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Il ne me sera probablement pas possible de vous faire sentir, de façon assez
claire et assez vive, ce qu'a été, dans ses grandes lignes, la littérature flamande.
Mais je pourrai toujours vous convaincre de son existence, et c'est déjà beaucoup.
Notez bien que je suis le premier à m'étonner de cette existence, et vous jugerez
vous-mêmes si ce n'est pas un peu l'histoire d'un miracle que je vais vous raconter.
Certes, nous avions eu, depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIe, une admirable
floraison poétique, qui a donné à la littérature européenne du moyen âge
quelques-unes de ses expressions ‘irremplaçables’. Mais, lors de la visite que le
duc d'Albe fit à nos provinces, le pays flamand, épuisé d'ailleurs par la lutte, se vida
de ses intellectuels: ils émigrèrent vers la Hollande et contribuèrent pour une très
large part à y fonder cette civilisation, qui devait faire de la République des
Provinces-Unies, au XVIIe siècle, un des plus grands foyers de pensée, d'art et de
volonté créatrice. Chez nous, la graine d'intellectuel ne repoussa pas de si tôt; l'on
peut dire que pendant environ deux siècles et demi, nous n'eûmes pas un seul poète
digne d'intéresser cette partie de l'humanité qui ne fait pas de philologie. Et l'on est
surpris de voir que, lorsque le Belge sortit
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de son tombeau, la littérature flamande, elle, n'y soit pas restée.
Il n'y a vraiment aucune raison pour qu'elle n'y restât point. L'existence même de
la langue néerlandaise en Belgique était fort sérieusement menacée. Le
Gouvernement Provisoire, dès novembre 1830, déclarait que désormais le français
serait la seule langue officielle. En même temps tombait l'obligation, pour les
fonctionnaires, de comprendre les populations qu'ils administraient, qu'ils jugeaient.
Et la langue maternelle fut bannie de l'enseignement. Il semblait donc inévitable
que le néerlandais retombât chez nous au rang d'un patois, pour disparaître
graduellement sous la poussée d'une langue douée, comme le français, d'une rare
puissance de rayonnement. Et c'eût été d'autant plus naturel, qu'en Flandre même,
dans les villes, la haute bourgeoisie était complètement francisée, et que le
Gouvernement, dans ce jeune Etat qui devenait une puissance industrielle, ne
pouvait être que centralisateur et devait forcément s'appuyer sur les grandes villes.
Ajoutez-y le terrible recul économique que 1830 inaugura dans les Flandres:
l'industrie linière, l'une des principales ressources du pays, se débattant dans des
crises aiguës; puis, en 1845, la maladie des pommes de terre réduisant les paysans
à la famine; les longues journées de travail et la nourriture insuffisante détériorant
la race; la population diminuant, tandis qu'augmentait considérablement le nombre
des indigents et des criminels; bref, toute cette misère et cette dégénérescence qui
firent de la Flandre, jusque vers 1860, une autre Irlande. Et voilà la merveille: non
seulement la langue flamande ne disparut pas, mais,
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chose bien inattendue, il nous naquit une littérature.
Cela ne commença point pourtant par l'irruption soudaine d'un génie brandissant
des éclairs: non, cela commença, assez platoniquement, par de la philologie. Le
sentiment national s'était réveillé, et, avec lui, l'amour de la langue maternelle; des
influences du romantisme allemand fournirent les formules dans lesquelles ce
sentiment s'exprima; on insista sur la corrélation intime entre la langue populaire et
la force nationale. Blommaert, David, Snellaert, et, à leur tête, Jean-François Willems,
publièrent avec ardeur des textes moyen-néerlandais, fondèrent des revues savantes,
se passionnèrent pour toutes les manifestations de l'esprit populaire, et développèrent
à toute occasion cette idée, que l'âme d'un peuple vit surtout dans sa langue.
Willems, notamment, le fit avec une chaleur communicative et un réel talent.
Cependant, le rôle de cette pléiade se réduisit à parler de littérature: elle mit une
certaine discrétion à n'en pas faire, ou peu s'en faut. Et son principal mérite, au
point de vue qui nous occupe, fut que son enthousiasme philologique suscita, chez
des natures plus imaginatives, le désir de créer, d'écrire des oeuvres littéraires
flamandes.
Le nom qui s'impose ici, vous le connaissez tous: Henri Conscience. Il me semble
inutile d'insister sur l'immense popularité de son oeuvre. On a pu dire de lui qu'il
avait appris à lire au peuple flamand. Ses premiers romans, l'Année des Merveilles,
qui parut en 1837, et le Lion de Flandre, qui suivit de près, étaient des évocations
fougueuses d'un passé énorme et coloré, où des psychologies frustes s'exaltent en
gestes oratoires et en prouesses épiques. Elles avaient le souffle qui
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transporte, qui anime, qui jette des sentiments, des images, des idées dans la
masse, comme des semences. C'était, en un mot, de la vie, et cela était
inappréciable.
A côté de Conscience, - la jeunesse du romantisme qui entraînait les imaginations,
- des poètes s'étaient levés, pleins d'enthousiasme, mais à demi-engagés encore
dans les formes académiques et la rhétorique des poètes hollandais de la génération
précédente. C'étaient leurs modèles les plus immédiats, et à ce moment il leur eût
été bien difficile de ne pas subir la sonorité de ces grandes périodes oratoires. Il
nous est d'ailleurs impossible de ne voir en eux que des poètes. C'étaient les
travailleurs de la première heure, des hommes qui avaient la foi, qui pressentaient,
qui portaient en eux-mêmes tout un avenir vivant, des voix isolées qui donnaient
une forme à ce qui sommeillait encore à moitié dans la conscience collective et
anonyme. Ledeganck, en chantant les trois villes soeurs, Bruges, Gand et Anvers,
sut formuler avec cette netteté qui imprime une idée dans les cerveaux, ou plutôt
dans les coeurs, quelques-unes des aspirations idéales de son peuple. Il a été une
force morale, et nous n'avons pas le droit de l'oublier, en le mesurant à l'aune de
notre poésie actuelle, plus raffinée et plus individualiste.
Auprès de lui, Van Duyse était une nature plus riche, plus symphonique, dirais-je,
capable de parcourir tous les registres quand il faisait jouer les grandes orgues de
l'ode. Il a laissé une oeuvre énorme et extraordinairement inégale. Il portait en lui
un flux toujours renaissant d'inspiration qu'il déversait à grands flots souvent un peu
troubles, avec une facilité qui n'exclut pas toujours une force large et sonore. Il avait
le souffle; il en avait
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même trop, j'entends qu'il en avait parfois hors de propos, et n'en était pas assez
maître. Il a touché à tous les genres, et son oeuvre est à elle seule une littérature
complète. Parmi un indéniable fatras, il a des qualités supérieures de premier jet,
d'élan, de plénitude.
J'ajoute qu'il y eut dans cette première génération quelques poètes à la lyre plus
discrète, mais qui, précisément par leur manque de prétention, ont trouvé souvent
des accents très justes, d'une sincérité simple et vivante. Théodore Van Ryswyck
est de ceux-là. Il faut qu'une langue soit amenée à un certain degré de souplesse
pour que, loin des amples vaticinations, elle se prête aux jeux d'une fantaisie
humoristique, et songe à tirer des effets comiques d'une combinaison de sonorités
et de rythmes. Ce fut surtout le mérite de Van Ryswyck d'utiliser de telles trouvailles
avec un doigté assez imprévu chez cet homme qui, après tout, rimait souvent pour
la rue. Et il y a mainte fois, dans ses airs de petite flûute, autant de talent et
d'originalité que dans les grands oratorios de Van Duyse. - La nature la plus fine
de ce groupe fut pourtant de Laet. Dans son oeuvre, peu considérable, il y a certains
vers datés de 1837 et 1840, oò frémit une sensibilité romantique très personnelle.
Et de tous les poètes de ce temps, c'est peut-ûtre le seul dont le lyrisme ait ce
charme tout moderne d'une conscience psychologique.
Willems et Ledeganck meurent en 1846, Van Ryswyck deux ans plus tard. Ce
que de Laet fait après cette époque ne compte plus guère. Seul, Van Duyse continue,
jusqu'en 1859, ses copieuses improvisations, laissant une vingtaine de volumes de
vers, sept pièces de théâtre,
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des ouvrages philologiques que je n'ai point dénombrés, et un paquet d'oeuvres
posthumes dont on fera encore dix respectables livres. Mais la génération qui remplit
la scène, de 1850 à 1870 environ, a d'autres préoccupations que lui, un esprit
différent. Sa marque générale, c'est qu'elle s'oriente vers plus de réalité, et vers
plus de style. Cela se sentira de façon plus décisive chez tel romancier ou chez tel
poète, mais en somme il n'en est pas un seul qui échappe à l'un de ces deux
courants.
C'est dans le roman que le réalisme devait s'accuser tout d'abord. Dès les années
1844 et 1845, Henri Conscience se détourne du passé pour donner ces descriptions
idylliques de la vie campinoise, qui sont de l'idéalisation à base fort réelle. Le
Conscrit, son oeuvre la plus justement populaire, date de 1850. Après, Conscience
ne changea plus guère sa manière et ne dépassa pas ses premiers essais, mais à
cet art un peu facile peut-être, et un peu anémique, il sut conserver jusqu'à la fin le
charme de sa fraîcheur.
Il eut bientôt un rival, en qui la tendance à une peinture moins indulgente de la
vie telle qu'elle est s'accentuait plus nettement: Dominique Sleeckx. Il peint les
moeurs des matelots, au quartier du port, la mesquinerie et la platitude des
existences enfouies au fond d'une morne petite ville de province, la convoitise
astucieuse des paysans, et le fait avec une impitoyable objectivité. A la sensiblerie
de Conscience, il opposait malheureusement un manque de sensibilité, qui l'empêcha
de devenir populaire. - Parmi les autres romanciers qui débutèrent vers ce moment,
il faut citer Aug. Snieders, plus près de Conscience, et qui lui aussi évolua vers le
réalisme,
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et Mme Courtmans, qui eut l'heureuse idée de s'attacher à la peinture de faits
sociaux, mais avec un étalage de préoccupations morales, un peu étroites du reste,
que ne vient pas assez bousculer la sensation directe de la vie vivante.
Parmi les poètes, Van Beers, ce Coppée avant la lettre, incarne le mieux les deux
tendances qui caractérisent cette époque. C'est le peintre attentif et ému de la vie
des humbles, des coeurs saignants et silencieux, dont l'existence tourne dans le
cercle des petites misères banales. Au point de vue de la forme, il fut le premier qui
sut être simple avec beaucoup de style. Il démontra que la poésie pouvait être très
digne sans emphase. Il donna au peuple le droit de bourgeoisie en poésie, et écrivit
une langue à la fois châtiée et libre d'affectation. - C'est le même sens de la réalité
qui anime l'oeuvre poétique des soeurs Loveling, de Jules de Geyter, de Vuylsteke.
Chacun est une personnalité bien distincte, et il est souverainement injuste que je
n'aie pas le temps de vous le faire sentir: je ne puis que montrer les courants
généraux de la littérature flamande; plus elle devient riche et variée, moins j'ai le
droit d'insister sur chaque poète en particulier. Il me faut pourtant vous indiquer que
le lyrisme subjectif lui-même devenait plus réaliste, chez Vuylsteke d'abord, puis
chez Emmanuel Hiel dont les meilleurs vers datent des années 1860 à 1870, et qui
continua la tradition de Van Duyse, mais en s'inspirant plus que lui de rythmes
populaires. On peut même dire qu'il fut, en collaboration avec Peter Benoit, le
rénovateur de la chanson flamande. Comme Conscience avait appris au peuple à
lire, eux lui apprirent à chanter.
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A côté de ces poètes, il en est encore quelques-uns qui forment une école assez
distincte, et qui se préoccupaient tout spécialement de la forme pure: Dautzenberg,
Frans de Cort, Van Droogenbroeck. Le dernier accomplit même le tour de force de
traduire l'une des oeuvres les plus extraordinaires comme jonglerie de rythmes et
de rimes que l'on ait vues avant les Odes Funambulesques de Banville: les poèmes
persans de Rückert. Après s'être livrée à cette acrobatie, la langue flamande était
un instrument d'une souplesse telle que le poète pouvait désormais aborder sans
peur les thèmes les plus complexes et les plus nuancés.
Pendant ce temps, il était un homme, qui, de son côté, faisait subir au langage
la même refonte, qui résumait en lui toutes les faces de l'évolution poétique de son
époque, mais qui n'était d'aucune époque pourtant, car il avait la qualité inestimable
et essentielle qui fait les poètes purs; le moins prisé et le plus grand, il se contentait
de donner quelque chose de son âme à tout ce qu'il voyait, de faire passer un peu
de la lumière et de la chanson de son âme dans tout ce qu'il disait: c'était Guido
Gezelle.
Il eut la destinée adéquate à son génie: pendant presque toute sa vie, il fut isolé,
pauvre, incompris, vilipendé, ignoré. Mais il avait heureusement en lui cette lumière
que les autres ne voyaient point, il avait des trésors inépuisables de vie intérieure
et profonde, l'atmosphère d'émotion et de beauté qui donne une éternité aux choses
quotidiennes.
Il apparaît dans une province qui jusqu'alors était restée presque complètement
en dehors du mouvement
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littéraire, et qui d'ailleurs formait une contrée bien à part: la West-Flandre. Pays
essentiellement agricole, sans grandes villes industrielles, et que n'atteignaient pas
les chemins de fer; terre où le passé se perpétuait vivant, où le peuple patlait encore
toujours le doux et imagé flamand du moyen âge, et restait inébranlablement attaché
à sa religion traditionnelle. Gezelle, qui était prêtre et professeur au collège de
Roulers, a été l'expression de ce milieu, mais en même temps il s'est exprimé
lui-même d'une façon si complète, que son oeuvre en prend une signification
d'humanité universelle.
Je crains qu'il ne me soit difficile de vous donner une idée de ce qu'est l'oeuvre
de Gezelle. Il le faudrait bien pourtant, puisqu'il est admis aujourd'hui par les critiques
les plus autorisés que Gezelle est le plus grand poète que les pays de langue
néerlandaise aient eu depuis le XVIIe siècle, et puisque c'est peut-être le seul de
tous nos poètes qui mérite, sans conteste, une gloire européenne. Malheureusement,
c'est le moins traduisible qu'il y ait. Dès qu'on le transpose, il perd sa personnalité
la plus intime: cette musique spirituelle d'une richesse de rythmes, d'une subtilité
et d'un accent profond dont je ne trouve de parallèle chez personne.
S'il est quelqu'un qu'on puisse appeler poète par la grâce de Dieu, c'est bien
celui-là: n'ayant d'autre ambition que de dire aussi simplement que possible, en
dehors de toute convention, mais aussi complètement que possible, avec les nuances
les plus indéfinissables, ce qui se passe autour de lui et en lui, - la réalité qu'il voit,
et celle, infinie, qu'il sent. Dans l'ordre de la nature, nul n'a rendu de façon aussi
originale et aussi juste les
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mille mouvements et demi-teintes imperceptibles des choses et des êtres; dans
l'ordre des sentiments, il a baigné les remous de l'émotion d'une musicalité et d'une
lucide clarté d'âme, qui est le sublime dans la simplicité. Et au point de vue de la
forme, cet homme, dont tous les sens étaient affinés à tel point que chez lui, si l'on
peut dire, la sensation est de la pensée, sut se créer une langue poétique d'une
diversité, d'une force, d'une souplesse aérienne, qu'on ne soupçonnait pas avant
lui. Il a su faire du néerlandais, que des esprits mal informés tenaient encore pour
un vague patois, une langue à la fois aussi primesautière, aussi naturellement claire,
aussi savoureusement jaillie du langage populaire que l'anglais de Burns, et en
même temps aussi hardie, aussi élastique, aussi capable d'exprimer les nuances
les plus fugitives que le français d'Arthur Rimbaud ou de Jules Laforgue. Je le
comparerais volontiers à Verlaine, mais avec quelque chose de plus sain et de plus
large, quelque chose de plus généralement humain. Pour l'infinie variété, la création
incessante des rythmes qui doivent dire toutes les formes possibles de la vie, je ne
trouve pas d'équivalent en littérature. Toute comparaison d'ailleurs n'est que très
approximative, et, pour conclure, Gezelle était Gezelle.
Les qualités essentielles de son art étaient en germe dans ses premiers poèmes
et se développèrent bientôt avec tout le charme d'une force ingénue. Puis, une
catastrophe survint, qui brisa sa vie: ce jeune professeur ecclésiastique ne rentrait
pas assez dans les cadres admis, la forme même de sa pensée brisait les
conventions dont vivait son milieu. Le conflit éternel entre l'homme supé-
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rieur et la médiocrité normale fit le reste: Gezelle dut quitter le collège de Roulers;
peut-être même réussit-on à le faire douter de lui-même, car cette âme de croyant
si fière et si pure sombra pour longtemps dans le découragement. Il nous faut
respecter le drame intime qui le déchira: l'histoire n'a pas à connaître de ce qui se
passa au fond de cette conscience. Mais la blessure fut si profonde que Gezelle,
qui avait alors à peine trente ans, se tut. Ce qu'il a produit entre 1860 et 1890 tiendrait
en une mince plaquette. Pendant trente ans, cette bouche fut quasi-muette, ce coeur
fut scellé, enterré quelque part au fond d'une petite ville.
Nous devons à cette crise une série de poèmes que Gezelle dut considérer alors
comme son chant du cygne; il consentit avec peine à ce qu'un de ses amis les
publiât, en 1862. Ils viennent d'un coeur saignant et ont un accent tragique, une
subjectivité immédiate, qui les différencie de tous les autres vers de Gezelle. Ce fut
une effusion unique de tout ce qu'il y avait eu en lui d'amour et de douleur. Car il
semble bien que sa plus grande souffrance fut d'être violemment séparé de l'affection
de certains de ses élèves: sa plainte s'exhala en paroles de fièvre, en sanglots, en
prières, et ces vers-là peuvent compter parmi les plus beaux que l'amitié ait jamais
inspirés. Puis vint l'apaisement, peu à peu, et une lumière plus tranquille, d'une
suavité mystique, baigne les derniers poèmes de cette période.
Cependant le public capable de comprendre des modulations aussi subtiles, aux
environs de 1860, était fort clairsemé. Gezelle, retiré dans son coin, seul, meurtri,
fut conspué par la critique. Et puis, la critique usa de
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son arme la plus efficace: le silence. Elle ne le connut plus.
Ce qu'on reprochait à Gezelle, c'était d'abord, cela va sans dire, d'être un poète.
On admettait la description un peu terre-à-terre du milieu dans lequel on vivait; on
saisissait une chanson politique, une ode nationale, toutes choses qui ont un but,
et dont le sens est parfaitement défini; mais la poésie essentielle de Gezelle passait
par dessus les têtes de ce temps-là. D'autre part, on le traitait de particulariste, et
c'est là un point sur lequel il est nécessaire d'attirer un instant votre attention. Car
Gezelle fit école, et son ‘particularisme’ est même, aujourd'hui, redevenu une
actualité. Gezelle et ses disciples prétendent avoir le droit de puiser abondamment
dans la langue populaire, en la stylisant, bien entendu. En Hollande, deux siècles
et demi de grande culture avaient transformé l'esprit du néerlandais, l'avaient fixé
dans un moule parfois un peu conventionnel, un peu trop livresque; c'était ce
hollandais qui en Belgique donnait le ton, était la langue littéraire. Mais la
West-Flandre, toujours isolée, n'avait pas suivi l'évolution générale. Son idiome,
d'une richesse inouïe, était une forme surannée du néerlandais. Les soi-disant
particularistes, rejetant toute convention, et amoureux avant tout de réalité directe
et spontanée, affirmèrent que, pour ce qu'ils avaient à dire, cette forme surannée
mais vivante était plus belle que le néerlandais classique. Ils ne se contentèrent
pas de l'affirmer: aujourd'hui qu'ils comptent parmi les auteurs les plus lus, même
en Hollande, ils ont imposé leur idée à coup de chefsd'oeuvre, et l'on commence à
s'y faire. On commence même à comprendre qu'ils font comme des quantités de
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poètes de tous les temps, qui trouvaient nécessaire de rajeunir le langage
poétique à l'aide d'expressions du terroir: et si l'on admet que le français de Rabelais
est bien du français, malgré qu'il soit rempli de néologismes, on ne peut contester
que le langage poétique de Gezelle ne soit du néerlandais. Et d'ailleurs, quelle ironie
dans le mot: ce sont précisément les ‘particularistes’ qui ont le plus contribué à
l'expansion de notre littérature au delà des frontières!
Gezelle, donc, eut des disciples. D'abord ses élèves immédiats, Eugène Van
Oye, Charles de Gheldere et Hugo Verriest. L'abbé Verriest est encore actuellement
le plus séduisant conférencier que nous ayons. A part ses causeries réunies en
volume, il a peu produit. Mais parmi ce peu, il y a un poème, Le Calme du Soir, qui
est une des choses les plus largement et les plus complètement belles qui se
puissent trouver dans la littérature néerlandaise. Et Verriest, enfin, qui avait été
formé par Gezelle, eut le titre de gloire, lui, de former Albert Rodenbach, en ce
même collège de Roulers.
C'est avec une indicible tristesse que je cite ce nom: Albert Rodenbach est mort
à vingt-quatre ans, en 1881. C'était une nature indéniablement géniale, qui ne peut
mieux se comparer qu'à celle du jeune Goethe. Il nous promettait une oeuvre que
personne, apràs lui, n'a su réaliser, et qui s'annonçait plus amplement humaine
encore que celle de Gezelle.
Ce poète adolescent était un tempérament de héros. On peut dire qu'il avait le
goût insatiable de l'idéal, la noblesse pure et grave d'un chevalier de la bonne cause.
Toute une jeunesse qu'il électrisait, qu'il entraînait,
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lui vouait un véritable culte. Ce n'était pas uniquement un grand artiste (au sens
restreint du mot, il le fut bien moins que Gezelle), c'était un exemplaire complet,
synthétique, de belle humanité. Si je le compare au jeune Goethe, c'est que vraiment
c'était un esprit de la même race: il avait la même force juvénile de création, la
même curiosité de tout ce qui est humain, la même ardeur à faire de sa personnalité
un résumé de tout ce qui est humain, le même désir de faire de sa vie entière une
oeuvre d'art, la même passion qui brise les contraintes, et, dominant cette fougue,
le même besoin de beauté, d'ordre et d'harmonie suprême. Dans les lettres
flamandes, il n'est pas d'individualité en qui ait voulu se réaliser un plus large idéal.
Rodenbach fut le héraut d'une jeune génération. Il publia des revues, combattit
le bon combat pour la langue, pour le relèvement intellectuel du pays flamand, pour
l'art libre, pour la réalité contre les conventions, pour la vie contre les formules
pétrifiées. Un bon nombre d'idées qui animent la jeunesse flamingante actuelle sont
en germe dans les articles de Rodenbach, quand elles n'y sont pas exprimées avec
une netteté décisive.
Il laisse des poèmes et un drame en vers: Gudrun. Son rêve était de déployer
sur la scène de grandes évocations d'un passé héroïque, où s'entrechoquent les
passions et les aspirations d'une humanité. Le théâtre flamand n'avait jamais retenti
de pareils accents. Certes, cette Gudrun est l'oeuvre d'un talent en formation, sa
technique n'a pas toujours la solidité requise, Rodenbach le sentait et s'était mis à
retravailler son drame: la
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maladie vint l'arrêter après les deux premiers actes. Telle quelle, la pièce en
impose par des qualités supérieures de poésie forte, pure et directe. N'y a-t-il pas
une simplicité antique, baignée d'une très ample atmosphère, dans cette apparition
de la vierge Gudrun, qui, regardant du haut des dunes, sent le trouble d'un amour
inconnu s'éveiller en elle:
‘Comme la mer bleue brille dans la lumière du soleil,
Infinie! O que c'est grand, que c'est beau! que c'est beau!
.....................
Et pourquoi dois-je pleurer maintenant: l'air est pur,
La mer est bleue, le sable des dunes brille clair
Au soleil qui le chauffe, tout est calme,
Seule la vague de la mer sans repos
Chante étrange et douce dans la solitude silencieuse...
Et pourquoi faut-il donc que je pleure?...’

Les poèmes de Rodenbach respirent la même beauté d'humanité foncière. Voici le
dernier qu'il écrivit; il n'est guère connu, et son accent ému peut sauver la traduction.
Peu de jours avant sa mort, Rodenbach le tirait de sous son oreiller pour le remettre
au docteur qui le soignait, le frère de son maître Hugo Verriest.
Il ne m'en faut pas, de ces âmes de femmes,
Qui, sentant un mal fatal détruire leurs poumons,
S'en vont, parmi les arbres qui se défeuillent, jérémier
Sur elles-mêmes et leur amour et ces feuilles qui tombent.
Est-ce toi que je sens râler ici autour de mon coeur, destruction,
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Est-ce toi? Que Dieu t'écrase, ver, qui doit ronger
L'ardent esprit de ma jeunesse! Ma témérité t'a jeté mon corps,
Mais l'Esprit, je te le dispute parcelle à parcelle, Fatalité!
Et toi, qui aujourd'hui nettoie le ciel de ses vapeurs pourries,
O lumière, ô chaleur, ô joie de vivre, merci, divinité de flamme!
...Mon pays ensoleillé... mes lointains... ma jeune vie... - Camarade,
Nicht raisonniren! Défends-toi bien, et finis en soldat.

La mort fut cruelle à cette génération de poètes west-flamands. Il en est un encore,
plus jeune que Rodenbach, et qui disparut avant lui: Alfred Weustenraad, qui mourut
à dix-sept ans, en laissant un petit volume de vers charmants, rempli de la sensibilité
de ceux que Maeterlinck appelle ‘les Avertis’, ceux qui partent trop tôt.
Rodenbach mort, Gezelle muet, Verriest relégué quelque part dans une petite
cure de village, la critique hostile faisant le silence autour de cette floraison
magnifique: il semblait bien que le mouvement, là-bas, fût fini. Il reprit autre part;
ou plutôt, les autres courants de la littérature flamande suivirent leur évolution. Tony
(pseudonyme d'Antoine Bergmann) avait déjà raconté la vie d'‘Ernest Staas’ en un
livre d'un humour souriant et d'une écriture fine et distinguée. Virginie Loveling
continue avec talent la tradition du roman et de la nouvelle réalistes, où bientôt le
naturalisme zolaïstique va
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faire irruption avec Isidore Teirlinck et surtout Raymond Styns. Antheunis signait
des chansons exquises et Victor de la Montagne certains vers d'une délicatesse
discrète. Mais l'homme qui, après 1880, allait prendre la tête du mouvement poétique
était incontestablement Pol de Mont.
Il avait été l'ami de Rodenbach, il commença par subir l'heureuse influence de
Gezelle, puis celle de l'école puriste des Van Droogenbroeck. Il s'imposa, tout jeune
encore, par une couple de recueils que je m'obstine à trouver ses meilleurs; il y a
là une fraîcheur d'inspiration qui devait se perdre parfois dans une production trop
abondante. L'élan juvénile de Pol de Mont l'entraîna, avec une condamnable facilité,
à toucher à tous les genres, et si nous le comparons à Rodenbach, il faut avouer
qu'il eut plus de surface que de profondeur. Mais encore cette surface était-elle fort
brillante, et ne pouvait-elle que séduire. Et Pol de Mont séduisit, il fut même le
premier qui sut séduire le public flamand en ne lui apportant que de la beauté. Ce
public, comme beaucoup d'autres, n'admettait la poésie que si on lui servait par
surcroît quelques idées générales ou quelques sentiments généreux: ceux-ci faisaient
passer celle-là. A part quelques incompris, tous nos poètes jusque là avaient plus
ou moins sacrifié à ce goût petit-bourgeois qui veut avant tout du positif, du connu,
de l'utile et du décent, et pour qui la beauté désintéressée est chose accessoire.
Pol de Mont n'était déjà plus à l'aise dans ce milieu trop peu ardent, et la Muse
locale ne le satisfaisant qu'à moitié, il flirta avec mainte Muse étrangère. Cela n'était
certes pas nouveau: dans les lettres flaman-
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des, des influences multiples, hollandaises, anglaises, et plus encore françaises
et allemandes, nous frappent à chaque pas; Gezelle lisait au moins une douzaine
de langues, et Rodenbach avait dévoré tous les grands classiques, jusques et y
compris les italiens et les scandinaves. Mais Pol de Mont alla directement aux plus
modernes, et il eut le souci constant de marcher au pas avec la poésie étrangère
du moment, en ne s'attardant jamais à celle d'avant-hier. Il suivit le mouvement
parnassien, puis le mouvement symboliste. Son rôle, par là, fut considérable.
Doublant son activité artistique d'une belle ardeur combattive, il fut un ‘éveilleur’
d'enthousiasmes; il sut imposer l'idée d'une poésie ne vivant que de beauté, il donna
aux jeunes le goût d'une forme plastique et affinée; enfin, brisant des conventions
guindées, il fit passer librement une bonne brise de sensualité à travers notre
atmosphère provinciale.
Cependant, toute cette période de notre littérature semble un peu pauvre, quand
on se représente le développement rapide de l'intellectualité dans la Belgique d'alors.
Les tempéraments flamands les plus intéressants allaient s'illustrer dans les lettres
françaises. A notre littérature de ce moment, prise dans son ensemble, il manquait
une certaine ampleur d'horizon, une certaine élévation de pensée, une certaine
profondeur d'émotion. Vers 1890, il est bien certain qu'on risquait de s'habituer à
une ornière. On sentait avidement le besoin d'autre chose, d'autres bannières, d'une
vie plus large et plus intense enfin. Et c'est ainsi que naquit tout seul un mouvement
nouveau, qui n'était pas une école, qui ne reconnaissait pas de chefs, qui groupa
des personnalités
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très différentes, très indépendantes les unes des autres, mais qui eut la force
des choses nécessaires.
Le symbole qui rallia ces volontés éparses fut la revue Van Nu en Straks,
c'est-à-dire: De Maintenant et de Tout à l'heure, titre peu harmonieux, et baroque
à souhait: il était de mon invention. Et puisque je fais intervenir ici le moi que l'on
dit haïssable, j'avoue que je suis trop peu modeste pour diminuer la part que je pris
à cette petite révolution: étant le plus jeune, je fus le plus remuant et je criai le plus
fort; c'était moi le tambour qui fait du bruit pour entraîner les autres. J'ajoute que
nous fûmes très dignes: chose inusitée dans ces sortes d'aventures, nous ne
démolîmes personne, nous en remettant simplement à notre juge à tous: le Temps.
En Hollande, avec les Kloos, les Van Deyssel, les Gorter, les Verwey, tant et tant
d'autres, venait de se lever une des plus admirables floraisons poétiques du XIXe
siècle. Cependant, malgré la conformité de langue, ce n'était pas de là que partait
l'impulsion première: c'était du mouvement artistique qui renouvelait alors la vie
belge, et dont la manifestation littéraire la plus importante était La Jeune Belgique.
Vous voyez que je me plais à reconnaître l'influence des lettres françaises.
J'espère contribuer ainsi à détruire cette légende d'un mouvement flamand
systématiquement hostile au français, et parqué derrière une muraille de Chine. La
vérité, c'est que, tout en voulant ardemment être eux-mêmes, et tout en défendant
leur langue, qu'ils jugent l'instrument nécessaire du relèvement intellectuel et moral
en Flandre, les Flamands ont toujours pris soin de laisser ouvertes les fenêtres qui
regardent le midi,
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et, tout en étant fort individualistes, ce qui est leur droit et même leur devoir, ils
sont en fait les plus Européens des Belges, puisque leur bilinguisme leur permet
un commerce direct et suivi avec des civilisations diverses.
C'est un point que je dois indiquer en passant, puisque notre littérature n'est en
somme que l'une des faces de ce mouvement flamand, que l'on juge si souvent
d'après des manifestations superficielles, mais qui, essentiellement, est un
phénomène aussi indiscutable que la vie même: car il est une des formes de cette
force obscure qui, plus intensément que jamais, travaille les sociétés, à l'admirable
époque où nous avons la chance de vivre: il n'est que le lent devenir, la poussée
d'une conscience collective, qui cherche la pleine possession d'elle-même.
Il est d'autant plus nécessaire d'insister sur ce point, que le mouvement inauguré
par Van Nu en Straks ne fut pas purement littéraire. Il embrassa tous les domaines
de l'esprit, débarrassa le flamingantisme de ce qu'il avait encore de romantique,
s'intéressa aux problèmes philosophiques et sociaux, montra la corrélation entre
les nouvelles forces actives de la vie flamande et les courants généraux de la pensée
contemporaine.
Il me faut être bref. Depuis une dizaine d'années, nous assistons à un tel
épanouissement de talents, dont chacun a sa marque individuelle, qu'il m'est
impossible de les caractériser tous. Il y eut en tout premier lieu Prosper Van
Langendonck, l'un des maîtres les plus respectés et les plus aimés, qui, par la
critique et par l'exemple, sut rattacher le mouvement poétique à la saine tradition
de Gezelle et de Rodenbach. Il était un peu notre ancien, déjà, puisque bien avant
la fondation
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de la revue, il avait indiqué la bonne route, et révélé, en des poèmes d'une forme
impeccable et illuminée de beauté spirituelle, une âme grave et foncièrement noble.
Il y avait Buysse, un talent puissant, qui dans le roman naturaliste outrepassait les
audaces de Styns; il y avait de Bom, moins productif que Buysse, hélas, mais dont
le volume intitulé Epaves reste une solide et fine étude psychologique. Il y eut bientôt
Hegenscheidt, nourri de Shakespeare, de Goethe et de Wagner, et dont le drame
en vers Starkadd fut une des grandes victoires de la jeune littérature. Le théâtre
n'était pas, tant s'en faut, ce que nous avions de mieux, malgré la Gudrun de
Rodenbach, quelques bons drames de Nestor de Tière, qui, comme on dit, ‘a des
planches’, et un certain nombre de pièces un peu terre-à-terre, et de saveur plutôt
locale, où la vie du peuple était croquée de façon amusante. Dans les derniers
temps il faut signaler encore Roeland, Melis, Scheltjens et une louable tentative
poétique de Verhulst, Jésus de Nazareth. Mais Starkadd reste - jusqu'à nouvel
ordre, espérons-le, - le chef-d'oeuvre de la scène flamande, par sa beauté supérieure,
son souffle venu du large, ses accents puissamment et profondément humains.
Les recrues, maintenant, arrivaient de partout. Mais voici que se produisit un
événement inespéré et considérable: la littérature west-flamande se remit à fleurir,
elle aussi touchée par ce nouveau printemps qui faisait pousser des germes dans
tous les sillons. Le vieux Gezelle redressait sa grande tête au front pensif et clair.
Après un silence de trente ans, le flot sublime sourdait de nouveau irrésistiblement
en lui. Ce n'étaient plus les cris d'un coeur déchiré: maintenant les effusions
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d'une prière confiante se mêlaient à une vision radieuse de tout ce qui fait la
Flandre, et seul un imperceptible frémissement parfois nous révèle que les blessures
n'étaient pas toutes cicatrisées. L'enchantement de ce renouveau, qui faisait de ce
vieillard l'imagination la plus jeune et la plus fraîche que nous ayons jamais eue, ce
fut la langue qu'il écrivit alors. Comme forme originale, spontanée, élastique,
infiniment nuancée, comme plastique de sons et vie du rythme, il me semble bien
que l'art ne puisse aller au delà.
En même temps, autre surprise: un neveu de Gezelle, boulanger à Avelghem,
publiait ses premières nouvelles sous le pseudonyme aujourd'hui célèbre de Stijn
Streuvels. C'étaient des scènes rurales vues par un imaginatif, chez qui la fantaisie
poétique et un sensitivisme raffiné se mêlent à une perception aiguë, on pourrait
dire à la divination de la réalité. Depuis six ans, Streuvels, qui vient d'être couronné
au concours quinquennal de littérature flamande, a publié dix volumes sans que sa
prose cessât un instant d'être un régal d'une rare délicatesse. C'est surtout aux
écrivains russes qu'il faudrait le comparer. Dans certaines idylles, à la fois très
solidement saines et très subtilement intimes, il nous donne cette sensation directe
de la vie, baignée d'air, simple et synthétique, et comme réchauffée d'une flamme
intérieure, qui fait le génie de Tolstoï. Streuvels pourtant n'en a pas les complexités
psychologiques ni l'ampleur épique; en revanche, c'est un styliste extraordinaire,
d'une saveur originale, et presque aussi peu traduisible que Gezelle.
En Hollande, pays de grande culture littéraire, le
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succès de Gezelle et de Streuvels devint un vrai triomphe. La vogue engloba
aussi un précieux artiste du verbe, Herman Teirlinck, moins robuste et moins naturel
que Streuvels, mais aussi habile souvent à faire parler l'âme des choses, la vie
secrète de tout ce qui nous entoure. Ce furent ces trois noms-là qui, chez nos voisins
du Nord, menèrent les lettres flamandes à la victoire. Bientôt les éditeurs hollandais
venaient trouver nos auteurs. Et il est remarquable qu'à l'heure actuelle notre revue
littéraire la plus importante, Vlaanderen, montée sur le pied des grands magazines
de là-bas, est l'entreprise d'un éditeur de Bussum.
Comme le succès stimule toujours un peu les écrivains, la production s'est accrue
rapidement. Parmi les poètes qui s'affirmèrent dans ces dernières années, il en est
deux dont les noms s'imposent tout d'abord, quoique on puisse difficilement
s'imaginer des personnalités plus antithétiques: l'un, Van de Woestyne, une âme
de la Renaissance, très noble, talentueux au possible, assez maniéré et
généralement trop obscur pour jamais devenir populaire; l'autre, René de Clercq,
qui rima les chansons des divers métiers avec une spontanéité et une verve qui
font excuser la forme parfois un peu lâche. Parmi les auteurs de volumes de vers
remarqués, citons, au risque de tomber dans le palmarès, Victor de Meyere, César
Gezelle (encore un neveu de Guido!), Gyssels, Van Offel, de Cneudt, Verhulst,
Eeckels, Lambrechts. Les nouvellistes sont plus nombreux encore, chacun s'efforçant
de rendre un aspect spécial de la vie flamande; le Brugeois Maurice Sabbe, le
Gantois d'Hondt, les Anversois de Meyere, Van Overloop,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

30
aant.

Baekelmans, Van Offel, le Brabançon Piet Van Assche, les Campinois
Lambrechts, Verschoren, et ce pauvre Raymond Janssens, que nous eûmes le
regret de perdre cette année, alors que son talent commençait à se déployer avec
tout l'éclat d'une forte jeunesse. Parmi les derniers venus, le plus remarquable est
sans conteste Gustave Vermeersch, un garde-convoi, qui publia un roman d'une
maîtrise sobre et contenue, étude de dégénérescence, grise, infiniment triste, jusqu'à
devenir un cauchemar d'autant plus tragiquement incisif, qu'il est dépourvu de tout
romantisme, de tout geste en dehors, pour ne laisser parler que la réalité pauvre et
nue. Voici d'ailleurs l'antidote: les contes de Van den Oever, qui viennent de paraître,
sont des fantaisies d'une fraîcheur lustrale.
Notre promenade à travers la littérature flamande a dû vous laisser au moins une
impression générale; cette littérature a la richesse et la continuité d'une chose très
complète, poussée naturellement, - la richesse et la continuité d'une manifestation
profonde de la vie collective. Elle embrasse les formes les plus diverses de la vision
et de la création poétiques; encore ai-je dû me restreindre aux lettres pures, en
négligeant la critique. Elle n'a point procédé par explosions subites, suivies de
lendemains de fatigue et de vide; non, elle n'a pas eu un moment d'arrêt; depuis
soixante-quinze ans elle n'a cessé de se développer graduellement, devenant
toujours plus touffue. C'est que - caractère qui la différencie du mouvement littéraire
chez tous nos voisins - elle est sortie directement du l'âme populaire. Rien de plus
naturel d'ailleurs: puisque l'enseignement
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continuait à franciser les classes supérieures. Depuis Ledeganck, petit commis
à Eecloo, mais lisant Hugo, Lamartine, Schiller, Byron, étudiant seul le latin et le
grec, et allant fréquenter l'Université de Gand oû il se rendait à pied plusieurs fois
par semaine, jusqu'au boulanger Streuvels et au garde-convoi Vermeersch, un
grand nombre de nos auteurs sortent du peuple. Pendant longtemps, la littérature
en a gardé quelque chose de petit bourgeois, j'entends un manque d'horizon et de
haute spiritualité. Elle y gagnait en revanche une santé, une verdeur robuste, qualité fondamentale qui devait former une base solide le jour où la culture viendrait
s'ajouter à l'instinct. Aujourd'hui nous avons une littérature qui, chose rare entre
toutes, est à la fois populaire et très artiste. Le symbole même de cette unité qui
fait communier chez nous l'esprit supérieur avec la vie spontanée de la masse, c'est
ce Gezelle, qui s'inspirait des chansons éparses par les rues et les routes, et qui
créa quelques-uns de ses poèmes les plus purement beaux en rimant, pour les
pauvres de sa paroisse, des in memoriam au revers de ces images de sainteté qui
perpétuent, dans les familles catholiques, le souvenir des morts.
Ce n'est pas, heureusement, par un in memoriam que je dois finir cette conférence;
la littérature flamande est actuellement plus vivante que jamais. Les dernières traces
de rhétorique ont disparu, il n'est plus nécessaire de lutter pour la cause de
l'individualisme poétique, la langue s'est pliée à toutes les exigences du modernisme
le plus affiné. Enfin, nous avons un public, même en Belgique. L'étranger commence
à s'intéresser à cette

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

32
aant.

exubérante floraison. Des articles, des traductions, une anthologie, ont
spécialement attiré l'attention du public allemand. Du Streuvels a été transposé en
trois ou quatre langues; j'ai trouvé l'un de ses contes dans une publication italienne,
et une revue viennoise a même donné déjà du Vermeersch. Enfin, le fait que l'histoire
des lettres flamandes figure au programme de ces conférences jubilaires, n'est-il
pas d'un excellent augure? Il est arrivé trop souvent, dans notre pays, que lorsque
l'on glorifiait ‘l'âme belge’, on commençait par en supprimer une bonne moitié;
aujourd'hui on découvre heureusement que nous possédons deux grandes littératures
nationales, qui ne sont pas faites de gloires de clocher. Et c'est tant mieux, n'est-ce
pas? Car plus nous aurons de voix différentes pour exprimer adéquatement et
complètement la beauté propre de ce coin de terre où nous vivons, l'esprit spécial
de ce morceau d'humanité que nous sommes, mieux nous mériterons de ces dieux
inconnus qui dressent quelque part le bilan des activités idéales.
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De Vlaamse letterkunde
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Inleiding

In de geschiedenis onzer letterkunde zoeken we de geschiedenis der Vlaamse
persoonlijkheid. We hebben toch het gevoel, dat we een bizonder land, een bizonder
stukje mensdom op deze aarde zijn: we kijken naar onze literatuur als naar een
spiegel van ónze schoonheid, - ónze, schone of onschone, eigensoortige
menselijkheid. Zeker, de grenzen mogen niet te scherp getrokken worden. In de
veelzijdige, ingewikkelde verhoudingen, die de samenleving uitmaken, treft ge haast
nergens de vaste, zuivere kleur aan, maar wel de vermengde, ineenvloeiende
schakeringen. Een volk is niet een eenheid zoals een plant of een dier, het is een
samenstelling van individuele wezens, die niet allen dezelfde voorbestemmingen
meebrengen, mensen die gaan en komen, en niet allen in dezelfde omstandigheden
leven. Een ‘volk’ is een gestadig ineenspelen van ontelbare werkingen en
tegenwerkingen, die binnen of buiten dat volk ontstaan. Het is geen gesloten geheel.
Geen bestanddeel van het volkskarakter blijft er zichzelf gelijk: er zijn er die snel
opkomen en vergaan, er zijn er van allerlei levenskracht, et zijn er die haast niet
veranderen: maar 't is alles dooreengestrengeld, in voortdurende wisselwerking.
Wie zou daar het blijvende in onderscheiden? De taal zelve
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vormt en vervormt zich, haar gebied is niet overal duidelijk afgeperkt.
En toch: een grondtoon is er, dien ge nooit alleen hoort, die ook niet altijd heel
en al dezelfde blijft, - nu verneemt ge hem zuiverder in dit of dat gewest, in dezen
of genen stand, - maar aan het veelstemmige koor geeft hij toch een zekere eenheid.
Grond, ras, taal, zeden en gewoonten, economisch leven, organiserende machten:
dat alles draagt er toe bij, een zekere eenheid te doen ontstaan. Die eenheid wordt
tot een beeld in sommige geesten: het beeld heeft duidelijker lijnen dan de
werkelijkheid, want de geest wil het vasthouden. Op zijne beurt werkt het beeld dan
in op de toestanden, - op de taal b.v. Die eenheid wordt meer in 't innerlijke gezocht:
in de taal ziet men dan haar echtste symbool. Zo groeit wat we noemen de volksziel,
waarmee ik hier bedoel: het gevoel dat we een ‘volk’ zijn. Die volksziel is niet iets
dat vooraf gegeven is, het is iets dat gestadig wordt, waar de geest altijd aan
voortwerkt, dat de geest altijd opnieuw veroveren moet.
Hadde onze letterkunde alleen dat goede voor ons, dat ze de Vlaamse
persoonlijkheid stelliger in ons bewustzijn doet leven, zij zou ons nog boven welke
andere dierbaar zijn.
Maar: zij heeft toch meer dan een louter nationale betekenis. Ze verdient een
mooie plaats in de algemene geschiedenis der literatuur.
Wat wonder: de nijvere en machtige middeleeuwse gemeenten, en later de
wereldmarkt Antwerpen, waren zij geen brandpunten van waarlijk Europese cultuur?
Zou een volk, dat met zijn schilderkunst en muziek zo-
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lang, meer dan welk ander, op heel het Westen inwerkte, alleen in de woordkunst
geen groot volk geweest zijn?
De Middelhoogduitse minnezanger Neidhart von Reuenthal, die omstreeks
1210-1240 aan het Beierse en Oostenrijkse hof leefde, vertelt hoe daar sommige
edellieden Vlaamse uitdrukkingen bezigden, - dat noemt hij ‘mit der rede vlaemen’,
- om zich een schijn van voornaamheid te geven. Zover reikte toen de invloed van
onze taal!
Neen, onze letterkunde is geen klein-provinciaal verschijnsel. Zij was, zowel als
muziek en schilderkunst, de uiting van een hooggroeiende volkskracht, - niet alleen
van een groot, maar ook van een fijn volk. De middeleeuwen door tot het eind der
16de eeuw, - en ook wel, meen ik, in dèzen tijd van herleving, - hebben we menig
werk voortgebracht, dat niet door gelijkaardig werk uit Frankrijk, Duitsland of Italië
kan vervangen worden. Ik meen zelfs, dat onze 13de eeuwse letterkunde niet in
waarde de mindere is van de gelijktijdige Franse. Wilde iemand de geschiedenis
der wereld-literatuur schrijven, als ware die de uiting van één groten geest, en daarbij
uitsluitend rekening houden met hetgeen in iederen tijd op de schoonste en meest
typische wijze dien geest uitdrukt, dan zou daar de literatuur van het Vlaamse land
dikwijls in een mooi licht komen te staan.
Maar de nationale en de Europese waarde onzer literatuur, is het niet een en 't
zelfde? Het eigene is het beste wat we anderen kunnen tonen. Juist in tijden, dat
we het meest ons eigen gewonnen hadden en ons zelf gaven, telden we mee in 't
internationaal gedachte-leven, en hadden we een betekenis voor de wereld.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

38
aant.

De twaalfde eeuw

Waar onze letterkunde begint? Het is alsof ik vragen zou: wanneer is het Nederlandse
volk geboren?
In de vroege middeleeuwen verstond alleen de geestelijke stand de kunst van
lezen en schrijven. Hij gebruikte het Latijn. Het Latijn was de taal der kerk, de taal
der christelijke beschaving, boven alle rassen-onderscheid. Ook in kloosters van
het Vlaamse land werd menige kroniek, menig stichtelijk werk in de internationale
taal opgesteld. Maar of dat wel tot de ‘Vlaamse letterkunde’ behoort? Het is niet
licht aan te wijzen, waar die Latijnse werken iets van Vlaamse eigenaardigheid
vertonen.
Daarnaast werd er ook wel in de volkstaal gezongen en verteld. Maar legende
en lied gingen van mond tot mond, veranderden steeds doordat ze bij velen
voortleefden, van 't ene geslacht aan 't andere overgeleverd. In de 11de en 12de
eeuw zal er wel een volkskunst van speellieden bestaan hebben, en dat die literatuur
geheel ongeschreven bleef, is niet heel waarschijnlijk. Maar we kunnen er ons alleen
een denkbeeld van vormen door de sporen die ze naliet, in de gelijktijdige Latijnse
en ook in de Vlaamse van later.
Bij Fransen en Duitsers had zich de volkstaal tamelijk vroeg een plaats in de
beschaafde letterkunde veroverd,
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en dat voorbeeld werkte eerst na in het grensland, waar Romaanse en Germaanse
invloeden elkaar raakten, en waar handelsbloei sedert lang een beschavingstraditie
had gevestigd: in Limburg. Daar toch treffen we, in de tweede helft der 12de eeuw,
de eerste literaire voortbrengselen aan, geschreven in een dialect van de taal, die
we Nederlands noemen, en die als kunst mogen gelden.
Maastricht lag op de heirbaan van Reims naar Keulen, stond in geregelde
verbinding met de rijke Rijnstreek, was het kruispunt van de ‘ghemeijnre straten’,
die van Engeland naar Hongarije, van Frankrijk tot in Noorwegen leidden.
Waarschijnlijk in de buurt van de aloude stad van Sint Servatius, en wat er van zij,
zeker in Limburg, werd de man geboren wiens naam gewoonlijk op de eerste bladzij
onzer literaire geschiedenis prijkt: Hendrik van Veldeke.
Hij kende heiligenlevens en heldendichten der Middelfrankische dichters aan den
Beneden-Rijn, hij kende ook Franse ridderromans en de minne-lyriek die in de
zonnige Provence haar speels leven had aangevangen. Dat alles vindt men terug
in zijn werk: een leven van Sint Servatius, naar het Latijn (omstreeks 1170), een
omwerking van den Roman d'Eneas (Virgilius' Aeneis naar middeleeuwsen smaak
tot een hoofs verhaal van avonturen gemaakt) en een dertigtal minneliederen.
Maar de vraag mag gesteld worden, of Hendrik van Veldeke niet veeleer bij de
Hoogduitse dichters van zijn tijd dan bij de latere ‘Dietse’ dichters thuis hoort. Op
de grens der Duitse gewesten, kijkt hij slechts naar het Oosten: te Mentz, waar hij
het keizerlijk ridderfeest
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van 1184 bijwoonde, en in Thuringen, daar was zijn echte kring. Hij schreef zijn
Limburgs dialect, nogal Middelfrankisch gekleurd (terwijl het Middelnederlands zich
vooral uit het Westnederfrankisch ontwikkelde) en deed zelfs zijn best (althans in
de Eneide en de liederen) om zich bij de Middelhoogduitse dichterlijke taal aan te
sluiten, - b.v. door een geschikte keus van rijmwoorden, zo dat zijn werk gemakkelijk
in het Middelhoogduits kon vertaald worden. De Eneide en de liederen bezitten we
dan ook slechts in zulk een vertaling, - van de Eneide is het zelfs niet onmogelijk,
dat Veldeke die in het Thuringisch voltooide, - en in dien vorm hadden ze op de
Duitse poëzie een zeer groten invloed.
Hendrik van Veldeke speelt reeds die middelaarsrol tussen Romanen en
Germanen, die zo dikwijls de onze was. Hij gold in Duitsland als de ‘moderne’ bij
uitnemendheid, die het nieuwe bracht: Franse verbeelding, Fransen smaak, en wat
het gewichtigst was: zuiverder Fransen vorm.
Von Veldîch der wîse man
Der rechter rîme alrerst began,

zegt van hem de grootste zanger der Duitse middeleeuwen, Wolfram von
Eschenbach, die hem met verering ‘minen meister’ noemt. Zijn wegen werden daar
door de besten gevolgd, en hij was er het begin van veel schoonheid: want midden
onder de rechte en slechte, vaak wel onbeholpen speellieden, en de vrome schrijvers
van stichtelijke lectuur, verscheen Hendrik van Veldeke als de Poëtische Kunst.
Maar zijn daad heeft ónzen grond niet
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bevrucht: in onze streken bleef hij haast onbekend. Zeker beperkt de Limburgse
productie zich niet tot den enigen Hendrik van Veldeke. Tegen het eind der 12de
en in 't begin der 13de eeuw werden daar nog wel geschriften van godsdienstigen
aard in de volkstaal voortgebracht, en we bezitten o.m. ook epische fragmenten in
den geest der populaire ‘Spielmannsdichtung’ van den Beneden-Rijn. Doch niet in
Limburg zou zich een heuse, rijke literatuur ontwikkelen. Eerst in Vlaanderen, waar
de gemeenten, met haar zo bedrijvige poorters, haar trotse macht begonnen op te
richten, eerst in Vlaanderen zal, ongeveer sedert den aanvang der 13de eeuw, de
taal van burgerij en volk zich een kunst scheppen: niet meer enkele sporadische
gedichten zijn het, die daar uiting geven aan den schrijvens-lust, maar
samenhangende groepen van werken, uit het leven zelf der Vlaamse beschaving
gegroeid, ten behoeve van die Vlaamse beschaving, en weerspiegelend het voelen
en denken en willen der verschillende standen.
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De dertiende eeuw
In de 13de en de 14de eeuw is de Middelnederlandse letterkunde voornamelijk
Vlaams. In de 14de eeuw begint ook Brabant krachtig deel te nemen aan het
voortbrengen van dichterlijk werk. Maar de rol van Holland en de andere noordelijke
gewesten is toen nog betrekkelijk gering.
De literaire taal, het ‘Diets’, is dan ook Vlaams dialect, zoveel mogelijk tot algemene
schrijftaal verheven. De kunst haalt haar materiaal uit de levende spraak, maar
werkt dan op die spraak in: hoe meer men aan literatuur deed, hoe meer men tot
eenheid in de schrijftaal wilde geraken, om ook voor lezers van buiten het eigen
gewest verstaanbaar te zijn. Vooral de Westvlaming Jacob van Maerlant heeft, in
de tweede helft der 13de eeuw, tot de vorming van het gemeenlandse Diets veel
bijgedragen. Zo wordt het Diets de geschrevene taal, het letterkundig
Middelnederlands, - althans voor het hele gebied waar sterk ontwikkeld economisch
leven een druk literair verkeer meebracht, zowel in Noord als Zuid; in Limburg en,
grosso modo gezegd, ten Oosten van Utrecht, gaf het niet meer den toon aan: daar,
waar de poëtische werkzaamheid weinig te betekenen had, werd de tongval van
de streek gebruikt. Wie
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een algemeen beeld van de ‘Nederlandse’ letterkunde der middeleeuwen wil
schetsen, mag zonder bezwaar zich tot Vlaanderen en Brabant beperken. Het
overwicht van Vlaanderen verklaart dan ook den Fransen invloed, die zich
voornamelijk in de 13de eeuw op onze literatuur deed gevoelen. Vlaanderen was
een leen van den Fransen koning, de graaf van Vlaanderen (die afstamde van het
Henegouwse gravenhuis) een der zes wereldlijke ‘pairs’ van Frankrijk: een deel van
den Vlaamsen adel bediende zich bij voorkeur van het Frans. Ook de Brabanders
waren in voortdurende aanraking met de Franse beschaving. Bedenkt men daarbij
dat in de 12de en 13de eeuw geen cultuur een zo machtig uitstralingsvermogen
had als juist de Franse, en dat een jonge letterkunde, in haar groeiperiode,
noodzakelijk in de school bij meer ontwikkelden gaat, dan zal men 't natuurlijk achten,
dat onze eerste Vlaamse dichters veel naar Franse voorbeelden grepen, voorbeelden die overigens van bizonder vormende kracht waren, - terwijl de Duitse
invloed, althans in de 13de eeuw, in verhouding zeer gering bleef.
Zoals bij ieder volk, vertoont onze literatuur, in haar wordingstijdperk, een bepaalde
voorliefde voor het vers. Het vers gold als de vorm bij uitnemendheid van wat zich
boven het dagelijks gesprek verheffen wil, het vers alleen gaf aan de gedachte het
aanzien van de kunst. Het beeldend vermogen van een volk moet al tamelijk
gescherpt zijn, eer het bemerken gaat, hoe aan het proza, taal van den gewonen
omgang en 't redenerend verstand, ook een schoonheid kan verleend worden.
Het spreken in verzen, zodra men aan literatuur deed, was in onze middeleeuwen
zozeer traditie, dat zelfs
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van belang, dat de vers-vorm gemakkelijker kon onthouden worden. Want een
overgroot deel onzer Middelnederlandse letterkunde was er niet voor lezers, maar
wel voor toehoorders. Een handschrift was een kostbaar bezit, een weelde-artikel
dat slechts bevoorrechten zich konden aanschaffen: vele, zeer vele werken vonden
dus alleen hun weg tot het publiek door bemiddeling van voordragers. Was de
schrijver niet een ‘clerc’ (geestelijke, geleerde) maar een ‘menestreel’, dan was hij
ook de voordrager van zijn of anderer werk: dichter van beroep, soms verbonden
aan den persoon van een heer, of zwervend van burcht tot burcht en stad tot stad.
Aan den laagsten trap stond de gaande en komende ‘speelman’, verre afstammeling
van den Latijnsen ‘mimus’, die zijn publiek niet alleen met het opzeggen van verzen,
maar ook met allerlei kunsten, goochelen, zwaarddansen, ‘pipen en mauwen’,
vermaken kon.
Zo ziet men al dadelijk, hoe innig die literatuur met het leven moest verbonden
zijn. Zij beantwoordde niet aan een zuiver esthetische bedoeling, wilde niet uitsluitend
schoonheid bereiken of uiting geven aan een persoonlijke stemming. De schoonheid
was er een natuurlijke, die niet gezocht werd maar als van zelf opwies met de
belichaamde idee: zij was niet versiering, maar de kleur of de lenige beweging van
het gedachte en gevoelde. De dichter was niet de welbewuste woordkunstenaar:
hij sprak voor de menigte, was veelmeer een maatschappelijke functie dan een
individu. Hij leefde in de menigte als een vis in 't water; hij was zijn omgeving
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volkomen aangepast. Trouwens, de middeleeuwse mens voelde zich niet zozeer
als individu, maar als deel van een groep: van zijn gilde, van zijn stand, van de Kerk.
Het persoonlijke was nog niet losgegroeid uit het gemeenschappelijke, - het
algemene won het van het bizondere. Ook in de uitdrukkingswijs: het samenvattende
beeld, de samenvattende volzinbouw, week niet gemakkelijk voor de ontleding, die
de dingen afzonderlijk stelt, ze buiten hun verband kan zien.
Dat geeft dan ook aan onze middeleeuwse letterkunde een buitengewone frisheid
van leven. Ze komt zo rechtstreeks uit den gemeenschappelijken grond; dat is haar
gezondheid. Zelfs waar ze een hogere vlucht neemt heeft ze toch altijd iets volks,
het ongezochte, spontane van gedachte-wending in rythmus en bewoording. Ze
verliest nooit het bekoorlijke der naïviteit, zo vanzelfsprekend, ongeblanket,
gemoedelijk: mals naar buiten levend als een plant. Soms kan er in een middeleeuws
verhaal niet op mooie bizonderheden van zegging gewezen worden: maar het geheel
werkt op u als de wandeling door een lente-landschap: het hoeft niet speciaal
schilderachtig te zijn, maar de lekkere lucht ‘doet er deugd’.
Dat fris-gezonde merkt men al in de middeleeuwse taal. Wat een pracht van een
taal is dat Diets toch! Zo buigzaam en kernachtig tegelijk, zo zangerig, fijn-gevoelig
en toch altijd, in zijn eenvoud, rijk aan al de sappen die het uit de sprake van 't volk
haalt: levendig als deze, want niet verkild door de werking van 't analyserend
verstand, maar houdend in ieder woord het beeld zichtbaar, - het beeld, vlees van
de taal. Het gewoon Nederlands proza van thans is al strakker geworden: de woor-
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den zijn er wat ze in de woordenboeken zijn, tekens die aan een gedachte
herinneren, maar ons niet meer de substantie zelf der gedachte doen voelen. Ze
zijn als pasmunt waar de stempel van versleten is. Maar de middeleeuwer denkt in
beelden: zijn taal, onbewust kleurig en tekenend, komt direct uit het zinnelijke, met
ogen ziende en met handen betastende leven. Zelfs waar zij op de hoogste toppen
der mystiek ademt, blijft ze toch geworteld in de aarde die van allen is, de
moederaarde met de frisse bronnen.
Het is goed dat de Vlamingen, die van hun literaire taal willen maken wat ze zijn
moet, het trouwste en schoonste beeld van zich zelven, zoals de middeleeuwers in
voeling blijven met het volk, waar het nog onverbasterd dialect spreekt, waar de
taal eeuwig in jongen groei staat, - en dat ze daarbij hun Middelnederlandse dichters
voor ‘classieken’ houden, die ze nooit te veel zullen bestuderen.
Zien we nu, hoe die literatuur het rijke leven heeft vertolkt, het kleurig-pralende,
sterke en vrome, in haar bonte afwisseling weerspiegelend den geest van de grote
machten, die de middeleeuwse wereld beheersen: den adel met zijn ridderlijke
idealen, - tegenover hem den opkomenden derde-stand, de ‘poorters’ met hun
ernstigen of olijken zin voor werkelijkheid, - en den dienaar der Kerk, die tot heren
en volk spreekt van liefde, met den droom van 't eeuwige in zijn ziel. Waarbij echter
niet aan de scherpe begrenzingen van ‘standen-literatuur’ mag gedacht worden.
Zoals de vroege Limburgse poëzie Nederrijnsen invloed verried, zo zou ook de
opkomende literatuur in
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Vlaanderen zich eerst moeten aansluiten bij een meer ontwikkelde: de Franse.
Wat lijkt natuurlijker, als men bedenkt, hoe gul de Franse minstrelen aan 't Vlaamse
hof werden onthaald, en hoe daar zelfs, tegen 't eind der 12de en in de eerste helft
der 13de eeuw, een voornaam deel der Franse romantische dichtkunst was ontstaan?
Een beschaafde literatuur vormt zich eerst naar den smaak der hogere standen,
daalt vandaar neer, naarmate ruimere sociale kringen deel gaan hebben aan schoner,
geestverfijnend leven. Onze ridderromans zijn vertalingen van werk naar den zin
der grote heren, of omwerkingen van Franse stof, of vrijere navolgingen. Sommige,
die als oorspronkelijk mogen gelden, zijn dan toch in den geest van de Franse
gedicht. De vers-vorm zelf, die toonaangevend werd voor haast geheel onze
Middelnederlandse poëzie (paarsgewijsgerijmde regels met gewoonlijk vier heffingen)
is alleen uit de Franse voorbeelden te verklaren, al vertoont hij ook een uitgesproken
Germaans karakter, in zover dat zijn rythmus op het spel der klemtonen berust, niet
op het gemeten aantal lettergrepen.
De Franse romantische letterkunde der middeleeuwen is als de spiegel van twee
beschavingen: de ruw-feodale, door bloedvete en brutalen strijd van wrede kracht
versomberd, en de idealistisch-ridderlijke, - over-beschaving soms, - uit het tijdperk
der kruistochten. Onze clercken en minstrelen grepen naar 't een en naar 't ander,
naar de epiek der geweldige baronnen, die de volksverbeelding rondom de figuur
van Karel den Grote schaarde (werkelijkheid uit woest verleden, tot het ontzaglijke
vergroot) zowel als naar de wonderbaarlijke omzwervingen der ridders van den
Graal door landen van
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toverij en ‘minne’. En zo hebben we daar die bonte wereld: Roeland die te
Ronceval den hoorn blies, dat hem de slapen barstten, en viel, als een eik tussen
struikgewas; en den kolos Renout van Montalbaen met zijn drie broers gezeten op
het reuzenpaard Beyaert; en de Lorreinen , die met de Bordeloisen, geslacht op
geslacht, die verwoede en verraderlijke vete uitvochten, waar een onafzienbaar
lang epos van vertelde. Maar daarnaast staan dan ook verhalen, die niet meer geput
waren uit min of meer historische overleveringen der Franken, maar uit Keltisch-Britse
en andere sagen: daar rijden de christelijke helden voorbij, die hun zwaard wijdden
aan den dienst van een ideaal, Kerk, recht en deugd, en zo vaak verwikkeld raakten
in de meest fantastische avonturen: Ferguut , de ‘dorper’ die door liefde tot een
volmaakt ridder groeide; de hoffelijke en grootmoedige Walewein , wiens
grillig-vreemde geschiedenis, door vrouwengunst dikwijls gezegend, ons op waarlijk
prettige wijze ontrold wordt in een als oorspronkelijk geldenden roman; en Moriaen
, en Torec , en anderen, die den Vlaming het beeld van zachtere zeden brachten
en verfijnde psychologie. Enigszins hiermee verwant (daar zij de oudheid in een
tamelijk 12de-eeuws, ridderlijk kleed staken) zijn de romans die ons naar het land
der kruistochten voeren en het geheimzinnig pracht-gloeiend Oosten: de bizonder
on-homerische roman van Troyen , of de wonderbare ‘geesten’ van Alexander den
Grote, die het geheimzinnig Indië gaat veroveren; terwijl we een weerschijn van
Byzantium zien liggen op de verrassende liefdesgeschiedenis van Parthenopeus ,
en de zo gevoelige idylle van Floris en Blancefleur .
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Veel hiervan, ik heb er reeds op gewezen, is slechts vertaling. Wat niet vertaald
is, beweegt zich toch in een gedachte-kring die niets bizonder-nationaals heeft. Was
het ridderwezen zelf niet cosmopolitisch? Het is niet gemakkelijk uit te maken, wat
in de bewerkingen als ‘Vlaams’ getint zou mogen gelden.
Maar onder de enkele romans, die men voor oorspronkelijk mag houden, zijn er
waarvan de Vlaamse dichter ook hoge kunst gemaakt heeft. Ik denk hier vooral aan
Carel ende Elegast : een verhaal uit den zogenaamden Frankischen cyclus, zo
levendig in zijn soberheid, zonder iets te veel of te weinig, in al zijn delen wel
overdacht en getuigend van keurigen smaak, met een mooi-zuivere godsdienstige
atmosfeer, maar daarin zoveel humanen geest en soms zoveel speelse ironie, dat
dit gedicht zeker naast de beste voortbrengselen der Franse ridderpoëzie mag
gesteld worden.
Toch is het wel, alsof het genre hier niet recht aarden kon. In de 14de eeuw zien
we onze legendarische epiek reeds ten verval neigen: zeker worden er nog tamelijk
veel ridderromans voortgebracht, maar het diep-gevoelde begrip van ridderlijk ideaal
is er niet meer, noch de vrij en welig scheppende fantasie; dat gemis moet dan
vergoed worden door allerlei feuilletonachtige motieven van vroeger te herhalen,
uit te breiden, aaneen te rijgen, terwijl hier en daar geleerdheid, allegorie en
moralisatie binnensluipen. Neen, onze ridderpoëzie heeft waarlijk slechts een
kortstondigen bloei gekend, ze heeft het in onze lage landen nooit tot een grootse
kunst kunnen brengen: onze eigen sagen zijn nooit tot een Chanson de Roland of
een Nibelungenlied geworden. Onze ver-
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beelders der ridderlijke wereld, wat worden ze door de machtige figuur van
Wolfram von Eschenbach beschaamd! De idealistisch-romantische stof, die later
weer een Swinburne en een Richard Wagner zou bezielen, heeft na de 14de eeuw
geen Nederlandse vertolkers meer gevonden. Maar toch hebben de ridderromans
hier een taai leven gehad: omgewerkt tot volksboekjes in proza, werden ze
onafgebroken tot in onzen tijd gelezen, en zelfs in het centrum der Belgische
hoofdstad ziet men ze thans nog voor luttel gelds te koop liggen, terwijl ze ook in
den ‘poesjenellenkelder’, onder dramatischen vorm, zeer gewilde waar blijven, en
de dood van het ros Beyaert, in zijn aangrijpenden eenvoud, er de gemoederen in
beweging brengt zoals meer dan zes eeuwen geleden. Wel een bewijs, dat in
sommige van die gedichten een kern van menselijkheid zat, waar de tijd niet aan
knaagt. Het vroegst zijn de ‘Britse’ romans, vol conventionele hoffelijke ‘minne’,
bezweken. Maar menig geweldige vechtbaas uit den Karel-cyclus, en de gelieven
met het naïef-verlangende hart, Floris en Blancefleur, ze leven nog, ze hebben het
even ver gebracht als hun tijdgenoot, de schelmse volksheld bij uitnemendheid, de
13de-eeuwse Uilenspiegel: Reinaert de Vos.
Zeker is het, dat de middeleeuwse ‘poorter’ zich dadelijk beter thuis moest
gevoelen in den satirischen dierenroman, die op zoveel werkelijkheid zinspeelde,
dan in de wereld der kampende ridders en hoogstrevende Graalzoekers. Reinaert
bleek ten slotte sterker nog dan Reinout.
Wel terecht wordt onze roman - Van den Vos Reynaerde - onder de classieke
gedichten der wereldlitera-
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tuur gerekend: daar heeft de Vlaamse zin voor het reëel leven zich tot heerlijke
verbeelding weten te verheffen.
Zoals nu wel bekend is, hebben we op de stof zelve niet veel rechten te laten
gelden: zij is het werk van meer dan één land en meer dan één geslacht. Griekse
en Latijnse fabels in oude en nieuwere gedaante, Indische diernovellen, mondelinge
volksoverleveringen: het heeft alles aarde aan den dijk gebracht. Vooral in
Noord-Frankrijk en Vlaanderen schijnt het dierdicht grage oren te hebben gevonden:
de Isengrimus toch, de gewichtigste bundel Latijnse dierdichten, werd omstreeks
het midden der 12de eeuw door Magister Nivardus in St. Pietersk-looster te Gent
opgesteld. Maar dan zijn het voornamelijk Noord-Franse ‘trouvères’ die de dankbare
stof in verschillende richtingen verder hebben uitgesponnen, en hun komt de eer
toe, de ondeugende geschiedenis van den vos Reinaert en den wolf Isengrim tot
een reeks samenhangende verhalen te maken. Hoe meer de algemeengehouden
dieren der fabel (de leeuw, de beer, de vos, de wolf...) tot dier-personen werden
(Nobel, Bruin, Reinaert, Isengrim) hoe meer ging het dierenepos op een onbewuste
parodie van den ridderroman lijken. Een dier Franse ‘branches’ nu werd de bron
van onzen Vlaamsen dichter, van wien we weinig meer weten, dan dat hij Willem
heette, een Oost-Vlaming, misschien een monnik, die reeds een ‘Britsen’ ridderroman
had geschreven, en het beroemde Van den Vos Reynaerde omstreeks 1255-1270
moet voltooid hebben. Een ander Vlaams dichter had vroeger gedeeltelijk dezelfde
stof behandeld, maar zijn werk is verloren, en het blijft voorshands de vraag, wat er
eigenlijk van dat werk door
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Willem werd overgenomen. Wat er van zij, de roman, zoals wij hem thans bezitten,
heeft van het Franse voorbeeld zulk een vrij gebruik gemaakt, en staat zoveel hoger
dan dat Franse voorbeeld, dat we hem wel als het werk van een zeer
oorspronkelijken kunstenaar mogen beschouwen. In 't eerste deel houdt de Vlaamse
dichter zich min of meer aan 't origineel, in de tweede helft schijnt er veel eigen
vinding te zijn. Het goed sluitend geheel getuigt, ook in de omwerking en aanpassing
van 't ontleende, van zo groot meesterschap en zulk een keurigen kunstzin, dat
onze Reinaert wel de hoogste top blijkt, dien het dierenepos in Europa heeft bereikt.
Omtrent het ontstaan van den Vlaamsen roman geef ik hier de meest gangbare
opvatting weer. Ik moet nochtans aanstippen, dat, in den jongsten tijd, pater J. van
Mierlo getracht heeft, Willem's Reinaert omstreeks 1180-1200 te plaatsen, en het
Franse gedicht als een bewerking van het Vlaamse voor te stellen. Maar zijn
bewijsgronden, hoe zeer ze ook de aandacht verdienen, brengen op verre na geen
zekerheid.
Wie kent er het onderwerp niet? Alle dieren hebben van Reinaert's loze streken
te lijden gehad, en klagen hem aan bij koning Nobel, den Leeuw. Volgens de vormen
der middeleeuwse rechtspleging wordt Reinaert driemaal voor het hof des konings
gedagvaard, eerst door Bruin den Beer, dien hij op wreed-humoristische wijze
beetneemt, dan door Tijbaert den Kater, wien hij ook een zeer lelijke poets bakt, en
eindelijk door Grimbeert den Das, dien hij geraden vindt te volgen. Reinaert verschijnt
dus voor 't hof, het geding loopt natuurlijk op een veroordeling uit, maar op 't
hachelijkst ogenblik,
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terwijl de galg al klaar gemaakt wordt, weet hij zich door een ingeving van zijn
geslepen vernuft te redden, en ontsnapt niet alleen aan zijn lot, maar wreekt zich
op den koop toe over al zijn vijanden - de dommeriken!
De sluwe schelm, die, met alles spottend, zich weet te handhaven en machtigeren
ten slotte in de doeken legt, de verstandige, scherp-uitkijkende durver, die met zijn
speelse kracht de groten der aarde toch de baas blijft, het is een type waar alleen
de groten der aarde niet van houden, en die steeds op zijn publiek mag rekenen.
Maar Reinaert werd tot een onvergetelijke figuur, voor alle eeuwen, door het
buitengewone talent van den Vlaamsen dichter, die van zijn epos een boeiend
geheel wist te maken, prettig en dartel, sober maar vol afwisseling en raak in iederen
trek. Wat heeft die man juist de kwaliteiten, die de Franse letterkunde haar invloed
in de wereld zouden verzekeren: den klaren geest en den fijnen tact, - trots al de
brede, gezonde zinnelijkheid, die als het warme bloed van zijn werk is. En wat heeft
hij die liefde tot uitbeelden, die den echten kunstenaar uitmaakt! Geen bizonderheid
die niet spreekt. Men ga maar eens na, hoe levendig, met gevoelige en zekere hand,
de dieren daar getekend staan, in hun onderscheiden natuur en bewegingen: de
Leeuw, spotbeeld van een koning, oppervlakkig en ijdel, opvliegend en toch altijd
bedot, - de grammoedige en barse, maar trotse Wolf, die zwijgend zijn woede
verkropt, als hij, overmeesterd, zijn poten moet laten villen, - de Beer, met zijn
domme zelfgegenoegzaamheid, vraatzuchtig en deftig, houdend van een wijs
spreukje, - en Cortois, het schoothondje, dat Frans spreekt, - en al die anderen, de
Kat, de Ram,
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de Das, de Haas, de Haan: zo menselijk gezien, al houden ze geen ogenblik op,
dieren te zijn, en met zulk een psychologisch inzicht geschilderd: een wereld van
guitige fantasie, en zo door-en-door wààr tevens, spelend het kleine drama van 't
leven onder onzen hemel, in het goed bekende Vlaanderen, waarvan we 't landschap
en de lucht overal aanwezig voelen... Bij iedere lezing ontdekt men nieuwe fijnheden
en wordt men weer bekoord door de eeuwige frisheid van het werk.
Reinaert beheerst het geheel, de ‘felle metten roden baerde’, de brutale
grappenmaker met zijn ‘mensen’-kennis, die uit alles zijn voordeel haalt, zich
onbevangen aan Gods lekker leventje te goed doet, en zijn slachtoffers met wreden
spot betaalt. Hebt ge zijn biecht aan Grimbeert niet bijgewoond? Daar is bij op zijn
best: wat een aangename kitteling is 't voor hem, zich al zijn schelmstukken te
herinneren:
Confiteor pater mater,
Dat ic den otter ende den cater
Ende alle dieren hebbe mesdaen...

Gewagend van zijn overspel met de wolvin, weet hij dat op zo'n pikant-huichelachtige
wijze te doen:
God die moet mi vergheven:
Haer dedic dat mi liever ware bleven
Te doene, dant es ghedaen...

Maar biechtvader Grimbeert zou er graag wat bepaalders van vernemen. - Ge wilt
toch niet dat ik onbetame-
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lijk worde, antwoordt Reinaert, en u ‘eeneghe dorperheit’ zegge? Zo is de slimme
femelaar gekenmerkt: preutser in zijn woorden dan in zijn daden. Zien we overigens
den ouden zondaar, onmiddellijk na de absolutie, niet den klauw uitslaan naar de
hennetjes van een nonnenklooster? En als hij dan, van den nood een deugd makend,
Grimbeert wel volgen moet,
Hoe dicken sach Reynaert achter rugghe
Weder daer die hoenre ghinghen!...
...Grimbeert sach dit ghelaet
Ende seide: ‘onreyne vraet,
Dat hu dat hoghe so omme gaet!’
Reynaert andwoerde: ‘ghi doet quaet
Dat ghi mine herte so versmeert
Ende mine bede dus verstorbeert,
Laet mi doch lesen ij. pater nooster,
Der hoenre zielen van den cloester
Ende den gansen te ghenaden,
Die ic dicken hebbe verraden...

Maar aan 's konings hof gekomen houdt hij het hoofd op, spot nog met de galg voor
ogen, en zal dan eindelijk toch als overwinnaar uit het pleit komen, want hij bouwt
op ‘le fond qui manque le moins’: hij speculeert op de domheid, de
zelfgenoegzaamheid, de vraatzucht, de lichtzinnigheid, de ijdelheid van anderen, op zwakheid des geestes, zwakheid des vlezes, en... illusie!
Hij is het anti-maatschappelijk individu, dat geen banden kent, en ons ten slotte
toch lief is, omdat zoveel banden der maatschappij vooral hun kracht uit leugen
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halen: daar wemelt het van mensen, in den grond kleinzielig of bedorven, die de
onvastheid en poverheid van hun innerlijk bestaan willen redden door fatsoenlijkheid,
conventie-deugd, uiterlijken schijn, - en dàt houdt ze samen. Maar daar midden in
staat de cynische Reinaert, de ‘felle rode’, die de leugen met zijn fijnen neus overal
heeft gespeurd, die zich vrij en sterk voelt, omdat zijn practische wijsheid één is met
zijn brutaal instinct, en niets ontziet.
Van den Vos Reynaerde wordt aldus als de keerzijde van den idealistischen
ridderroman; een soort van humana comedia. De dichter doorziet de werkelijkheid,
klein en caricaturaal zoals zij is, en laat zich niet beetnemen door welken schijn van
grootheid ook. Maar hij geeft ons zijn gezicht van de wereld zoals het een dichter
betaamt: zonder op de satire te zeer aan te dringen, zonder eenzijdige partijdigheid.
Hij geeft ons wat meer en zuiverders dan zedelesjes: hij geeft ons de aanschouwing
van het menselijke. Hij voelt het leven als een die er midden in leeft, hij kent het als
een die met zijn glimlach boven dat samenweefsel van illusie speelt. En zo doet hij
ons denken soms aan dien anderen schepper van grootsen humor: Cervantes, die
Don Quixote schreef.
Ook ging zijn werk in de verbeelding van 't Vlaamse volk niet ten onder. Ene eeuw
later heeft een onbekend Westvlaams dichter het werk van Willem aan een herziening
onderworpen, en er een tweede deel bijgevoegd, zeer vrij naar het Frans vertaald,
maar, met zijn scherphekelende bedoelingen en zijn clercken-moralisatie, van veel
minder literaire en menselijke waarde dan de eerste Reinaert. Toch is het in
samenhang met dat tweede deel
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dat Reinaert een der populairste werken onzer letterkunde geworden is: er
werden, sedert de 15de eeuw, volksboekjes in proza van gemaakt, en in nieuwe
drukken vinden ze thans nog vele lezers op dorp en gehucht. Overigens geen kost
voor het volk alleen: voelde een Goethe zich reeds door de stof aangetrokken, ook
Vlaamse dichters, Prudens van Duyse, Julius de Geyter, hebben gepoogd, het
middeleeuws dierenepos in een modern kleed te steken, terwijl, met meer geluk,
het werk der volksboekjes-schrijvers werd voortgezet en tot volkskunst verheven,
door den voortreffelijken prozaïst Stijn Streuvels. Zo leeft Reinaert nog, - en wie kan
zeggen, wanneer hij eens sterven zal?
Wenden we ons thans tot de geestelijke letterkunde. In de 13de eeuw blijft de
godsdienstige atmosfeer niet beperkt tot hetgeen ik hier geestelijke letterkunde
noem: het leven zelf is er van doordrongen. Maar toch zijn er werken, waarin de
betrachtingen der dienaars van de Kerk hoofdzaak worden, - niet meer de idealen
der adellijke wereld of de positieve, gezonde geest van den burgerstand. En daar
kunnen we dan weer onderscheiden tussen een literatuur, waarin de apocriefe
evangeliën, die met hun mooie legenden groten indruk op de volksverbeelding
maakten, op populaire wijs worden naverteld, - en een hoger strevende, die de
verzuchtingen der mystieke ziel vertolkt. De ene vooral vertegenwoordigd door het
gedicht Van den Levene Ons Heren , de andere door het proza en de verzen van
zuster Hadewych. Hier ook moet ik me, in dit korte bestek, tot de typische
verschijnselen bepalen.
Van den Levene Ons Heren werd ongeveer in denzelfden
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tijd als de Reinaert vervaardigd. (Volgens pater J. van Mierlo echter in de eerste
helft van de 13de eeuw). Daar spreekt, door den toon der volkspoëzie, een
eenvoudige en zo zachte vroomheid, die gaarne verwijlt bij ‘dat soete kind’ Jezus,
en met kinderlijke liefde wandelt aan ‘zijn gebenedide hand’. Alles is er fris naïef,
echt-volks, en toch dikwijls zo fijn-gevoelig, b.v. waar de moederweelde van Maria
wordt herdacht. We worden er voortdurend aan de schilderkunst der middeleeuwen
herinnerd, aan die eerbiedig-gepenseelde handschriften-miniaturen, waarvan de
schoonheid later haar hoogsten vorm bij den aandachtigen, milden, sierlijken Memlinc
zou bereiken. Hoe werkelijk leefde de Bijbelse wereld in 't gemoed en de verbeelding
van den middeleeuwer! Het is alsof het evangelische drama in het oude Brugge of
Gent speelde, het Oosten wordt er Vlaams. Zoals in de ridderromans, de Historie
van Troyen of Alexanders Geesten , wordt zeer veel er omgezet in de vormen der
middeleeuws-Vlaamse omgeving van den dichter en zijn publiek. We geven hoog
op van onze abstracte ‘historische waarheid’ en bedenken soms niet meer, hoeveel
eigen kracht er zit in die omvorming van het uitheemse, dat zich-eigenmaken van
het vreemde, en van welk innig meeleven met 't uitgebeelde leven die zogenaamde
‘anachronismen’ gewoonlijk getuigen.
Minder verweven met het dagelijks gedoe, maar stijgend daarboven in ijlere lucht,
is de wereld der mystiek.
In de 13de eeuw had de mystiek (het trachten der minnende, gelouterde ziel naar
rechtstreekse vereniging met het goddelijk beginsel) zich in de zuidelijke Nederlanden
meer en meer uitgebreid. Het treffendste getui-
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genis daarvan is het leven van Sinte Lutgart van Tongeren dat ons uitvoerig
verhaald wordt in een der belangrijkste en mooiste gedichten onzer
Middelnederlandse letterkunde, toch zo rijk aan heiligen-levens en andere geestelijke
epiek. De heldere ‘minne’ die tot extase voert is er als een natuurlijke atmosfeer.
Maar een document van groter waarde nog is het werk van de geheimzinnige zuster
Hadewych: want daar spreekt de mystieke ziel zelve zich uit.
Zuster Hadewych is de eerste ‘persoonlijkheid’ onzer literatuur. Zij heeft ons de
geschiedenis van haar innerlijk leven nagelaten in proza en verzen, die soms van
een zeldzame schoonheid stralen; we zien er die ziel voortdurend beroerd en
gedreven door een liefde, die onverzadigbaar naar het hoogste hongert; ‘mint die
minne’, klinkt het enig gebod, dat alles beheerst; voor de ‘minne’ moet men leven,
altijd en met zijn gehele wezen; soms komt de vrees, die bizondere moedeloosheid
die alle dingen hun smaak ontneemt, de vrees, dat de ziel te ongestadig en zwak
is, maar ze worstelt tegen zich zelve, verheft zich dan weer in hoop en betrouwen,
visioenen vlammen vóór haar op in kristallig licht, en zo verkeert ze in een staat van
geestelijke dronkenschap, ‘daer si in moet spelende sijn’, om dan hoogste zaligheid
van extase te bereiken.
Modern-denkende mensen zullen daar wellicht niet veel voor voelen... Maar is
een ziel, die de normale middelmatigheid ontvlucht om t' onmogelijke na te streven,
niet altijd aangrijpend-belangrijk? Wie in een hoog geestelijk of ‘ideaal’ leven opgaat,
van welken aard ook, zal veel van zich zelven terugvinden in de psy-
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chologische getuigenissen van Hadewych, en houden van haar werk, - al ware 't
maar om den hartstocht die er door drijft.
In 't vertolken van Hadewych's innerlijke ervaringen is er veel, dat aan de ridderlijke
poëzie herinnert. Hare liederen, vaak duister, maar van kunstigen vorm en bizonderen
rythmuszang, dragen den stempel van een ridderlijke lyriek, die in de 13de eeuw
gebloeid heeft en haast geheel verloren is gegaan. Maar van grootst belang is het,
dat we daar voor de eerste maal in onze literatuur, den dikwijls zegevierenden strijd
kunnen nagaan van diep-innig persoonlijk gevoel met de woorden der kunst, - en
dat Hadewych's proza (ons eerste literair proza!), grotendeels gevormd onder den
invloed van het Latijnse proza der Kerkvaders, in zijn streven om het onuitspreekbare
en 't oneindige uit te drukken, een rijkdom aan beelden vertoont en een stoute vlucht,
die Ruusbroec, ene eeuw later, slechts in bizonder gezegende ogenblikken
overtreffen zal.
Maar de meest imponerende Vlaamse dichtersfiguur uit dien tijd is Jacob van
Maerlant. Ook wel een der eerste dichtersfiguren van uitgesproken persoonlijkheid
in 't middeleeuws Europa. Zijn uitgebreid werk is op zich zelf als een hele literatuur,
een samenvatting van die eeuw, ridderlijk en godsdienstig, maar reeds beheerst
door den nieuwen geest der gemeente, waarvan Maerlant de typische dichterlijke
vertegenwoordiger is, de ‘clerc’ bij uitnemendheid, vader der burgerlijke poëzie. De
klokken van al de 13de-eeuwse torens luiden in zijn werk; maar luider dan al de
zware stem van het belfort.
Geboren omstreeks 1235 in het Brugse Vrije, waar-
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schijnlijk te Damme, ging hij als jong geestelijke het kosterambt bekleden in het
later met den Briel saamgesmolten Maerlant op Voorne (± 1255-± 1265), verkeerde
er aan het schitterende hof van Albrecht van Voorne, en dichtte er ridderromans:
mode-literatuur naar den smaak der edellieden. Maar, naarmate hij rijperen leeftijd
ingaat, groeit in hem die liefde voor de waarheid, die den grondtoon van zijn wezen
en zijn werk zal uitmaken. Teruggekeerd naar Damme, en daar waarschijnlijk
aangesteld als ‘scepenclerc’ (secretaris van schepenen), wil hij niet veel meer horen
van de ‘walsche, valsche poëten, die meer rimen dan sie weten’. Wat de burger uit
de gemeente nodig heeft is stellige kennis; geen verzinsels, geen spel van
verbeelding: degelijken kost, die hem sterker maakt. Maerlant wil hem dien
verschaffen, de wetenschap binnen het bereik brengen van al wie geen Latijn
verstond, - de wetenschap van zijnen tijd, natuurlijk, gegrondvest op christelijken
bodem en gemengd met allerlei middeleeuws wondergeloof. Zo ontstaan die lijvige
boeken, gewoonlijk naar het Latijn van Franse encyclopedieën bewerkt, en waarin
de wereld der natuurlijke historie, de wereld der geschiedenis en de wereld der
zedeleer opgebouwd worden; de daden van God door het mensdom, de verhouding
van den mens tot de natuur, zijn verhouding tot God. Vroeger had het Maerlant wel
niet altijd aan didactische bedoelingen ontbroken (b.v. in zijn romans van Alexander
en van Troyen ), maar zijn romans van den Grale , van Merlijn , van Torec , keert
hij nu beslist den rug toe: hij wil die ‘boerden’ door ernstiger lectuur verdringen: Der
Naturen Bloeme , Rijmbijbel , Spieghel Historiael . Daarbij
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sluit zich nog een Sinte Franciscus Leven aan: de ‘poverello’ van Assisi, met zijn
brandende ziel, moest den Vlaamsen strijder voor rechtvaardigheid en christelijk
ideaal wel aantrekken. Maar toch is ook dit leven weinig meer dan proza, tot verzen
versneden. In al die omvangrijke berijmingen zal de zoeker naar poëzie weinig
werkelijk verfrissends en verlichtends vinden: hier of daar een knap gezegde, een
levendig tafereeltje, een vlot verteld geval. Maar geen grote opdeining van het
scheppende gevoel, geen schoonheid.
En toch was er in Maerlant de vurige geestdrift, die, zolang beheerst, zich stijlvol
eens uitspreken zou.
Ik denk hier aan de strofische gedichten, waarvan verschillende, en daaronder
de mooiste, zeker tot het laatste tijdperk van Maerlant's leven behoren (hij stierf nog
vóór het eind der 13de eeuw, na 1292).
De strofenbouw van die gedichten (dertien versregels met slechts twee
rijmklanken) laat aan kunstige ingewikkeldheid niets te wensen over, en toch is
Maerlant's meesterschap over taal en vorm zo machtig, dat hij bij zulk een
rijmenrijkdom niet gewrongen wordt, maar zijnen zang vrij laat spelen, den groten
rythmus van de aandoening door zijn verzen warm laat opvolgen: daar verschijnt
hij als een meester, bij ons toen zonder weerga - en door welken tijdgenoot
buitenslands geëvenaard?
Overal klinkt uit die verzen de persoonlijke overtuiging, de drang van een die zijn
gemoed ontlast en zich genoopt voelt, tot zijn volk te spreken. In den dialoog die
aanvangt met de woorden ‘Wapene Martijn’ (d.w.z. wee, helaas, Martijn!) en waarin
allerlei godsdienstige vragen worden behandeld, Gods bestaan, de oorsprong
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van 't kwaad, de eeuwige straffen, merkt men al den verlichten geest, die rechten
adel adel des gemoeds noemt, en aan mijn en dijn de schuld geeft van tweedracht
en strijd onder de mensen, die toch allen van Adam stammen en in vrede zouden
leven, ware alle eigendom gemeen. Daar treedt Maerlant reeds op als zedengisper,
die zich zelf wel in bedwang houdt, maar toch heel scherp durft zijn, waar hij zich
de strijder voelt voor een ideaal van zedelijke gezondheid: Helaas, Martijn, de wereld
is zo verdorven, zal hij nu niet ondergaan? De eertijds zo fiere adel verbant nu vrouw
Ere, overal wordt ja tot neen en neen tot ja gemaakt, om wat geld, en 't volk wordt
door de heren vertrapt en uitgezogen.
Maar machtiger verheft zich de verontwaardiging in Der Kerken Claghe . De Kerk
zelve laat er haar wrakende stem gaan over de wolven in herderskleren, de slechte
prelaten die zich alleen om de wol der schapen bekommeren, en het goed der Kerk
in brooddronkenheid verkwisten, terwijl ze den arme laten verhongeren:
Die selden van couden verwarmen
Ende ooc van hongere carmen,
Daer men hen clene ghenade doet,
Dat es dat roepen van den armen:
‘Ay here! en saels u niet ontfarmen,
So dat mijn lichame werde ghevoet?’
Dus roepen si met idelen darmen,
Met sieken leden, met naecten armen;
Ghi sit in weelden bi der gloet,
Ghi en laetse niet bi u gheharmen, (rusten)
Ghi jaechse die ghi sout bescarmen,
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Ende hebt der heilegher Kerken goet,
Dat u te rechte noit en bestoet. (toekwam)

Die toon klinkt ook met een waarlijk groots lyrisme door het gedicht Van den Lande
van Oversee : een oproep tot een nieuwen kruistocht, die het graf van Christus zou
gaan bevrijden. In 1291 was Akka, het laatste bolwerk der Christenen in 't Oosten,
verloren gegaan, en nu slaakt Maerlant een kreet uit het aangegrepen hart: Trek
uw zwaard, Kerk van Rome, en is het vol schaarden, smeed dan een ander! Maar
ach, het hoofd der Kerstenheid heeft te veel gedronken, en daarom zijn de handen
onzeker en de benen wankel, de gierigheid heeft alles bedorven... Toch, nu wordt
het tijd:
Neemt den schilt vermelioene,
Die Jhesus droech omtrent noene,
Op den goeden Vridach...

Zo verschijnt Maerlant daar als de dichter, die, zijn sociale rol bewust, zijn vers tot
een daad maakt. Hij, vertegenwoordiger van zijne eeuw, met zijn hogen zin voor
ridderlijkheid, zijn zuivere vroomheid, zijn stoere kracht, zijn democratische neigingen,
- vertegenwoordiger ook van zijn ras, hecht en trouw, inwendig geestdriftig onder
al zijn bedaardheid, degelijk maar wilskrachtig doortastend in zijn liefde voor stellige
werkelijkheid, - hij, Nederlander bij uitstek, die zoveel gedaan heeft voor de eenheid
der taal, en grootste vertolker van den middeleeuwsen gemeente-geest, hij staat
daar als de eerste Europese dichter die, in verzen van vasten
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stap, tot zijn volk spreekt met het bewustzijn, de stem te zijn van dat volk. En dat
gevoel heeft hem zo bezield, dat hij tevens de eerste is, die - hoger nog dan het
van-zelf-zingende geluid van Hadewych, - het besef heeft gebracht van het vers als
kunst, beeldenrijke, individueel-gekleurde uiting van schoonheid in strengen vorm,
- het besef van het vers als doorvoeld, belichaamd rythme, uitdeinend in grote
golvingen van emotie, waardoor de geziene beelden gedragen worden en
omhooggevoerd, met het klinkend rijm aan 't eind als de schitterende schuimspatting
op de kruin der baren. Met Maerlant is in Nederland het groot-lyrische vers geboren.
Zo kunnen we nu de 13de eeuw overzien, met al haar jong, rijkgekleurd leven
dat zich omhoog werkt, en waaruit de literatuur als een natuurlijke plantengroei
oprankt. De eeuw die nu komen zou was burgerlijker, droeg niet meer den schonen
glimlach van den droom op haar ernstiger aangezicht. Maerlant had nog tot een
kruistocht opgeroepen, maar de tijd der heerlijke ‘avonturen’ was voorbij: de
gemeente, druk aan den arbeid, keek niet meer op. Slechts één ideaal had niet
afgedaan: het zuiver-geestelijke, dat in de mystiek zijn zeldzaamste bloesems zou
opschieten.
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De veertiende eeuw

De adel gaat achteruit, maar handel, nijverheid, landbouw ontwikkelen zich: de
burgerstand wordt rijker, wint aan cultuur, en hij vooral is het, die den stempel van
zijnen geest op de letterkunde der 14de eeuw zal drukken.
De gemeente, die leeft van eigen werk, is een welomsloten eenheid, waarin vele
mensen samenleven: daar ontstaan onder hen menigvuldiger betrekkingen, en dat
bevordert het individualiteitsgevoel; het geldwezen draagt er het zijne toe bij, want
door het vormen van kapitaal kan een mens meer vrijheid veroveren, door werken
kan hij zijn eigen leven veranderen. Zo komt er groter onderscheid van mens tot
mens, - meer individualisme. Het verkrijgen van rijkdom en macht ontwikkelt in de
gemeente het zelfstandigheidsgevoel.
De ‘poorter’ heeft, meer dan aan schone verbeelding, behoefte aan stellige
wetenschap, waardoor hij meer wordt dan hij was, nieuwe eigen macht verwerft.
Het gevoel van zelfstandigheid uit zich ook hierin, dat de mens niet eenvoudig de
algemene levenstoestanden ondergaat, ze aanvaardend zoals ze zijn, berustend
en onderworpen, maar dat hij ze toetst aan zijn eigen rede; hij wil de zaken begrijpen
eer dat hij er ‘ja’ tegen zegt:
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er komt in hem een geest van critiek, weldra een geest van verzet.
Dat alles merkt ge reeds bij Maerlant, maar in de 14de eeuw merkt ge 't bij velen.
Gevoel van zelfstandigheid, zucht naar kennis, critische geesteshouding: men treft
het thans in ruimere kringen aan.
En er is ook een bizondere vorm van het zelfstandigheidsgevoel: het nationale.
Liefde voor den geboortegrond, eerbied voor de moedertaal. Daar heeft de literaire
kunst, in de 14de eeuw zowel als in de 19de, veel toe bijgedragen. Langzamerhand
gaat men inzien, dat de Diets-sprekenden een zekere eenheid uitmaken tegenover
andertaligen. Aan den aanvang der 14de eeuw verheft zich het ontzettende
triomfrumoer van den slag der Gulden Sporen. Zeker, de ganse 14de eeuw door
zou Vlaanderen onder de wapens moeten blijven, om zijn vrijheid tegenover Frankrijk
te handhaven, en het is er slechts in geslaagd ten koste van de Waalse delen van
het Graafschap. Maar het zelfstandigheidsgevoel werd door den strijd gesterkt, en
voortaan was Vlaanderen, vroeger tweetalig, een zuiver Diets land, onafhankelijk
van zijn machtige naburen.
Ziedaar den bodem, waar onze 14de-eeuwse letterkunde uit opwast.
De ridderlijke poëzie is in verval. Er worden nog wel vrij talrijke ridderromans
geschreven, en ook de vroegere vinden nog vele lezers in burgerlijke kringen. Maar
het eigenlijke levenssap is er uit, de bezieling verdwijnt met de ridderlijke idealen,
- men leze maar den Malegijs ! - en dat gemis wordt nu vergoed door compilatie, b.v. de Lancelot van Lodewijk van Velthem, - herhaling en
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uitbreiding van allerlei motieven, waarvan 't zinloos avontuurlijke en wonderbare
schering en inslag zijn. In vele van die romans sluipt ook geleerdheid binnen, onder
den vorm van allerlei moralisatie, - b.v. in den Seghelijn van Jerusalem , - terwijl de
allegorie hoogtij viert in den Roman van de Rose , een leerdicht over de ‘minneconst’,
naar het Frans bewerkt. We zijn in een tijd, dat graag de lezer wat leren, en de
dichter onderrichten wil.
Dien geest van de ‘clercken’ merkt men tot in den speelsen, populairen Reinaert
van omstreeks 1375 (zie hierboven blz. 56): daar treft u zozeer niet meer de humane
kijk op de wereld en de lust aan plastische schepping, als wel de fel bijtende satire
van maatschappelijke toestanden: het is het werk van een, die met zijn personages
niet eenvoudig meeleeft, maar er zich boven voelt, - een die de wereld slecht vindt
en verbeteren wil.
Wat zich nu met behagen uitbreidt, zo dat het als een ondiepe en trage stroom
een groot deel onzer 14de eeuw overdekt: de didactische letterkunde, de school
van Maerlant, wier doel in de eerste plaats is: volksontwikkeling. Maerlant, dien zijn
opvolgers helaas in dichterlijke verheffing niet evenaren, verschijnt hun als ‘de Vader
der Dietsche dichtren al te gader’. Zijn invloed werkt in ontelbare leerdichten,
‘disputacies’ en ‘spieghels’ na.
Door de vorming van een hogeren burgerstand was er nu aldoor meer behoefte
aan boeken, en naar ernstige boeken was vooral de vraag. Hoe men naar de
voorschriften der zedeleer en wijsheid handelen zou, hoe de maatschappij ineenzit,
rechten en plichten, verhouding
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tot de mensen en tot God, theologie, natuurwetenschap: wat wordt er niet alles
geduldigjes op rijm uiteengezet! Ook de geschiedschrijving neemt een voorname
plaats in: de poorter, die nu een historische rol speelde en voelde hoe hij zelf
‘geschiedenis maakte’, wilde gaarne meer van 't roemrijke en leerzame verleden
weten. En in moraal, geschiedenis, satire, stelt de dichter zich liefst op het standpunt
van de stedelijke aristocratie, van den koopman, van den voortbrenger, tegenover
den ouden adel en de dikwijls scherp gegispte geestelijkheid.
Als typisch vertegenwoordiger van die brede schaar volksverlichters verschijnt
ons Jan Boendale, die in de eerste helft der 14de eeuw ‘scepenclerc’ van Antwerpen
was. Geschiedschrijver van den geboortegrond in zijn Brabantsche Yeesten , meer
tot satire van maatschappelijke toestanden geneigd in Jans Teesteye , (d.i. Jan's
overtuiging) levert hij in Der Leken Spieghel een compendium van alle wetenschap
die de leek nodig heeft om zich als christen, mens en burger te ontwikkelen:
leerstellingen omtrent God en de engelen, algemene cosmographie, geschiedenis
der mensheid van den zondeval af, voornamelijk geschiedenis van het Joodse volk
en de Romeinen, waaruit allerlei zedelessen worden geput, Gods menswording,
kerkelijke instellingen, daarna het zedelijk leven, voorschriften van ‘scone zeden
ende manieren’, plichten tegenover God, zienswijzen omtrent het huwelijk, de
opvoeding der kinderen, beschouwingen over politiek, kunst, wetenschap, minne,
vriendschap... en eindelijk de toekomst: verschijning van den ‘Antekerst’ en Laatste
Oordeel... Het werk beslaat ongeveer 22000 verzen!
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Vergelijkt men dien besten discipel van Maerlant met den meester, dan treft het
verschil tussen de twee tijdperken: Maerlant is een idealist, Boendale een nuchter
en bezadigd waarnemer van werkelijkheid, die de leus uitspreekt van alle
burgerlijkheid door de eeuwen heen: ‘middelheit houden over al’. Hij laat zich niet
meeslepen: hij redeneert. Maerlant had nog veel van den christelijken strijder,
Boendale is de drager van een practische wijsheid.
Die hele literatuur zal als maatschappelijke factor zeker niet onderschat worden,
en in cultuur-historisch opzicht verdient ze ongetwijfeld de belangstelling van den
hedendaagsen lezer, maar trots het soms rake en kernachtige der zegging, zullen
de minnaars der kunst er onvoldaan in ronddolen. O ja, het didactische genre staat
diep geworteld in onzen volksaard: de Vlamingen hielden nooit veel van grote
verbeeldingen, die het natuurlijk verband met het materiële verbreken, ze voelen
gaarne den grond onder de voeten, laten zich lichter bekoren door het nuttige dan
door het schone-zonder-meer. Er is wellicht geen letterkunde in Europa, waarin we
duidelijker den geest van den middeleeuwsen gemeentenaar zien leven. Maar... de
geest van den middeleeuwsen gemeentenaar is nu juist niet altijd geschikt om ons
tot hoge, zuivere kunst te voeren.
Gelukkig blijven, naast die literatuur van het verstand, de milde bronnen en beekjes
van den volksgeest verfrissend door het landschap kronkelen. De vaste of zwervende
minstreel laat zijn liederen klinken, zegt zijn verhalen op aan de tafel der grote heren.
Soms zijn het twee of meer reizende gezellen, die samen met muziek
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en zang voor tijdverdrijf zorgen. Wat er gezongen wordt? Al wat uit het menselijk
hart natuurlijk opwelt en naar het rythmische woord tracht: hoofse of dartele minne,
stil gebed, vreugde om de lente, ontroering bij indrukmakende gebeurtenissen, jok
en ernst, haat voor den ruwen ‘Kerel’, die ‘etes meer dan hi mach’... In klein bestek,
een volledig beeld van het lachende, grijnzende, dromende leven.
Misschien ontstonden er zelfs gilden van ‘meysteryels’, en hangt daarmee, tegen
het eind der 14de eeuw, de eerste vlucht van ons toneel samen: uit dien tijd hebben
we ‘abele spelen’ (hoofs-wereldlijke drama's) en ‘sotternien’ of kluchten. Beperken
we ons hier tot de verhalende poëzie der ‘sprooksprekers’, die novellen in verzen
(‘sproken’, stichtelijke ‘exempelen’ en comische ‘boerden’) voordroegen, wat hebben
we daar menig stuk dat van echt-dramatische vertellingskunst getuigt, menig
realistisch tafereeltje vol krachtige, goedronde zinnelijkheid!... Maar 't is een heel
wereldje: hoe houd ik den menigvoudigen geest van ons volk in enige regels vast?
Midden in het veelkleurige leven van dat volk, en boven de hoofden, bloeien de
witte en rode bloemen der vroomheid en der mystieke betrachting. De gevoeligheid
heeft toegenomen, de innerlijke vertedering bij 't overdenken van het Kruisdrama,
de liefderijke verering voor de Moeder-Maagd. Onder de talrijke Maria-legenden,
die daar uiting aan geven, is er een mooiere dan die ons verteld wordt in de sproke
van Beatrijs ? (Dat ze eerst uit de 14de eeuw zou zijn, staat niet helemaal vast).
Die sproke bleek menselijk en poëtisch genoeg om in onzen
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tijd nog grote dichters tot nieuwe bewerking aan te lokken. Beatrijs is een non,
die uit liefde voor een jongeling uit het klooster vlucht, maar in haar zondig leven
toch nooit vergeet, haar Ave Maria te bidden; en toen ze, jaren daarna, door de
wereld gekneusd en brandend van berouw naar het klooster terugkomt, heeft
niemand gemerkt, dat Beatrijs haren plicht ontrouw geworden was, want de H.
Maagd zelve had haar in het klooster zo lang vervangen. Het gedicht is
kenschetsend: ik geloof wel, dat alleen in dien tijd de naïefheid zo subliem kon
worden. Als dichters uit onzen tijd die stof weer aanvatten, dan vervallen ze licht in
het ‘literaire’, het gemaakte: de band tussen het goddelijke en 't menselijke is voor
hen niet meer een gegeven en vanzelfsprekend iets. Alleen voor den middeleeuwer
waren de schoonste mirakelen werkzaam in het dagelijkse leven, konden het
natuurlijke en 't allerhoogste één zijn. Daarom is de sproke van Beatrijs zo doorvoeld,
met haar vele trekjes die tot het hart spreken, haar fijne gemoedsschakeringen,
haar menselijkheid voor alle tijden; - en daarom ook kon ze, bij al haar lenige en
ingetogen kunst, die tekent met zekere maar lieve en zuivere lijnen, den eenvoud
van het ruime leven bewaren.
Zo werden meer ‘exempelen’ gedicht, legenden, heiligen-levens, geestelijke
liederen. Maar daarboven verheft zich, als een reusachtige kathedraal, het mystieke
werk van Jan van Ruusbroec.
Met den critischen geest had de mystieke stroming veld gewonnen: de duidelijker
gevoelde gebreken van maatschappij en Kerk brachten er velen toe, zich met meer
innigheid in het schouwende leven terug te trekken, en
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zo vond de machtige Duitse mystiek hier zeer ontvankelijke harten. Vooral in de
tweede helft der 14de eeuw zien we een stichtelijke proza-literatuur zich sterk
ontwikkelen: daar zij zich richt tot de leken, en tot het innigste naakte gemoed,
gebruikt ze de moedertaal, en verkiest den meest bevattelijken vorm der reflecterende
gedachte: het proza.
De grootste vertegenwoordiger dier mystieke beweging is ongetwijfeld Jan van
Ruusbroec, aldus genaamd naar het Brabantse dorp, waar hij in 1294 geboren
werd. Op zijn elfde jaar verliet hij het huis zijner moeder, kwam door weetlust
gedreven naar Brussel, en bracht het tot kapelaan aan de St. Goedelekerk. Maar
zijn mystische neigingen werden zo sterk, dat hij, reeds den ouden dag nabij, besloot
zich met enkele geestverwanten in het Zoniënbos als kluizenaar terug te trekken:
't werd daar later het klooster van Groenendaal, waar Ruusbroec prior van was tot
zijn dood, op 93-jarigen leeftijd.
De mystiek van Ruusbroec is van enigszins andere soort dan die van Hadewych:
hier niet de lyrische verzuchtingen van een vrouweziel, die zich alleen door haren
hartstocht naar God laat dragen; maar een groots-opgebouwde leer, de strenge
methode volgens welke de ziel zich onder gestadige oefening verheffen moet, tot
ze de hoogste extase genieten mag. Stijgen moet de ziel langs zeven trappen, die
behoren tot drie verschillende levensplans: eerst het werkende leven, waarin de
ziel zo zuiver mogelijk tracht te worden door het uitoefenen van alle christelijke
deugden, waaronder armoede, ootmoed en liefde de werkdadigste zijn, - van daar
bereikt ze den tweeden graad, of het innige leven, waarin de ziel
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zich zelve geheel vergeet, uitsluitend de ere Gods in al haar werken begeert; in
dat stadium werken God en mens gelijkelijk: de ziel wordt in haar streven voorgelicht
door een bovennatuurlijke klaarheid. En zo verheft ze zich eindelijk tot het
schouwende leven, d.i., een ‘claer insien puer van gheeste ende van gedachten’:
daar is de mens lijdelijk, geeft zich over aan het leven Gods dat in hem leeft, tot hij
den hoogsten trap van de aanschouwing bereikt: de onuitspreekbare extase, ‘een
versterven in ene eeuwighe onghenoemtheit daer wi ons verliesen’. Maar het
merkwaardige van het stelsel is de vereniging van beschouwing en praktijk: het
schouwende leven sluit het innige en zelfs nog het werkende in zich: zoals God
eeuwig rustend is naar binnen, maar naar buiten eeuwig werkend, zo ook de ziel
in haar hoogsten toestand, en Ruusbroec zegt uitdrukkelijk, dat ge uw hemelse
verrukking moet laten, om voor den mens te zorgen, die uwe hulp inroept.
In de ontwikkeling onzer woordkunst komt Ruusbroec een buitengewone betekenis
toe: want zijn proza behoort tot het allermooiste dat we bezitten. Het zachte
Middelnederlands is er zo welluidend, zo gevoelig van deining, en zo krachtig toch:
als een heel fijne gouden ketting die niet breekt. Soms heeft dat proza den breden
zwaai van het heerlijkste Latijn der Middeleeuwen, de stoute en juiste beelden
opstuwend; soms kan het zo zeker en subtiel ongewone zielstoestanden ontleden
en tekenen; soms ook is het als doorstraald van het zuiverste licht, of vloeit effen
uit als een klare zee. Het wonder is, dat het zo werkelijk in zijn beelden kan blijven,
waar het zich vermeit in de ijlste regionen der zielenkunde, in de
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meest afgetrokken metaphysica, of onuitputbaar het eeuwigwellende, goddelijke
leven van de extatische aanschouwing uitzingt. Die éénwording van zuiver gevoel
en duizelige gedachte, die openbaring van hoogsten geest in eenvoudige, zichtbare,
stoffelijke woorden, maakt dat proza, ook nog voor onzen tijd, tot een te bestuderen
toonbeeld van wijsgerige taal.
En stellen we Ruusbroec in de geschiedenis onzer geestelijke ontwikkeling, dan
zien we in zijn werk, zo rijk in zijn streng-gebouwde eenheid, met zijn bergen en
dalen, aarde en hemel, een ziel die zich geheel uitleeft in alle levensplans en in zich
zelve volledig is als een wereld. In de Nederlandse letterkunde is Ruusbroec de
eerste vertolker van een ideaal levensgeheel.
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De vijftiende eeuw

Als we de 15de-eeuwse letterkunde doorwandelen, is er veel dat we als de natuurlijke
voortzetting der middeleeuwen mogen aanzien, maar veel ook dat ons in een nieuwe
wereld verplaatst. Het algemeen uitzicht der literatuur verandert. Ze komt in het
teken van de rederijkers te staan, van de Kamers van Rhetorica, die maatschappijen
waarin de stedelijke burgerij haar dichterlijk geliefhebber botviert. De uitbreiding der
literaire bedrijvigheid gaat er niet zonder vervlakking. Maar ook in politieke en
maatschappelijke verhoudingen is er zoveel anders geworden: de geest, de
atmosfeer zijn dezelfde niet meer. Het karakter, dat onze letterkunde in de 15de
eeuw verkrijgt, zal ze gedurende bijna de gehele 16de eeuw behouden. In 't groot
gezien, vormen 15de en 16de eeuw een overgang tussen middeleeuwen en
nieuweren tijd. De 14de eeuw was die der gemeenten, der Artevelden. De 15de
eeuw is het Bourgondische tijdvak. De hertogen fnuiken de macht der gemeenten,
om een gecentraliseerden Staat te grondvesten. Zij trachten ons een Staatseenheid
te geven, maar helaas, zonder taaleenheid. Dietse en Waalse gewesten worden
onder één bewind gebracht, maar de regerende macht is Frans, en dus zal de
invloed uit het Zuiden onder de
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hogere standen veel veld winnen. Ongelukkiglijk heeft hij niet meer hetzelfde
bevruchtend vermogen als in de 13de eeuw: toen stond de Franse geest, in zijn
geheel beschouwd, hoger dan de onze, - in de 15de eeuw kon hij ons niets groters
of beters brengen dan wat we toen reeds hadden. Integendeel: we moeten er veel
van onze eigene kracht bij inboeten: hij brengt ons vooral verbastering. Franse
woorden sluipen allerwegen in de taal, haar innerlijke gezondheid wordt aangetast.
En de vraag mag gesteld worden, of niet aan verfransing te wijten is, dat we in die
tijden gene hoogstaande, Vlaams-sprekende geestesaristocratie bezitten. In de
letterkunde althans, geen enkele grote persoonlijkheid, geen overheersende figuur,
- terwijl toch onze schilderkunst en toonkunst een verbazende vlucht namen, den
Vlaamsen invloed tot in het Iberisch schiereiland en zelfs in Italië deden gelden, en
in de Europese beschaving een overwegende betekenis kregen.
Wenden we ons eerst tot die natuurlijk-wellende middeleeuwse bronnen, die door
de 15de eeuw nog zingend vlieten. Onder het volk breidt zich een mystiek-getinte
vrome literatuur meer en meer uit: wat ons wijst op een verdieping van 't individueel
innerlijk leven, - een der voortekenen van de Hervorming. De sprookspreker geeft
nog zijn stichtende verhalen ten beste, haalt zijn sappige en dwaze boerden uit,
waaronder meer dan éne door Rederijkers ten tonele gevoerd wordt: onbevangen
en smakelijke realistische volkskunst. Maar één dichterlijk genre is er, dat thans,
dank zij de machtige muzikale beweging, weliger dan ooit in schoonheid en fijnheid
opleeft, gevleugelde fantasie van meistreel, rethrozijn,
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zwervenden landsknecht, zang waarin de menigvuldige ziel der naamloze menigte
zich uitspreekt: het lied.
Sommige dier liederen zien er heel oud uit; de rythmus herinnert aan 't
oud-Germaanse vers, de melodie klinkt middeleeuws, de stof roept voor onzen
geest grimmige sagen op, volksgeloof en overleveringen uit alouden tijd. Heer
Halewijn , echte Blauwbaard, verleidt de meisjes met zijn toverlied, om ze te
vermoorden, maar éne is er, die hem zelf het hoofd afslaat, en, schamper spottend
met het gesmeek van dat hoofd dat nog spreekt, het in een bron wast en ermee
naar haars vaders slot terugkeert.
Daar werd gehouden een banket,
Dat hoofd werd op de tafel gezet.

De legende van Tannhäuser, die ‘seven jaer met vrou Venus in den berch’
doorbracht, wordt verhaald in het lied Van heer Danielken . Nog aangrijpender door
zijn eenvoud, zijn diep gemoed, zijn liefelijke schoonheid, is het bekende Het Daghet
in den Oosten . Andere romancen verhalen de droeve geschiedenis Van Twee
Conincskinderen , en van de jonkvrouw en de drie ruitertjes (het zo populair gebleven:
Ic stont op hoghen berghen). Daarnaast komen de zogenaamde Wachterliedekens
te staan: de nachtelijke minnekozerij van geliefden, door den wachter op de tinne
gewaarschuwd, dat de dag opkomt - ‘de dach en wil niet verborgen sijn’ - en het
uur van scheiden daar is. Of de meitak wordt voor het venster der beminde geplant
en door een lentelied wordt het ‘soete lief’ gewekt. Hoe zou ik een denkbeeld kunnen
geven van den onuitputtelijken schat dier volks-
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poëzie? Niet altijd klinkt daar de zachtgestemde toon der adellijke liefde: er wordt
gedronken en geschonken, in de taveerne geven de ‘verloren kinderen’ hun
onbezorgde levensbeschouwing ten beste, de ‘scamele ghesellen’, die de kunst
verstaan, met ongespekte beurs nog pret te maken ‘te biere oft te wijne’, bij geenszins
idealistisch-aangelegde meisjes. En of er gedanst werd:
Daer ginc een paterken langs den cant:
Hey! 't was in de Mey!

Met ‘het zot in 't hoofd’ trekken de ruitertjes door het land, en de ‘meiskens koene’
van Kieldrecht weten er nog van te vertellen!...
Vele liederen verraden Duitsen invloed, al is voor de meesten oorsprong en
ouderdom moeilijk te bepalen. Een afzonderlijke plaats verdienen natuurlijk de
historische liederen, waarin het volksgemoed, door de ene of andere gebeurtenis
geschokt, zich lucht geeft. Aantrekkelijker nog, om het dichterlijk gevoel dat er uit
spreekt, is de geestelijke lyriek. Naast den dartelen zang der pretmakers vol
levenslust, klinkt naïef en ingetogen een toon van zachte, innige vroomheid:
Kerstliedekens, waarin de geboorte van het kindeken Jezus, de aanbidding der
herders en der drie koningen zo eenvoudig zuiver en gevoelig wordt meegeleefd,
alsof ze aan den oever van Leie of Schelde gebeurd ware, naar de argeloze
voorstellingswijs der handschriften-verluchters, - of verzuchtingen der minnende
ziel, die uit ‘'s werelds ghewout’ naar de klaarheid der hemelse liefde verlangt.
Zo spiegelt zich het gehele gemoedsleven van ons volk
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in die liederen af, die gezongen van mond tot mond gingen, algemeen eigendom,
dikwijls vervormd door de fantasie van geslacht op geslacht, maar dikwijls ook in
zo trouwen vorm de diepst- en eenvoudigst-menselijke aandoening uitdrukkend,
dat het aloude lied, door de eeuwen heen, ongeboekt bleef voortleven in hart en
verbeelding, en in onzen tijd bij boerenmeisjes en kantwerksters kon opgetekend
worden.
En dat het gemoedsleven van ons volk, in onze mooiste liederen, toen nog zo
edel en kies kon zijn, - want in zangen uit Memlinc's tijd is er dikwijls de sierlijke
innigheid onzer zogenaamde ‘primitieven’ - dat bewijst dat ons volk, trots alle
invloeden van buiten-af, toch nog die echte cultuur bezat, zonder welke de natuurlijke
samenklank van het breed-gezonde en het fijngevoelige niet mogelijk wordt, de
juiste uitdrukking van het algemene en naakte gevoel der velen in den tactvollen
vorm der kunst.
In het lied is er nog dat spontane van den bloei, dat de letterkunde der
middeleeuwen zo bekoorlijk maakt. Doch daarnaast begon de poëzie in haar wezen
zelf diepe wijzigingen te ondergaan, die het worden van een nieuwen tijd kentekenen.
Dat verschijnsel doet zich ten onzent niet zuiver voor: het nieuwe - dat we mogen
samenvatten door: toenemende individualiteit, - treedt juist in terwijl de kunst zich
democratiseert. Er is daar een tegenstrijdigheid, die niet zo dadelijk treft: de richting
van den tijd - ook merkbaar in de poëzie, - gaat van 't algemene naar het bizondere,
maar de dragers der dichterlijke ontwikkeling staan lager bij den grond, hebben
minder echte cultuur, minder fijnen smaak: de kunst, als geheel be-
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schouwd, vertoont meer persoonlijkheid, al zijn de kunstenaars kleinere mensen.
Trachten we dat nader te bepalen.
Bij den eersten oogopslag verschijnt die kunst ons als kleinburgerlijke volkskunst.
Zij wint aan breedte, wat ze aan hoogte verliest. Zij bemachtigt al de lagen der
bevolking, dringt overal door. In de steden en op het land heeft het welzijn
toegenomen: niet alleen ‘clercken’ dichten nu, maar in de burgerij ontstaan de
poëtasters als paddestoelen. Zij scharen zich bijeen in de Kamers van Rhetorica.
Het hele tijdperk stond immers in het teken der organisatie, der gilden. Aanvankelijk
waren die Kamers een soort van geestelijke verenigingen, zorgend voor de uitvaart
van de leden; maar stilaan wordt de liefhebberij in dichtkunst er hoofdzaak: men
komt er zich gezamenlijk oefenen in het verzen-maken, het voordragen, het
toneelspelen. Hier ook gingen de zuidelijke Nederlanden voor, de noordelijke volgen
eerst in de tweede helft der 15de eeuw. De sociale rol dier Kamers bestaat hierin,
dat ze, door vertoningen en poëtische wedstrijden, de kunst in 't openbaar leven
brengen. Eén genre geraakt aldus tot ongekenden bloei: het dramatische. Geen
feest van betekenis, geen optocht, of de rederijkers waren er bij, met banier en
blazoen. Soms greep er een wedstrijd onder verschillende kamers plaats: een
‘landjuweel’, naar den naam der uitgeloofde prijzen. Dan waren het soms
feestelijkheden zonder eind, blijde intreden der Kamers, vertoningen, dag aan dag,
van toneelspelen die het vooraf opgegeven thema behandelden. Het
rethrozijnenkorps werd als een vertegenwoordiging van zijn stad, een noodzakelijk
bestanddeel der gemeenschap; de edele ‘const van rethoriken’,
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een noodzakelijke uiting van 't openbaar leven. Nooit heeft de zin van ons volk
voor kunst met uiterlijke praal verbonden, zich duidelijker uitgesproken; nooit
verscheen onze literatuur in rechtstreekser verband met het maatschappelijk leven.
En toch - daar hebben we de tegenstrijdigheid, waar ik hoger op wees, - in de vormen
zelf der rederijkers-poëzie merken we, dat er een scheiding komt tussen gezamenlijk
leven en kunst: het verband tussen beide is zo organisch niet meer als in de eigenlijke
middeleeuwen, - en wanneer de scheiding voltrokken is, dan varen we volop in de
wateren der ‘renaissance’.
De hele geschiedenis van de wording der moderne tijden is niet anders als de
geschiedenis van het individu, dat losgroeit uit de middeleeuwse gemeenschap en
zijn behoefte aan socialen samenhang op nieuwe wijzen tracht te bevredigen. Ik
wees reeds op het betrekkelijk individualisme der 14de eeuw, bij de 13de vergeleken.
Al gaat nu de poëzie, in het rederijkerstijdperk, door haar verspreiding zelve
vervlakken en verkleinburgerlijken, verliezen aan grootmachtig uitbeeldingsvermogen,
toch moet ze de algemene beweging meemaken: ze wint aan artistiek bewustzijn.
De dichters uit de 13de en zelfs de 14de eeuw hebben op verre na niet zulk een
hoge idee van de kunst als kunst, ze denken niet aan de kunst om haarzelf's wil.
De rederijkers, integendeel, beseffen duidelijk, dat het artistieke van den vorm een
waarde heeft op zich zelf; ze hebben een zeer hogen dunk van hun rol als dienaars
der ‘Rhetorica’: hoe ook met het leven verbonden, toch is de kunst voor hen iets
van hogere orde dan het leven.
Daar zit het grote verschil. De middeleeuwse dichter voelde zich niet een wezen
van bizonderen aard: wat zich
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in hem ontwikkelde was alleen samengesteld uit hetgeen ook in de omgevende
maatschappij aanwezig was. Zijn kunst groeide zo natuurlijk uit hem, dat wil zeggen
uit de maatschappij, als een plant uit den grond. De uitdrukking was niet anders dan
het doorschijnende gewaad van gedachte en gevoel. Zelfs bij den kunst-bewusten
Maerlant, in zijn strofische gedichten, is haar schoonheid als vanzelfsprekend. Bij
de persoonlijkste lyrici, Maerlant, Hadewych, is het alsof de hogere aandoening de
schoonheid onbewust deed opbloeien. Zij is er nooit een ornament, een bizonder
en bijgevoegd iets.
Bij de rederijkers, integendeel, - o, 't is slechts een begin, maar 't verschijnsel
wordt aldoor duidelijker merkbaar, - bij de rederijkers vinden we een opzettelijk
streven naar sommige effecten, een opzettelijk gebruik van middelen, waardoor ze
schoonheid - wat zij als schoonheid voelden, - willen voortbrengen. Maatschappelijke
veranderingen, de steeds groter wordende rol van het kapitaal, het opkomen van
een geldaristocratie en, in het gildewezen, van een stand van ‘meesters’, hebben
de literatuur, zoals de andere kunsten, stilaan een ander karakter helpen aannemen;
kunst wordt versiering, of, om het betekenisvolle woord uit te spreken: luxe. De
bevallig-eenvoudige plooi van het kleed voldoet niet meer, men wil de aardig
krullende lijnen, de vele gebroken vouwtjes, den wapperenden vederbos, kortom
al het decoratieve dat niet in organisch, noodzakelijk verband staat met de vormen
van het lichaam. Daar heeft nu de ‘mode’ vat op. Zo ook in de poëzie der rederijkers.
In dien zin bevat ze een persoonlijker element dan de zuiver-middeleeuwse. Het
mag alleen jammer heten, dat
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in ons land de draagster van die persoonlijker kunst juist een burgerklasse zonder
grote idealen was, zonder schonen droom van het leven, - een klasse die nog geen
rijke en fijne cultuur uit zich ontwikkelen kon, - een klasse waarbinnen de banden
der organisatie nog te nauw spanden om het opschieten van werkelijk hóge
individualiteit toe te laten. Eerst tegen het eind der 16de eeuw zal de woord-kunst
der rederijkers - want nu mag er van woord-kunst gesproken worden, - zich tot
schone individualistische poëzie mogen ontwikkelen. Het eind-resultaat is dan
hetgeen we met den ietwat onbepaalden naam van ‘renaissance’ plegen aan te
duiden.
Het meest typische in de dichtkunst der rederijkers zijn de ‘refereinen’: strofische
gedichten met een ‘stock’ of refrein dat als een leitmotiv aan het slot van elke stroof
terugkeert. Voor wie in de lyriek vooral schoonheid van aandoening zoekt, bieden
die voortbrengselen onzer rethrozijnen geen bizonder aantrekkelijke lectuur: ze
hebben over 't algemeen iets geleerds, of liever schoolmeesterachtigs, dat den
burgerlijken dilettant met middelmatige verbeelding kenmerkt. Het genre is in onze
letterkunde nooit helemaal uitgestorven... De vloeiende maat der middeleeuwse
romans heeft er plaats gemaakt voor los-gebouwde en zware regels, met pronk van
deftige bastaardwoorden. Merkwaardig is weer, dat juist in die ontbinding van het
innerlijke versrythme nu allerlei wetten en voorschriften opduiken: de vastheid van
een vorm die van zelf wierd gaat te loor, maar dat verlies wil men goedmaken door
aan het vers een vastheid van buitenaf op te dringen. Geen organische gebondenheid
meer, maar een opgelegde. Was het ook

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

85
aant.

niet onvermijdelijk, dat de geest zelf van de gilden, in wier organisatie door
alles-regelende bepalingen was voorzien, zich op de woordkunst zou laten gevoelen?
Zo werd de techniek dikwijls hoofdzaak: moeilijke vormen en ingewikkelde rijmen
golden op zich zelf als waardevol, - ze waren het uiterlijk teken, waaraan de vroede
gasten het ‘poëtische’ konden erkennen. Door dat zogenaamd ‘poëtische’ wordt de
taal der kunst stilaan wat anders, in wezen, dan de taal van het leven.
De beroemdste rederijker der 15de eeuw was Anthonis de Roovere, die ‘met
metsene hem ambachtelijck geneerde’, den titel verwierf van ‘prinche van Rhetorijke’,
en wien in 1465 de stad Brugge een jaargeld verzekerde, opdat ‘hi te bet gehouden
ware binnen der stede te blivene ende de ghenouchte van der Rethorike aldaer te
meer tantierene ter eeren ende blyscepe van der ghemeenen van derselver stede,
zonder cause thebbene hem in andren plaetsen te vervreemdene ende te
vertreckene’.
De rederijkers verschijnen wel het voordeligst in de volkskunst bij uitnemendheid:
het toneel. Doch hiervoor worde de lezer naar een andere afdeling van dit boek
verzonden.
Weldra zou onze literatuur draagster worden van heel nieuwe geestes- en
gemoedsdriften: in de 16de eeuw moest de individualiteit, wier langzamen groei we
van Maerlant af hebben gevolgd, eindelijk doorbreken tot beslist nieuwe
waardebepalingen, een nieuw levensbeeld. Een aangrijpend dramatische tijd was
in aantocht: de middeleeuwen brokkelden uiteen, maar het zou nog honderd jaren
duren, eerdat de nieuwe levensopvattingen, door allerlei strijd heen, haar
evenwichtige, classieke uitdrukking in de kunst van het woord zouden bereiken.
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De zestiende eeuw

De 16de eeuw is nog, haast geheel, een eeuw der rederijkers. Maar de literatuur
der rederijkers wordt er om langs hoe meer doorsijpeld van den nieuwen geest, die
samengevat wordt in de woorden: renaissance en hervorming.
De renaissance was niet eenvoudig de opgewakkerde zin voor de oudheid. Zij
was in den grond een meer individuele levensbeschouwing, die zich geleidelijk
ontwikkelde, gevolg van allerlei veranderingen in 't maatschappelijk lichaam, en in
haar laatste phase op het punt geraakte, waar ze iets van de oudheid weer voelen
kon: den zin voor het menselijk leven op zich zelf beschouwd, niet meer alleen als
uitvloeisel van een goddelijken wil en voorbereiding op een hiernamaals. De mens
heeft een waarde op zich zelf; zijn leven, het genot van dat leven, de schoonheid
die 't veredelt, zij hebben een waarde op zich zelf.
Maar een scherpe breuk tussen het verleden en het nieuwe is er toch niet: de
Europese beschaving der renaissance poogt oudheid en christendom tot één
harmonische gedachte op te bouwen.
Op welke wijze openbaart zich nu die renaissance in de letterkunde?
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Ik heb er hoger reeds op gewezen: hoe meer de mens zich losmaakt van 't
algemene, hoe meer de kunst beschouwd wordt buiten het verband met het
algemene, als iets afzonderlijks, min of meer eigenmachtigs: een versiering van het
leven. De kunst tracht nu naar schoonheid van vormen, omdat ze 't leven versieren
wil. Dat trachten was bij de rederijkers nog zeer burgerlijk gekleurd, kon er de
middeleeuwse didactiek niet ontgroeien. Maar thans, in de 16de eeuw, bereikt het
zuiverder gedaante bij de meest ontwikkelden, de academisch-geschoolden, de
enigen die naar de Latijnse voorbeelden konden grijpen, en hun ideaal, door het
lezen der Ouden, vasten vorm konden geven. Zo was de eigenlijke renaissance
een aristocratische beweging. Ze gebruikte de universele taal der ontwikkelden, de
taal waarin ze haar idealen belichaamd vond: het Latijn. Daarom ook bleef ze lang
een liefhebberij: Erasmus en andere Nederlandse humanisten hadden een
aanzienlijke betekenis voor de hogere gedachte in Europa, maar bleven haast
zonder invloed op hun eigen volk. Eerst in het laatste derdedeel der 16de eeuw zou
de renaissance werkelijk doordringen tot in de Nederlandse woordkunst.
Doch één der uitwerkingen van den nieuwen geest, die sneller onder alle standen
ingreep, was de hervorming. Zij was het vasten voet vatten van het individueel
geloof, steunend op vrij Bijbelonderzoek: iets als een renaissance, niet meer van
het vernuft, maar van het gemoed. Daardoor ook werd ze dadelijk begrepen, vond
belijders in alle lagen der maatschappij, en daar ze hernieuwing van 't innerlijk leven
voor allen wilde brengen, sprak ze de volkstaal.
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Maar juist doordat de hervorming menigten in beroering bracht, en een zwaren
strijd te strijden had, kon er eerst weinig zuivere kunst uit opbloeien. De gedachte
was hoofdzaak, niet de inkleding. Alleen waar het geloof in de ‘zaak’ den mens zo
doordrongen had, dat mèt zijn gedachte zijn geheel zielswezen aan 't schreien of
vloeken of zingen ging, daar werd de vorm gedragen door een gevoel, dat ons thans
nog de schone aandoening der kunst doet ondergaan.
Vooral onder de rederijkers vond de hervorming een groten aanhang. Eerst
schuchter nog, dan op beslister toon zal hervormingsgezindheid uit vele van hun
geschriften blijken. Natuurlijk lieten de vrienden der kerkelijke traditie zich ook niet
onbetuigd, en weldra brandde de strijd voor en tegen de nieuwe leer in refereinen
en zinnespelen dapper los.
Zeker staat de hele productie van dien tijd niet in het teken van de godsdienstige
polemiek. In de geestelijke spelen, moraliteiten en esbatementen van den Brugsen
verwer en volder Cornelis Everaert (vooral werkzaam tussen 1509-1538) zijn er
maar weinig toespelingen te vinden op hetgeen de gemoederen toen het meest in
beroering bracht. Hetzelfde geldt voor den beroemdsten rederijker van dien tijd,
Matthys de Castelein van Oudenaarde (1485-1550), wetgever van den
rethrozijnen-Parnassus in zijn Const van Rhetoriken . En het hoeft wel niet gezegd,
dat in klucht en lied velerhande stof wordt behandeld, die van alle tijden is.
Maar we voelen ons toch meer aangetrokken door de literatuur, waarin de
gedachtenstrijd zijn levensrythmus doet bewegen. En daar verschijnt ons, in de
Antwerpse
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‘schoolmatres’ Anna Bijns (1494-c. 1573), de eerste Nederlandse dichteres die,
aan den ingang van den nieuwen tijd, hartstochtelijk gemoedsleven op individuele
wijze uitstort, de eerste die den rederijkers-versvorm door waarlijke bezieling weet
te doen opgolven. Felle vijandin van de ‘vermaledijde Luthersche secte’, geeft ze
soms aan haar refereinen een scherpte van toon, een raakheid van beelden, een
pittigheid van uitdrukking, waarin een tijd van groter persoonlijkheid aangekondigd
wordt. De volkstaal viert er haar mooiste triomfen. Daar ook waar Anna Bijns zich
niet op polemisch terrein beweegt, maar van hare eigen innerlijke ervaringen vertelt,
haar liefde laat zingen en vreugd van de schone lente, of berouw over den dartelen
zin harer jeugd uitschreit, vernemen we een dichterstem die alle andere overklinkt.
Als vroom-katholieke mocht Anna Bijns wel klagen over het toenemen der
‘Lutherie’: deze stak overal het hoofd op, en was door geen refereinen tot zwijgen
te brengen. Dat bleek duidelijk uit de spelen op het Gentse landjuweel van 1539.
Het thema dat de 19 daar saamgekomen Kamers van Rethorycke te behandelen
hadden was: ‘welc den mensch stervende meesten troost is’. Een vraag die uit het
diepste gemoedsleven van den tijd gegrepen was. Sommigen antwoordden: de
heilige sacramenten. Maar anderen waren door twijfel aangegrepen: als men geen
houvast aan de Kerk meer had, wat dan? En anderen weer komen beslist voor de
nieuwe leer uit: alleen de innerlijke godsdienst is een zekere toeverlaat, wie 't geloof
heeft is zalig. Die spelen van sinne geven ons een trouw beeld van hetgeen er in
de geesten omging. De overheid greep in, trachtte de rederijkers den mond
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te snoeren. Plakkaat op plakkaat werd uitgevaardigd. Het duurde lang eer het
wat baatte: martelaarsbloed kon het telkens weer opflakkerende vuur niet uitdoven.
Totdat eindelijk onder het schrikbewind van Alva de Kamers in toom werden
gehouden.
Zodra de vervolgingen tegen de nieuwe leer beginnen, gaat machtig heel een
literatuur van strijd en verweer opklinken. - Hier hoort men het eenvoudige lied vol
vertrouwen in God van den man die den brandstapel bestijgt. Daar ontrollen zich,
fors en plechtig als koralen, de zangen van opstand, het zo mannelijke en innige
Helpt nu u selfs, soo helpt u Godt
Ut der tyrannen bandt en slot,
Benaude Nederlanden!
Ghy draecht den bast al om u strot,
Rept flucks u vrome handen!

Of het scherpe, opzwepende:
Slaet opten trommele, van dirredomdeyne...

En Marnix van Sint-Aldegonde dicht zijn Wilhelmus , het geuzenlied dat de eeuwen
door galmde.
Elders horen we de psalmen aanheffen: geen liederen waren de calvinisten liever,
want geen drukten zo goed de ontroering van hun gemoed uit, den innerlijken strijd,
het vertrouwen trots alle verdrukking. Ook zagen er talrijke psalmberijmingen het
licht, waaronder die van Marnix wel als de beste mag gelden.
Daarnaast schetterden de pamfletten, spottend, scher-
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uitsteekt. Men weet hoe hij in zijn Biëncorf der H. Roomsche Kercke (1569)
voorwendt de traditionele instellingen te willen verdedigen, terwijl hij, met olijk
gescherts, bijtend, lachend, redenerend spelend, in der waarheid zijn best doet om
ze neer te halen. De springlevende volkstaal beweegt er met zulk een levendigheid
en beeldenrijkheid, dat we den Biëncorf wel als het toonbeeld van 't Nederlands
humoristisch proza mogen beschouwen. Maar een humoristisch proza, waar de
vlam van een hartstocht door blaakt.
In die literatuur van strijders en belijders kon de kunstbeweging der renaissance
zich maar moeilijk doen gelden. Het was geen tijd om kalm te genieten van
vormenschoon. Toch, wil men aandachtig toekijken, dan merkt men, hoe onder de
rumoerige hervorming de geest der renaissance stilletjes door aan 't gisten was. De
rederijkers, die gaarne met een voornamen schijn van geleerdheid pronkten, voelden
zich altijd meer door de schrijvers der oudheid aangetrokken. Enkelen waagden
zich aan vertalingen van classieke dichters, maar met meer goeden wil dan
begrijpende liefde. De oudheid was hun een magazijn van wijze spreuken en
mythologische sieraden, waarmee ze hun gerijmel op kinderlijke wijze gingen
optooien. De navolging der Latijnse meesters bleef nog bij uiterlijkheden. Maar
andere invloeden zouden stilaan de stroming komen versterken: in Antwerpen,
wereldmarkt, Cosmopolis van den tijd, waar met Spanjaards, Italianen, Fransen
verkeerd werd, vergastte men zich aan buitenlandse letterkunde, die reeds dieper
de werking der renaissance had ondergaan. Ronsard en Petrarca kwamen zich bij
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Horatius en Ovidius voegen. En zo zal dan eindelijk te Antwerpen de heraut der
nieuwe beweging opstaan, de eerste Nederlander die den naam van
renaissance-dichter waarlijk verdient: Jonker Jan van der Noot.
Rondom hem leefde de oude rederijkerij nog hardnekkig voort; wil men daar het
zuiver type van zien, dan hoeft men maar naar den Brusselaar Jan Baptista Houwaert
te kijken, zwaarwichtig rijmelaar van Pegasides Pleyn ende den Lusthof der
Maeghden (1583). Andere dichters hebben reeds het oor gespitst naar de rythmen,
die van Frankrijk komen, zoals de Gentenaar Lucas de Heere. Maar van der Noot
(1539-1595?) is ineens de welbewuste brenger van ‘een nieuwe lente en een nieuw
geluid’.
‘Patricius van Antwerpen’, zoals hij zich parmantig noemde, calvinistisch belhamel
die voor Alva vluchten moest, zwierf hij lang in 't buitenland rond; later vinden we
hem te Antwerpen terug, als bewieroker der groten en machtigen, en, nadat de stad
weer onder 't bedwang van Spanje was gebracht (1585), als bezinger van het
katholiek geloof en Philippus II.
Jonker Jan van der Noot is, ook in zijn leven, het volkomen beeld van den
renaissance-dichter. Na den jeugdigen hartstocht van zijn calvinistische periode is
er bij hem niets meer te merken van dat organisch geweten, waardoor een mens
zich als deel der gemeenschap erkent. De banden zijn verbroken; slechts één diep
geloof, één liefde gaat hoger bloeien: het geloof aan de kunst, de liefde voor de
schoonheid. Van het grootmenselijke wordt alleen het artistieke ontwikkeld. Schrijver
van ontelbare gelegenheidsgedichten, bewieroker van toevallige Maecenassen,
weet Van der Noot, in den grond, slechts van
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énen dienst: den dienst van de schoonheid die in rythmen en klanken zingt. De
poëzie van Petrarca en Ronsard, met haar mooie verbeelding en haar klaren vorm,
heeft hij in ons koelere Noorden overgeplant. Het vers wordt weer gedwongen tot
wetten van melodie: de ïambe, de alexandrijn, stappen hun jeugdig-fieren, bevalligen
dansstap. Het vers ontwikkelt al de uitdrukkingsmiddelen die de poëzie - de poëzie
als zang - eigen zijn.
Van der Noot hadde de grondlegger ener classieke dichtkunst kunnen worden.
We merken hoe in zijn tijd werd getracht naar loutering en eenheid der taal; het
nationaal gevoel was veel bewuster geworden, kwam ook het taalgevoel ten goede;
in de wereldstad Antwerpen, na de herwonnen vrijheid en de herwonnen rust, had
een heerlijke oogst uit den doorploegden en met bloed gedrenkten grond kunnen
rijpen! Van der Noot kondigde een Hooft aan en een Vondel. - Het heeft helaas niet
mogen zijn. In 1585 is Antwerpen in de handen van Parma gevallen, het was uit
met den bloei van handel en nijverheid, weldra zou de scheuring tussen Noord- en
Zuid-Nederland voltrokken zijn, op onze gewesten woog weer het Spaanse juk. Wie
voor Alva gevlucht was, dacht niet meer aan terugkomst. Al wie de daadkracht der
zelfstandigheid in zich voelde, al wie als vrije geest wilde leven, week naar het
Noorden uit. Het zwaartepunt der Nederlandse cultuur verplaatst zich van Vlaanderen
en Brabant naar Holland. Daar hebben Vlamingen mèt Hollanders samen den
grondslag gelegd van die machtige beschaving, waarvan de Franse geschiedschrijver
Taine mocht getuigen, dat ze het overige West-Europa twee eeuwen voor was. In
alle takken der menselijke bedrijvig-
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de literatuur te blijven: welke betekenis had daar niet een Karel van Mander, zelfs
een Abraham de Koningh, in de voorbereiding van een nieuwe kunst? Welke rol
speelde niet de Brabantse Kamer te Amsterdam, waar Vondel, uit Antwerpse ouders
geboren, zijn eerste stappen op dichterlijk gebied deed?
Maar klachten zijn nutteloos, de geschiedenis is onherroepelijk. Het
gemeenschappelijk vaderland, dat in opbouw was, werd verbroken. In de Republiek
der Verenigde Provinciën zou de Nederlandse stam zijn hoogste schoonheid
bereiken; de geschiedenis der Vlaamse literatuur, in de 17de en 18de eeuw, wordt
er ene van achteruitgang en verval.
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De zeventiende en achttiende eeuw

Het is niet gemakkelijk, in de beoordeling onzer 17de-eeuwse letterkunde de juiste
maat te treffen: zij kon zeker niet saprijk opbloeien in een tijd, dat de algemene
geest, in de Vlaamse gewesten, lelijk aan 't verslappen ging; en zij wordt overstraald
door de Noord-Nederlandse classieke dichters; naast hunnen glans verbleekt hare
schamelheid geheel. En toch voelen we enige genegenheid voor de misdeelde:
tegenover haar is de geschiedenis te onrechtvaardig. Zij heeft inderdaad veel
voortgebracht, dat gerust naast het tweede-rangs-werk der Hollanders mag staan.
Alleen de heel-groten moest Vlaanderen ontberen: we bezaten menigen schrijver,
die niet minder was dan een Cats, een Asselijn, een Jan Vos, - geen enkelen dien
we met Hooft of Vondel zouden vergelijken. Er zou een uitgebreide studie voor nodig
zijn, om onze 17de eeuw in haar waar daglicht te stellen.
Onder de ontwikkelden won de verfransing gestadig veld. Het is overigens wel
opmerkelijk, dat de verfranste of, erger nog, half verfranste standen geheel onmachtig
bleken, een echte geestescultuur op te bouwen: ze bleven onvruchtbaar, terwijl het
eigenlijke volk, dat den heilzamen invloed van hogere beschaving missen moest,
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verstompte en verzonk in onwetendheid. Alleen de Kerk hield nog voeling met
den minderen man, sprak in de volkstaal tot hem. Het treft al dadelijk, dat zulk een
overgroot aantal geestelijken - inzonderheid Jezuïeten - hier als dichters optraden.
Maar dat de geestelijke orden zulk een overmacht hadden, en de letterkunde gedrukt
ging onder hun scherp-toekijkende censuur, getuigt niet voor de
menigvuldig-werkzame gezondheid van den openbaren geest. De middeleeuwen
waren vroom, de 17de eeuw vervalt licht in 't eenzijdig kwezelachtige.
Toch moet er op gewezen worden, dat zelfs in die jaren van magerder koeien,
de literaire traditie in het Vlaamse land nooit verbroken werd, en er nog, uit het beste
werk onzer verwaarloosde en vergeten 17de eeuw, een mooie bloemlezing ware
samen te stellen.
Vooral van Cats ging een grote invloed uit: gedurende meer dan twee eeuwen
werd hij in Zuid-Nederland druk gelezen, zijn werk beschouwd als een soort van
practischen huisbijbel. Om het stichtelijke en leerrijke van zijn dichttrant mocht hij,
onder den geestelijken stand, vele navolgers tellen.
Geen die hem zo nabij kwam als de Jezuïet Adriaan Poirters (1605-1674): uit zijn
voornaamste werk, Het Masker van de Wereldt afgetrocken , dat sedert 1646 niet
minder dan vier en dertig drukken beleefde, spreekt overal de geest van den
wereld-verzakenden kloosterling, maar het werd populair om de levendige
schrijfwijze, de pittige volkstaal, de prettig vertelde anecdoten, den scherp satirischen
kijk op den handel en wandel der verschillende maatschappelijke kringen.
Over 't algemeen slepen onze Kamers van Rhetorica,
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onder de Aartshertogen weer opgeschoten, een kwijnend leven. Kan het ook
anders? Onder streng toezicht gesteld, door de overheid niet gesteund, door de
concurrerende geestelijkheid dikwijls tegengewerkt, in een tijd dat handel en
nijverheid achteruitgingen en het land door voortdurende oorlogen werd geteisterd:
er behoorde taaie wil toe, om het hoofd boven water te houden, en 't mag ons zelfs
verwonderen, dat, bij zo weinig vrijheid, de Vlaamse Kamers toch nog zo werkzaam
konden zijn; maar de waarde van de voortbrenging stijgt over 't algemeen niet hoog.
Alleen te Antwerpen, waar de glorierijke schilderschool een ruimere en klaardere
atmosfeer schiep, was er waarlijk leven in de literaire brouwerij.
Maar tegen het eind der 17de eeuw schijnt een dodelijke lamheid onze poëzie te
besluipen: we gaan het diepe verval der 18de eeuw tegemoet. En daar doet zich
dan een merkwaardig verschijnsel voor: nog één dichter ontwaren we, die
hoog-gestemde zangen laat opgaan, en die leeft juist in den hoek van Vlaanderen,
dien men verloren mocht wanen, te Duinkerken, dat met heel een brok van ons land
in 1662 bij Frankrijk was ingelijfd.
Michiel de Swaen (een mooie naam voor onzen laatsten dichter!) leefde er van
1654 tot 1707. Hij mag wel enigszins als een afstammeling van Cats en Poirters
gelden, maar zijn geoefende smaak deed hem vaker naar Vondel of Franse
classieken grijpen. Zijn vrome verzen zijn doordrongen van mystieken geest. Op
den drempel der moderne tijden laat hij nog iets van den innig-middeleeuwsen klank
horen, die ons uit de eerste voortbrengselen onzer letterkunde tegenruiste. Zo
verschijnt hij ons als een beeld der Vlaamse trouwe: trouwe
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aan het oude ideaal van innerlijk leven; trouwe ook aan de vaderlandse taal, die
hij in al haar zuiverheid handhaaft in dat Franse wingewest, waar bijna drie eeuwen
van Franse centralisering de taalgrens nog niet konden doen wijken.
En dan komt het lange tijdperk van loomheid, lusteloosheid, slaap die op dood
gelijkt. De geest, die van de zuidelijke Nederlanden een ‘volk’ zou maken, is uit onze
vernederde gewesten verdwenen. Vlaams is alleen nog het dorpse, kleinburgerlijke,
benepene: in de steden wordt de Franse cultuur als de enig-geldende erkend. Zal
ik nog den Jezuïet Livinus de Meyer noemen (1655-1730), een wat ‘beschaafderen’
Poirters, die wel voornamelijk Latijnse verzen schrijft, maar zijn ‘De Ira’ vertaalde (
De Gramschap in dry boeken , 1725), voornamelijk ten behoeve van ‘het
vrouwe-geslacht’? Met poëzie heeft dat gladde gerijmel maar weinig te maken. De
literatuur kan niet meer zingen: zij kruipt langs den grond. Geen stromen of rivieren
meer: trage beekjes en doodse plassen. Onder het volk verwildert de ongeschreven,
ongelezen taal: zij vervalt weer tot een ‘patois’. Alleen van den preekstoel klonk nog
Vlaams, dat boven 't alledaagse verheven was; alleen in het kerkboek was nog een
literaire uitdrukking van denkbeelden en gemoedstoestanden te vinden. En de
rederijkerskamers droegen ook nog iets bij tot het handhaven van wat literair
bewustzijn. Zij konden niet sterven, liefhebberden maar dapper door. Feitelijk waren
ze tot den rang van kermistroepen gezonken, zelfs in de steden kenden ze alleen
den geest der dorpsrederijkers. Maar toch waren de Kerk en de Kamers de laatste
toevluchtsoorden van
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de Nederlandse letterkunde in Vlaams-België: zelfs in de somberste dagen van
vernedering kon de traditie niet helemaal verbroken worden. De hogere kringen
spotten met de taal der menigte, maar uit het hart van het volk konden ze die taal
toch niet verdrijven.
Het leek wel, of op het einde der 18de en in 't begin der 19de eeuw de Franse
overheersing onze taal den doodslag zou geven. De eenheidsgeest der Revolutie
voerde zonder omwegen tot taaltirannij. Onder Napoleon werden, jaren lang, de
Vlaamse bladen verboden. Te Gent mochten er zelfs geen Vlaamse uithangborden
meer zijn!
En toch is het juist in die jaren van verdrukking, dat er onder de Kamers van
Rhetorica wat nieuw leven komt. En wel doordat Frankrijk, met al zijn dwingelandij,
ons toch wat economischen voorspoed schonk. De heropening der Schelde, de
ontwikkeling der vlasnijverheid brachten het Vlaamse land weer enig welvaren.
Neen, alle kiemen van eigen Vlaams leven waren niet uitgeroeid, en er ging weer
een toekomst voor het Nederlands in België open, toen eindelijk de keizerlijke arend
op de velden van Waterlo te zieltogen lag, en weldra België met Holland weer werd
verenigd: de grote mogendheid der Bourgondische hertogen verrees weer, met een
afstammeling van Willem den Zwijger op den troon.
De Nederlandse taal werd in onze gewesten in ere hersteld. Helaas, voor korten
tijd! De oude droom kon niet meer op duurzame wijze verwezenlijkt worden, 1830
bracht de scheuring: voor ons liep de omwenteling uit op een nieuwe anti-Vlaamse
reactie. Het was wel, of de stichting van het koninkrijk België den dood van

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

100
aant.

Vlaanderen moest betekenen. En toch is 't onder het nieuwe hoogtij van
verfransing dat ons een literatuur werd herboren.
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De negentiende eeuw

Onmiddellijk na 1830 werd het Nederlands in het Vlaamse land door al wat gezag
en macht was onder de voeten getrapt. Alle maatschappelijke levensorganen waar
de Staat over waakt moesten Frans zijn. Bestuur, gerecht, leger, onderwijs: overal
was Frans de leus en de boodschap. Daarbij scheen de regering alleen maar oog
te hebben voor de opkomende Waalse nijverheid. De industriële omwenteling,
veroorzaakt door de toepassing van den stoom op de voortbrenging, verplaatste
het economische zwaartepunt van België naar het Waalse kolenbekken, terwijl de
Vlaamse vlasnijverheid bezweek onder de mededinging van het Engels machinisme.
Die crisis werd gevolgd door een vreeslijke ramp: de aardappelziekte van 1845.
Vlaanderen verhongerde letterlijk, werd een tweede Ierland. Al de plagen die een
gevolg der ellende zijn kwamen het ras zelf in merg en been treffen. Het leek dus
wel, dat wanneer ‘le Belge sortit du tombeau’, zoals het in de ‘Brabançonne’ luidt,
de Vlaamse letterkunde echter voor eeuwig in haar graf zou blijven liggen.
Maar de korte vereniging met Noord-Nederland was niet onvruchtbaar geweest,
had de Vlamingen weer belang doen stellen in hun taal. Er was toch één geslacht,
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dat op school (van 1823 tot 1830) degelijk Nederlands had geleerd. Aan de
hogescholen hadden de leerstoelen voor Nederlandse letterkunde een zekeren
invloed gehad. Daarbij kwam nu de noodzakelijke weeromstuit tegen de
opperheerschappij van Walen en Fransen: den Vlaming had men al te bars van de
nationale tafel weggestoten, en dat schudde hem wakker. Er werd rondom hem
zoveel van vrijheid en onafhankelijkheid gesproken, in dat jonge koninkrijk, dat hij
daar ook wel iets van begeerde. En zo geschiedde, wat oppervlakkig beschouwd
een wonder schijnt: er ging weer een Vlaamse literatuur aan 't groeien.
Met een scheppende daad begon die overigens niet, maar met philologische
beschouwingen. Jan Frans Willems (1793-1846) wist om zich heen een geslacht
van geleerden te scharen, niet van kunstenaars: Blommaert, David, Snellaert,
anderen nog, die, door liefde gedreven, den strijd opnamen voor de verachte
moedertaal. De literaire betekenis van dat geslacht van geleerden is juist, dat het
een geslacht van kunstenaars voorbereidde.
Jan Frans Willems was onder het Hollands bewind werkzaam geweest; na de
omwenteling zette hij onverdroten den kruistocht voort: schreef over onze oude
letterkunde, bracht veel materiaal bijeen, liet Reinaert de Vos herleven, verzamelde
onze heerlijke liederen uit vroegere eeuwen. Hij voelde zich aangetrokken door al
het spontane en frisse, waarin hij het onvervalste beeld der volksziel weer ontdekken
mocht. Waar de moedertaal bespot werd, wees hij op haar adelbrieven. Zo wekten
hij en zijn vrienden weer taalbewustzijn, stambewustzijn, en dat zou zich weldra in
literaire daden omzetten.
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De eerste die een literaire daad van grote betekenis volbracht was Hendrik
Conscience, met zijn De Leeuw van Vlaanderen .
Zeker werden er, vóór en in de jaren 1830, heel wat verzen voortgebracht. Onze
rederijkers plukten maar onvermoeid lauweren in dichtwedstrijden. In hun
pseudoclassiek gerijmel trachtten ze wat Bilderdijks en Helmers pathos en gedreun
te krijgen. Blieck en Maria Doolaeghe kan men onder al dat middelmatige
onderscheiden, Prudens van Duyse en Ledeganck zouden uit die school te voorschijn
treden. Van die literaire beweging was Gent het centrum. Maar wat ze in die jaren
voortbracht had niet de nieuwe levenskracht van de Antwerpse romantiek. Daar, te
Antwerpen, was de jonge richting, die iets eigens op eigen wijze wilde zeggen: daar
werd ook, in de schilderkunst, de strijd van romantiek tegen pseudoclassicisme
gevoerd, daar troonde Theodoor van Rijswijck midden in zijn kring van ongebonden
‘bohème’, daar dichtte Jan de Laet zijn eerste verzen, schreef Conscience zijn De
Leeuw van Vlaanderen.
Conscience (1812-1883) had eerst een paar werken voortgebracht ( Het
Wonderjaer en Phantazy ) van een wild en week romantisme, nogal hol,
onsamenhangend en slordig. Maar hij spande nu al zijn krachten in, welbesloten
met iets degelijks voor den dag te komen. In het jaar 1838 schreef hij zijn De Leeuw
van Vlaanderen: het was een meesterwerk, - een echte openbaring voor het Vlaamse
volk.
Een historische roman: door een zeker instinct gedreven ontleende Conscience
zijn stof aan het meest dramatische en roemrijkste feit onzer geschiedenis, den
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Guldensporenslag, waarin ons volk zich zelf veroverde, waaruit ons nationaal
bewustzijn geboren werd.
Er gaat door het werk één grote beweging, die het geheel draagt, met een soort
van elementaire kracht. Er is een gemakkelijke zwier, een weldadige warmte in: niet
de vlijtige daad van een vak-literator, die met archeologische belangstelling allerlei
historisch materiaal moeizaam ineenzet, met de zelfingenomenheid van den
historicus die altijd boven zijn onderwerp staat; neen, het is een meegaan, een
meeleven met helden en gebeurtenissen, dat alleen mogelijk was bij een schrijver,
die het werk als geheel in zijn verbeelding en in zijn gemoed droeg. Zijn boek heeft,
trots al zijn zwakheden en inzinkingen, de lijn van grootheid, en is bezield, omdat
het voor Conscience iets meer was dan een brok uit het verleden, maar een beeld
van het gevoel dat mild en machtig in hem zelven zwol: het gevoel van de herleving
van Vlaanderen. Het beeft van zijn vrijheidsdrang, het is doortinteld van zijn jongen
Schillersen gloed. Die historische roman heeft al het lyrische van een rhapsodie.
Daardoor is er niet alleen gang in het verhaal, maar de plastiek van het waarlijk
geziene. Een uiterst eenvoudige psychologie, en toch mensen die leven. Indien
Breydel en de Coninck in de verbeelding van ons volk als met machtigen duim
geboetseerd staan, dan is 't doordat Conscience ze aldus geschapen heeft: twee
algemeen-ware typen van menselijkheid, elkaar tegenovergesteld, en toch een
twee-eenheid, verpersoonlijking van het saambindend grondgevoel dat een volk tot
volk maakt.
De echte held van het boek is het Vlaamse volk zelf. Dat onderscheidt De Leeuw
van Vlaanderen van alle
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historische romans die de Europese romantiek ons toen geschonken heeft: het
is gevoelde epiek, het nationaal heldendicht der Vlamingen. Men mag glimlachen
bij veel onbeholpens, veel dat flauw klinkt, melodramatische verwikkelingen die ten
slotte toch bijzaak blijven: de totaal-indruk is enig, en niet het minst te danken aan
het naïeve zelf van het gevoel waar het werk uit gesproten is. Zulk een boek kon
alleen geschreven worden in de jonge jaren ener literatuur, door iemand met zulk
een grootnaïeve ziel als Conscience. Hij schildert in de eerste plaats den strijd van
een ras, dat zich vrij vechten wil, zich zelf weer meester worden; dat doet hij op 't
ogenblik, dat de zucht naar zelfstandigheid in zovele gemoederen wakker werd; hij
vond den juisten samenklank met de volksziel, sprak onbevangen, zwierig, jeugdelijk
fris en vurig zijn volksgevoel uit. Daarom treft hij zo dikwijls den echten epischen
toon, daarom zegt hij soms woorden die ons op zich zelf banaal toeschijnen, maar
gezien in 't verband van 't geheel, in de atmosfeer van zijn werk, iets
eenvoudig-groots hebben, dat geen ander wist te bereiken.
Er is dan ook geen enkel werk in onze letterkunde dat zulk een invloed heeft
gehad. Zeker, Conscience ‘leerde zijn volk lezen’: dat is zijn sociale rol, en die is
voldoende om eerbied af te dwingen. Maar zijn literaire betekenis is niet minder: hij
heeft het leven in onze literatuur gebracht. Hij was de eerste, hij heeft den groten
adem gehad, die bezielt.
Wat Conscience voor ons proza had gedaan, in dat tijdperk onzer literaire
herleving, Ledeganck (1805-1847) deed het voor de poëzie. Hij zelf is een beeld
van het geloof en de wilskracht, waardoor onze eerste schrijvers
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zich omhoogwerkten: jongen uit het volk, die bijna geen lager onderwijs genieten
mocht, eerst ‘spoeler’ in een linnenweverij, dan hulpklerk op het stadhuis te Eeklo,
legt hij zich toe op de studie der vreemde talen, leest Lamartine, Byron en Schiller,
leert zelfs Latijn en Grieks, wordt doctor in de rechten. In zijn poëtisch werk ziet men
hetzelfde streven naar meer cultuur, beschaafder uitdrukking: hij ontwikkelt zich
gestadig en snel, wordt, van gewoon rederijker, de man die onze dichtkunst de
waardigheid, den edelen ernst schonk, die ze toen nodig had, de man die in zijn
verzen den verwachten toon wist te treffen, datgene zei waar toen behoefte aan
was, en het zei op zulk een wijze, dat het insloeg en deel ging uitmaken van het
levende geestelijke bezit der natie.
Het toppunt van zijn literaire werkzaamheid bereikte hij, kort voor zijn vroegtijdigen
dood, in De drie Zustersteden (1846): daar geeft hij de volle maat van zijn nog
half-rhetorisch maar dikwijls krachtig-beeldend of keurig, zachtluidend talent.
Het is opmerkelijk, dat Ledeganck, met zijn fijneren smaak, zijn trachten naar
kunst, in de ontwikkeling onzer letterkunde een grotere rol speelde dan Prudens
van Duyse (1804-1859), die toch een rijkere dichtersnatuur bezat, maar nooit populair
kon worden.
Tegenover de taaie vlijt van Ledeganck heeft Van Duyse de warmte van een
geboren dichter. Hij was vol rythmen en rijmen, waar hij maar uit te putten had. Hij
schudde de oden en hymnen uit zijn mouw. Hij bezat meer ‘temperament’ dan
Ledeganck, wellicht wat te veel temperament, want hij wist het maar zelden te
beheersen: improvisator met al de goede en minder goede
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eigenschappen onder dien naam begrepen. Van Duyse is op zich zelf een hele
literatuur, heeft in alle mogelijke genres voortreffelijks voortgebracht, dat men helaas
onder vrachten van slordige verzen moet gaan uitzoeken. Hij heeft de gewone
gebreken der school van Bilderdijk: gaat meer uit van denkbeelden dan van
fris-ondergane gewaarwordingen; de eenheidskern van zijn wereld is in zijn hoofd,
niet in zijn spontaan-voelende ziel. Maar als dichter staat hij toch midden in een
wereld, die zich naar alle zijden uitbreidt met haar bergen en dalen; zoals de grote
dichters draagt hij een cosmos in zich. En nu is het wel zeker dat zijn gevoel zich
over 't algemeen te onklaar en massaal uitdrukt, niet alle onderdelen doordringt, zo
dat ieder vers, ieder detail iets schoons, iets bizonders wordt. Maar die kwaliteit
heeft hij toch, in zijn beste werk: de bewegingskracht, - den gloed, den adem, den
rythmus die meesleept, het dynamische dat de diepe eenheid van een gedicht
uitmaakt, den drang die de verzen opstuwt en doet beven, en vers op vers doet
volgen als in de zee golf op golf, met het gedein van den dichtenslust zelf. Zuiver
is zijn uiting zelden, maar machtig is ze dikwijls genoeg, in hare overvloedige
afwisseling.
Toch zijn het, in dat eerste tijdperk onzer herboren literatuur, de Antwerpse dichters
die den meest modernen, meest vrijen en persoonlijken klank brengen. Theodoor
van Rijswijck (1811-1849), dien we liefst familiaar-weg, zoals zijn vrienden, ‘den
Door’ zouden noemen, verschijnt, naast de stemmige en emphatische zonen van
Helmers en Bilderdijk, als de jolige, guitige, onbevangene en geheel pretentieloze
volksjongen, die zijn deuntje fluit omdat hem dat plezier doet, zonder zich
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veel om een kunstideaal te bekommeren. Het beste deel van zijn werk bestaat
uit volksliederen, politieke hekeldichten. In sociaal opzicht kan zulk een poëzie een
niet onbelangrijke rol spelen: de letterkunde is een maatschappelijke functie, en als
ze waarlijk het natuurlijke en gezonde voortbrengsel van het volksleven is, moeten
er hoogten en laagten in zijn, ‘overland’ en ‘nederland’, om woorden van den ouden
Ruusbroec over te nemen. Volkspoëzie, als ze maar tot kunst wordt, ontwikkelt het
kunstgevoel der minder-verfijnden, is de noodzakelijke trap langs waar ze tot hogere
schoonheid kunnen stijgen. En kunst is er wél in menig versje van den Door. Niet
alleen is hij de eerste, die met de rammelende rhetorica hier en daar den draak
steekt, en ze onder zijn opgistende volkssappigheid losspringen doet, maar hij kon
ook de taalplastiek zelf aan den humor dienstbaar maken. Het vergt minder kunst,
om gewichtige alexandrijnen te laten voortdreunen, dan om een komisch effect te
bereiken door het aardige spel van den rythmus, de schikking der woorden en den
dansenden rijmenval.
Herdenken we daarbij nog het bescheiden werk van Jan de Laet (1818-1889),
van wien enkele verzen uit de jaren 1837-40 een psychologische gevoeligheid
vertonen, een samenklank van gevoel en geest, die wel aan Musset herinnert, maar
in onze poëzie van dien tijd enig is, en als een voorbode van hetgeen Prosper van
Langendonck ons later geven zal.
Wilde men een ieder recht laten wedervaren, er zouden veel meer namen te
noemen zijn: Zetternam (1826-1855), de eenvoudige meubelschilder, wiens Mijnheer
Luchtervelde onze eerste ‘sociale’ roman is; Van Kerckhoven
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(1818-1857), de beste critische geest uit dien tijd, die het zoetsappig idealisme
van Conscience (na De Leeuw van Vlaanderen) beslist aanviel. Maar het is me hier
vooral te doen om de algemene ontwikkeling onzer letterkunde te schetsen.
Zo zien we overal, in de jaren 1835-1850, een rijke literatuur opschieten, in al
hare afwisseling, de natuurlijke uitdrukking van een volk dat weer wakker wordt en
groeien wil en in alle richtingen zijn jonge fantasie laat uitwerken. We bezaten een
letterkunde, die op haar beurt het Vlaamse bewustzijn vollediger maakte en de
grondslag onzer cultuur werd.
Het geslacht, dat zijn voornaamste werk ongeveer tussen 1850 en 1870
voortbrengt, zal enigszins anders zijn. Het heeft andere neigingen, die ik aldus meen
te mogen samenvatten: het gaat van het romantisme tot de werkelijkheid, en van
den nogal lossen vorm der opborrelende jeugd, tot het zuiverder kunstbewustzijn,
den keurigen smaak, den ‘stijl’, waarvan Ledeganck, in het vorige geslacht, de nog
half-oratorische voorbode mag genoemd worden.
Dit tijdperk is, uiterlijk beschouwd, veel vruchtbaarder dan het vorige: grotere
voortbrenging en meer verscheidenheid. Het gaat niet meer aan, al de verdienstelijke
dichters en schrijvers op te noemen: ze worden te talrijk. En toch... het komt me
voor, dat onze literatuur, over 't algemeen, meer in de breedte heeft toegenomen
dan in de diepte. De meest typische vertegenwoordigers van dien tijd hebben meer
critischen zin, meer bezonnenheid dan hun voorgangers, maar ze missen dikwijls
hun naïeven, jongen aandrang, de mildheid en den breden
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zwaai van hun gevoel. Onze literatuur bereikte haar mannenjaren, en die zijn
nogal rationalistisch getint: maar dat rationalisme bleek niet, in de kunst, een bron
van werkelijke grootheid en macht.
Meer realiteit en meer smaak, ziedaar nu de leus. Dat voelt ge duidelijker bij den
ene dan bij den andere, maar geen dichter of schrijver, die de algemene stroming
niet ondergaat.
Meer realiteit: dat treft vooreerst, en 't is natuurlijk ook, in den roman. Op den
letterkundigen akker neemt de roman thans een ruimere plaats in. Conscience zelf
gaf hier het teken. Na zoveel bijval te hebben genoten met zijn romantisch werk,
was hij al nu en dan, in de jaren '40, overgegaan tot het schilderen van 't Antwerpse
volksleven en de landelijke zeden, in korte schetsjes eerst, dan in uitgebreider
novellen en romans. In De Loteling (1850) is de kentering volbracht: de helden van
het voorgeslacht wijken voor de eenvoudige heide-bewoners. Conscience vertelt
van het leven dat hij zelf gezien en meegeleefd heeft. Zijn realisme is, ik hoef het
nauwelijks te zeggen, nog zeer... idealistisch. Conscience keert zich tot een
werkelijkheid zonder scherpe en lelijke kanten, een werkelijkheid die overeenstemt
met zijn zachte, vreedzame, vergoelijkende natuur. Hij schildert goede, naïeve
mensen, met eenvoudige, algemene gevoelens; hij ziet ze zo schoon mogelijk, en
windt er dan nog zijn eigen gevoeligheid om. Hij kon zich overigens niet losmaken
van allerlei conventie: conventie van het onderwerp, van de samenstelling, van de
karakter-tekening, van den stijl. Maar het ongerept gemoedelijke van dat realisme
heeft een bekoring, die Conscience eigen blijft.
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Tot zijn dood zal Conscience niet meer van werkwijze veranderen. Hij verlaat
niet meer het gebied, dat hij in de eerste vijftien jaren van zijn literaire werkzaamheid
veroverd had. Hij brengt onafgebroken voort, in 1881 kan het Vlaamse volk de
verschijning van zijn honderdste boekdeel vieren, maar hij gaat niet meer vooruit.
Historische romans, dorps-verhalen, heide-idyllen, zedenschetsen uit het Antwerpse
leven: het blijft toch alles beneden hetgeen hij vóór zijn veertigste jaar had
geschreven. Houden we slechts rekening met zijn sociale betekenis, zijn invloed
op het Vlaamse taal- en stambewustzijn, dan is er wellicht geen Vlaming, wien we
meer eerbied en erkentelijkheid verschuldigd zijn. Maar juist doordat hij zulk een
goed mens was, verhief hij zich, na de eerste ontplooiïng van zijn kunst, maar zelden
boven de middelmaat. Hij was zich zijn maatschappelijke rol wel bewust en wilde
schrijven voor het volk: hij had geen andere eerzucht, dan zijn volk, jaar in jaar uit,
het geestesvoedsel te verstrekken, dat het gemakkelijk verteren kon. Toch wordt
zijn populariteit niet alleen door zijn tekortkomingen verklaard. Weinige schrijvers,
die even oppervlakkig lijken, werden in zovele talen vertaald. Het is de kracht van
Conscience, dat hij was een mens vol edele mildheid, en die edele mildheid de
atmosfeer zelf van zijn werk uitmaakt. Hij had die schone rust van een diep en rijk
gemoed, dat zonder zich ooit af te pijnigen, zonder moeite, zijn werk laat opgroeien
als een plant, in een zachte warmte van menselijkheid. Zuiver vertolker van zuivere
gevoelens, heeft hij de psychologie van argeloze en eenvoudige zielen in haar fijne
schakeringen weergegeven met zulk een jeugdige frisheid, dat ze tot echte, algemene
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poëzie wordt. Hij won voor altijd de liefde van het Vlaamse volk, doordat hij als
schrijver die aangeboren, schoonmenselijke gave bezat: de verbeelding van het
gemoed.
Domien Sleeckx (1818-1901), die beter wellicht den bizonderen geest van dat
tijdperk kenmerkt, was de tegenvoeter van Conscience: hij ging beslist in tegen het
sentimenteel en willekeurig idealisme, wilde, met scherpen trek, ook den lelijken
kant van 't leven schilderen. Doch, daar hij doortrokken was van den rationalistischen
geest van zijn tijd, liefhebber van den gulden middenweg, en vooral ‘redelijk, wijs
en verstandig’ wilde zijn, was hij toch een bezadigd realist.
In zijn Schipperskwartier (1856) en Dirk Meyer (1864) herleeft de eigenaardigste
oude wijk van zijn geboortestad Antwerpen; in de Gebroeders Tybaerts & Co. (1867)
schetst hij ons kleinsteedse winkeliers in al hun bekrompen, loos en geniepig gedoe;
in de Plannen van Peerjan (1868) zien we doortrapte schavuiten van boeren, die
al heel weinig op die van Conscience gelijken. Sleeckx tekent zijn onbeminnelijke
personages met koele en kalme hand, zonder dat iets bij hem verontwaardiging of
afkeer verraadt: eerlijk realist, laat hij den lezer zien en oordelen. Het was de
verdienste van Domien Sleeckx, dat hij den Vlaamsen roman uit een dikwijls te
zoetsappige levensbeschouwing wilde redden. Met zijn helder onderwijzershoofd
en zijn weinig optimistisch gestemden aard ging hij tegen de eenzijdigheid van die
levensbeschouwing te keer. Tegen het programma valt niets in te voeren, wel tegen
de wijze waarop het gevolgd werd. Want bij de waarneming der uiterlijke realiteit
had Sleeckx niet genoeg uitbeeldingslust en uitbeeldingsmacht, en om

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

113
aant.

het innerlijke van de mensen op belangrijke wijze te doen leven, daartoe was al
zijn gezond-verstand toch ontoereikend. De zuivere weergave van de meest gewone
werkelijkheid eist toch nog, wil ze kunst zijn, een gevoel en een verbeelding, waaraan
de ietwat te nuchtere Sleeckx niet rijk genoeg was. Populair als het werk van
Conscience kon het zijne nooit worden.
In de jaren 1850-'70 zijn Conscience en Sleeckx de twee polen van den Vlaamsen
roman. Maar de volgelingen van Sleeckx werden altijd beter, door de algemene
ontwikkeling onzer literatuur gedragen, - die van Conscience zijn de dalende lijn.
Onder dezen mogen vooraan genoemd worden: Renier Snieders (1812-1888)
met zijn Meesterknecht , en zijn broer August Snieders (1825-1894), schrijver van
dorpsnovellen en historische romans met katholieke strekking. Bij Conscience
vergeleken, merken we 't verval aan het feuilletonachtige van zijn trant. Opmerkelijk
is, dat omstreeks 1865 ook August Snieders een meer uitgesproken realistische
richting inslaat, met tonelen uit de Antwerpse handelaars-wereld: daar heeft hij maar
weinig overgehouden van de Conscience-idylle.
Dichter bij Sleeckx staat Mevrouw Courtmans (1811-1890), met hare verhalen
uit het leven van Gent en omstreken. Ze heeft soms sociale feiten tot onderwerp
van haar romans gekozen, en er is daar een belangwekkend psychologisch streven,
dat b.v. uitkomt in de rol die ze door de erfelijkheid in de vorming der karakters laat
spelen, en in de beknopte flinkheid waarmee ze menigmaal een karakter kan
opbouwen. Haar stijl is ook, zo niet veel warmer, dan toch zuiverder dan die van
Sleeckx.
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Het is alleen jammer, dat Mevrouw Courtmans haar realisme verlaagt door een
zedelijke strekking van kleinburgerlijke benepenheid. Ze schijnt meer aan
beschavingswerk dan aan kunst te doen: bij haar wordt de onderwijzende geest,
die in dat tijdperk onzer literatuur hoogtij viert, dikwijls bepaald hinderlijk.
Van de hier geschetste traditie van den Vlaamsen roman zal vooral in het volgende
geslacht, Virginie Loveling de talentvolle voortzetting en ontwikkeling zijn. Doch haar
proza moet in ander verband besproken worden, en we wenden ons thans tot de
dichters, wier voornaamste werk tussen de jaren '50-'76 het licht zag.
Jan van Beers (1821-1888) is wellicht de dichter, die het best de neigingen van
dien tijd in zijn wezen en werk samenvat: de Vlaamse poëzie leidt hij de wereld der
dagelijkse werkelijkheid binnen, maar hij is ook de verzensnijder die voor een
zuiverder vorm zorgt. De geleidelijke wording van zijn talent is een beeld der
beweging, die heel dat tijdvak doortrekt: uit het weke gedroom van zijn romantische
jeugd groeit hij tot een gezonden ziener der realiteit, terwijl hij zich door nauwgezet
zelfonderzoek tot fijnheid en vastheid van uitbeelding doorwerkt. Veel heeft hij niet
voortgebracht, hij besteedde aldoor meer tijd aan 't herzien en het vijlen van zijn
werk: Jongelingsdromen verscheen in 1853, Levensbeelden in 1859, Gevoel en
Leven in 1869, Rijzende Blaren in 1884.
In zijn tweeden bundel zijn reeds al de kwaliteiten van zijn rijpste werk aanwezig,
in den derden zijn ze geheel ontwikkeld. Daar buigt hij zich meedogend over het
stille leven der verdrukten, der eenvoudigen van hart, die
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vreugden, laat hij een stem van vertrouwdheid en innigheid spreken, die ze tot
poëzie maakt. Hij zoekt de schoonheid in 't eenvoudig menselijke. In de Vlaamse
dichtkunst neemt hij ongeveer dezelfde plaats in, als later François Coppée in den
Fransen ‘Parnasse’.
Zijn keurige smaak in het beschrijven der Vlaamse werkelijkheid was iets nieuws
in onze vers-kunst. Van Beers was volks met distinctie. Hij wist zijn taal te verfrissen
aan de bron der levende, gesprokene volkstaal. Hij bewees, dat men eenvoudig en
toch dichterlijk kon zijn, en echt-Vlaams, kleurig, gemoedelijk volksleven mocht
vatten in een vers met brede, lenige golving, simpelen, maar edel-gedragen toon.
In beschrijvende gedeelten treft bet dikwijls hoe, in beknopte uitdrukking, beeld,
klank en rythmus samenwerken om het geziene en gevoelde te vertolken. Het
weergeven van werkelijk aanschouwde beelden door middel van klank en rythmus,
dat was de dood der rhetorica, en zou Jan van Beers als een zéér grote verdienste
mogen aangerekend worden, indien nog vóór hem en tegelijkertijd met hem
Dautzenberg en Gezelle in dat opzicht niet veel méér bereikt hadden.
Een dichter die met hartelust de realistische zwenking onzer poëzie heeft
meegemaakt, is Julius de Geyter (1830-1905). Zoals van Beers zocht hij bezieling
in het dagelijkse leven, - vond die echter niet altijd. Het burgerlijk epos, Dry menschen
van in de wieg tot in het graf , waarvan het eerste boek in 1861 verscheen, het
tweede in 1865, dus na De Bestedeling van Jan van Beers en vóór
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diens uitgebreider verhaal Begga , getuigt wel, in den algemenen aanleg, van
een stouten durf, maar heeft met poëzie met veel te maken: de toon is er doorgaans
op het kantje af van triviaal. Toch heeft Julius De Geyter de ontwikkeling der Vlaamse
dichtkunst naar keuriger vorm en fijneren smaak meegemaakt: buiten de
betoemdheid, die hij als zanger van het Geuzenlied mag genieten, zal hij vooral
herdacht worden als de dichter van Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden , een
smakelijk en levendig boek. De Geyter had den roman van den Vos Reinaerde in
nieuw-Nederlands overgebracht: hij had aldus aan een onzer klaarste bronnen zijn
talent verfrist, en het dansende en lenige middeleeuwse vers leren beheersen. In
die maten heeft hij zijn Keizer Karel gedicht, en dat is wel de belangrijkste proeve
van herleving van ons oud volks-vers, tegenover de stijvere en eentonige iamben
onzer alexandrijnen en vijfvoeters. De Geyter heeft daar iets van den geest der
Antwerpse renaissance, iets dat Brabants is, den zin voor het pralend decoratieve,
het bewegen en wapperen van kleuren: de taferelen uit de 16de eeuw trekken aan
ons voorbij als de oppervlakkige maar lustige pracht van een landjuweel. Alleen
moet men, ter beoordeling van Julius de Geyter, niet uit het oog verliezen, dat zijn
Keizer Karel verscheen in 1888, nadat Pol de Mont onze literatuur reeds op een
heel ander peil gebracht had.
Julius Vuylsteke (1836-1903) en Emanuel Hiel (1834-1899) verschijnen meer als
voortzetting der lyrische dichters uit het eerste geslacht. Maar als we Hiel en
Vuylsteke met Van Duyse en Ledeganck vergelijken, merken we dadelijk welk een
weg onze literatuur in
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twintig jaren heeft afgelegd: er is in het nieuwe geslacht meer natuurlijke eenvoud
van den vorm, en in de aandoening die tot lyriek wordt meer persoonlijke
gevoelsondervinding.
Bij Vuylsteke is 't verschil wellicht scherper uitgesproken door zijn leven dan door
zijn gedichten: hij was een der eersten die met het nodige gezag, in de Vlaamse
Beweging, de romantische denkbeelden verliet voor een positiever politiek. En zijn
mannelijke houding in den strijd geeft aan sommige van zijn verzen een
oorspronkelijke kracht van uitdrukking, een vastheid van stap, een raakheid van
formulering, die ons heel ver brengen van de dromerige schimmen, die we soms
nog tot bij een Jan van Beers aantreffen. Bij Vuylsteke, en dat is wel kenschetsend
voor dien rationalistischen tijd, is het gevoel altijd zich zelf meester; en even
kenschetsend is dan, dat zijn spontane dichtenslust met zijn gevoel zo vroeg
verdorren moest: willen we Vuylsteke als dichter waarderen, dan moeten we hem
vooral gaan zoeken in het werk zijner jeugd: Zwijgende Liefde (1860) en Uit het
Studentenleven (1868). Typisch is daar, als iets nieuws in onze poëzie, de ironie,
het gevoel dat zich zelf wantrouwt en min of meer bespot. Dat kwam rechtstreeks
van Heine. Het is wel opmerkelijk, dat in de jaren 1840, ten tijde van Prudens van
Duyse, toen een germanistische beweging naar de Duitse dichters deed grijpen,
haast niemand alhier zich door den toch zo populairen Heine voelde aangetrokken:
eerst in een later stadium, met Vuylsteke, zou men iets van den twijfelenden glimlach
van Heine begrijpen. Maar de diep-menselijke toon van den Duitser en zijn luchtige
fantasie werden bij Vuylsteke
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wel eens tot een nuchtere bedachtzaamheid, die den tijdgenoot van Sleeckx
kentekent.
Emanuel Hiel is milder, natuurlijker lyricus, het laatste type van den troubadour
ten onzent, den zanger die met open gemoed door het leven gaat en alles wat hem
treft onmiddellijk tot liedjes maakt. Met zijn stadgenoot Van Duyse heeft hij de
onuitputtelijkheid gemeen, de afwisseling, en, helaas, de slordigheid: zijn beste
periode ligt tussen de jaren '60 en '80, zijn gebreken hebben op rijperen leeftijd meer
toegenomen dan zijn kwaliteiten, en het wordt soms een ontmoedigende bezigheid,
zijn goede verzen van zijn slechte te onderscheiden. En veel goede verzen heeft
hij toch gedicht, verzen die zo van zelf opwellen als het frisse lied dat ge zingt alleen
maar om te zingen, omdat er zon schijnt en dat ge leeft en vrolijk zijt, als het lied
van den vink of de merel waar ge bekoord naar luistert, zonder dat ge er veel hoeft
bij te denken. Die verzen van Hiel hebben soms een heel eenvoudige en haast
elementaire kracht, gaan mee met ons bloed en onzen stap. Met Peter Benoit heeft
hij veel bijgedragen tot de herleving onzer muzikale beweging, en werd er van
Conscience gezegd, dat hij zijn volk leerde lezen, zij leerden het zingen. Van Hiel
zijn er ook gedichten uit den huiselijken kring, bizonder innig van simpel gevoel, en
zijn verheerlijking der Moeder, met haar kind aan de borst,
o Gij, voor wie de driften zwijgen...

zwelt van sappige, krachtig-kuise zinnelijkheid, in breden stroofgolf, voldragen en
waarlijk groots.
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Waarom meer namen genoemd? Ik meet de waarde der dichters naar het belang
dat ze voor ons nog hebben, houd alleen rekening met hen die wat nieuws brachten
en van wie er nieuw en vruchtdragend leven is uitgegaan. En dan is het wel
merkwaardig, dat de twee dichters, die ik tot slot dezer beschouwing bewaarde,
omdat hun invloed het verst reikte en het heilzaamst was, als stillen in den lande
werkten, elk in zijn hoekje, ongemerkt of door hunnen tijd niet naar waarde geschat:
Dautzenberg en Guido Gezelle.
Dautzenberg is de verpersoonlijking van het streven naar zuiverder vorm. Feitelijk
behoorde hij tot het allereerste geslacht onzer dichters (1808-1869): hij was drie of
vier jaar jonger dan Van Duyse en Ledeganck, vier jaar ouder dan Conscience.
Maar zijn eerste bundeltje verzen verscheen eerst in 1850. Is het niet kentekenend,
dat hij zijn werk zolang bij zich hield, eer het aan het publiek mee te delen, en daarna
zelf niets meer publiceerde? Zijn Verspreide en nagelaten gedichten werden eerst
in 1869 door zijn schoonzoon uitgegeven. Hij stond geheel buiten het rumoer van
ons letterkundig forum. Niets meer bij hem van dat gemakkelijk uitflappen van gevoel,
dat met zoveel oppervlakkigheid moest gepaard gaan. Haast geen gemeenschap
met hetgeen er rondom hem, in de jaren '40, werd voortgebracht. Hij was een
voorloper van latere schoonheid. Hij was de eerste volkomen-bewuste letterkundige
in Vlaanderen. Het verwondert ons telkens, bij iemand uit dien tijd zulk een fijnen,
artistieken smaak te vinden, zoveel geestelijke louterheid. Hij was de eerste in onze
literatuur, die zich hoofdzakelijk toelegde op de zuivere plastiek van het vers,
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die van het vers zelf, als rythmus en klank, een bekoring wilde doen uitgaan. Hij
was tevens een der eersten, die opkwamen voor eenvoud en oprechtheid; de eerste,
die het stijf en eentonig-dreunend vers, alexandrijn en vijfvoeter, niet alleen uit
dieperen rythmischen aandrang, maar met wel beredeneerden wil aan stukken brak.
Gekomen uit Limburg, waar de taal meer dan éne aanvoeling heeft met het Duits,
de streek waar eens Henric van Veldeke zong, had Dautzenberg een warm hart
voor de toenadering van Vlamingen en Duitsers, ook op poëtisch gebied. Met het
zacht-muzikale der Duitse dichters heeft hij willen wedijveren: bij Matthisson
ontwikkelde hij het idyllisch-landelijke van zijn verbeelding, bij Platen en Rückert
zijn woorden-zang, zijn kiesen zin voor rythmiek, en een stelligheid van uitdrukking
als bij de Vlaamse dichters al te vaak werd gemist. Het mag niet ontkend worden,
dat zijn gevoel soms niet meer is dan smaak, keuze, en niet het onderwerp in al zijn
schakeringen bezielt: de poëzie is niet altijd vrij van enige humanistische gladheid.
Maar zelfs in haar zwakkere uitingen bracht ze nog een knapheid en lenigheid van
het vers, en een behoefte aan schoonheid, aan kunst, die waarlijk niet overbodig
waren. En waar ze innigheid aan schoonheid paart, behoort ze tot het allerbeste
wat we, uit dien tijd, den modernen lezer nog mogen aanbieden.
Daar Dautzenberg een welbewuste poëzie had, is hij ook de eerste die enigszins
als 't hoofd ener ‘school’ mag beschouwd worden. Hij had twee discipelen: zijn
schoonzoon Frans de Cort (1835-1879) en Jan van Droogenbroeck (1835-1902).
Van Frans de Cort, wiens
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werk verschijnt van 1857 tot 1868, zijn er o.m. uitmuntende liederen. Maar van
Droogenbroeck drijft de stelsels van Dautzenberg tot een uiterste: bij hem, het
koesteren van den vorm om den vorm zelf. De Duitser Rückert had de ‘Makamen’
van den Perzischen dichter Hariri vertaald: Van Droogenbroeck verwerkte die
vertaling in het Nederlands (1866). Er behoorde wat durf toe, om zo te gaan zwelgen
in die ingewikkelde rythmen en rijmen. Al de taalmiddelen, opgedolven schatten
van oude woorden en minder gebruikelijke uitdrukkingen, werden ten dienste gesteld
van het acrobatische kunststuk. In de handen van een verzenkneder als Van
Droogenbroeck won de taal nog aan rijkheid en buigzaamheid, en werd een werktuig
waarmee voortaan alle schakeringen van het kunstgevoel konden uitgedrukt worden.
Maar terwijl een Jan van Beers bewees, dat poëzie uit de dagelijkse werkelijkheid
kan gehaald worden, en een Dautzenberg al het uitbeeldingsvermogen der taal ten
dienste der schoonheid stelde, was er een man, die, in een Westvlaams stadje
afgezonderd, net hetzelfde deed, maar met een groter kracht van ingeboren
dichterschap. Hij verenigt in zich al de neigingen van dat tijdperk onzer literatuur,
zuiverder dan wie ook, maar dat hij van dìen tijd is en van dàt land blijft ten slotte
bijzaak: want hij is de meest essentiële dichter dien we ooit gehad hebben, de dichter
die natuurlijk en van zelf niets anders geeft dan innerlijk-aanschouwde en
innerlijkgevoelde dingen, levende muziek van zijn ziel. Westvlaanderen was altijd
een bizonder gewest onzer literatuur. Zijn particularistische geest was al duidelijk
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gebleken in den beruchten spellingsoorlog, die zo lange jaren woedde, in den
aanvang onzer taalherleving: want achter de kwestie der spelling zat de kwestie
der taaleenheid, de vraag of de taal zich bij het Hollands zou aansluiten, of
vasthouden aan de oud-Vlaamse, van de Hollandse afwijkende spelling. In dien
strijd was Westvlaanderen de conservatieve partij. Dat particularisme was echter
geen liefhebberijtje, maar had zijn diepliggenden grond in de economische
toestanden: sedert het doodgaan van den bloeitijd der 14de en 15de eeuw, was
Westvlaanderen, en meer bepaald Zuidvlaanderen, buiten het grote verkeer
gebleven, had haast geen wijzigingen meer ondergaan, - landbouwstreek, die buiten
het bereik van spoorwegen bleef, toen na 't jaar '30 België den weg van industriële
ontwikkeling opging. Westvlaanderen bleef gehecht aan al het middeleeuwse dat
daar, ongerept bijna, was blijven voortleven: de oude gebruiken en zeden, den
ouden godsdienst, de oude taal, het onuitputtelijk-rijke en zoetgevooisde
Middelnederlands, dat er nog gesproken werd als ten tijde van Maerlant. Aan dat
alles zal Gezelle een nieuwe stem geven, maar doordat hij zulk een zuiver dichter
was, heeft de meest particularistische onzer dichters ook het meest bijgedragen tot
de verspreiding der Vlaamse literatuur buiten Vlaanderen.
Guido Gezelle werd geboren op 1 Mei 1830. Zijn vader was boom- en bloemkweker
buiten Brugge: al vroeg moest zich bij den jongen Guido die liefde ontwikkelen voor
de planten en al de natuurdingen, die later zulk een bekoorlijke frisheid aan zijn
verzen zou verlenen. Tot geestelijke voorbestemd werd hij op zijn

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

123
aant.

vijftiende jaar naar het Klein-Seminarie te Roeselare gezonden, en verdiende
daar zijn kostgeld als portier buiten schooltijd. In 1857 werd hij er leraar in ‘poësis’
(de voorlaatste klasse, naar de oude indeling der laatste drie studiejaren in
grammatica, poësis en rhetorica). Daar bloeide hij dan geheel open: zijn onderwijs
was de uitstraling van zijn wezen, was het liefderijk opgaan, met zijn leerlingen, in
al het schone der Vlaamse natuur, al het schone der oude dichtkunst, al het schone
dat in hen zelf aan 't groeien was. In die omgeving, door dat innig samenleven met
zijn beminde kinderen, ontwikkelde zich snel nu zijn fijn-krachtig dichterschap.
In de verzen die hij tussen 18 en 28 jaar schreef is er hier en daar nog wel invloed
van Bilderdijk te merken, naast het zachter geluid der oude volkspoëzie en de
gemoedelijkheid van pater Poirters. Wat Gezelle in die dichters zoekt is eigenlijk
zich zelven. In het meeste dat hij toen heeft voortgebracht is hij reeds geheel de
Gezelle van later, met zijn eigenaardig natuurgevoel, en die bizondere macht op de
taal, waar hij mee speelde om de subtielste schakeringen en vluchtigste bewegingen
uit te drukken.
Zuiver lyrische poëzie is er in dat eerste werk haast niet te vinden: d.w.z., poëzie
die een persoonlijken gemoedstoestand van den dichter op rechtstreekse wijze
uitdrukt. Zijn stemmingen worden ons alleen, onbewust, bemiddeld door de beelden
der natuur. Onze meest individuele dichter is ook de minst individualistische: hij ziet
zich zelven bijna niet, hij ziet de natuur, waar hij deel van uitmaakt, en de natuur
als zinnebeeld van God. Hij bemint de schepping, omdat hij er den Schepper
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door erkennen mag, hij looft den Schepper, omdat hij zijn schepping zo
wonderbaar-schoon vindt. Zo verheft zich weer in Westvlaanderen, in 't midden der
19de eeuw, de eenvoudig gelovige, kinderlijke en grootse poëzie vol naturalistisch
leven van een Franciscus van Assisi.
Met de taal der boeken kon ze niet veel aanvangen: ze had het frisse, sappige
woord nodig, eenvoudig en gevoelig, zo uit de levende spraak van het volk gesproten.
Gezelle is de eerste Vlaamse dichter die, in zijn waarlijk zingende vers, heel natuurlijk
de eenheid bereikt van woordbeeld, klank en rythmus, en die eenheid als mooie
uitdrukking van zielsleven.
In dat opzicht - fijn-zenuwige gevoeligheid door uiterst subtiele woordkunst vertolkt
- is Gezelle geenszins een middeleeuwer, maar op-en-top ‘modern’.
Maar die heerlijke ontplooiïng van Gezelle's dichterschap werd ineens geknakt:
in 1859 werd Gezelle zijn leerlingen ontrukt, moest het volgende jaar het
Klein-Seminarie verlaten, trachtte dan te Brugge een eigen school op te richten,
slaagde niet, kwam voor enkele jaren terecht in het Engels Seminarie van Brugge.
Jammerlijke geschiedenis van een Persoonlijkheid, die, alleen maar doordat ze een
Persoonlijkheid was, aanstoot geven moest. Een onderwijs als het zijne maakte het
de conventie onveilig, en de conventie zorgde voor zelfbehoud. De geniaal-kinderlijke
mens, die zelf zoveel persoonlijkheid rondom zich kweekte, kon in zijn middelmatig
wereldje niet geduld worden. Maar de smaad, dien men hem in 't Klein-Seminarie
te Roeselare aandeed, had een wreden terugslag op zijn innerlijk leven. De diepte
van zijn wezen werd omgewoeld. Aan die crisis danken we een reeks

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

125
aant.

gedichten (te vinden in den eerst niet door hemzelven uitgegeven bundel
Gedichten, Gezangen en Gebeden ) die een enige plaats in zijn werk innemen, door
het dadelijk aangrijpende van de gevoels-uitstorting: kreet uit een bloedend menselijk
hart. Dat boek is het meest dramatische dat we van hem hebben. Daar heeft hij zijn
diepste wezen uitgezongen en uitgeschreid, biddend, kalm-helder vertrouwend, dan
weer vertwijfelend, in koortsige drift, strijdend met zich zelf. Is er in de Nederlandse
taal schonere ziele-muziek als Dien Avond en die Rooze ? Helaas, de atmosfeer
van natuur en liefde waarin Gezelle opleefde werd nu ineens gebroken... Er kwam
een onrust in hem, een ongemak, een vrees. Hij voelde het zuiverste wat hij bezat
door de dommen aangetast en bezoedeld, hij dook weg, verborg zijn onbegrepen,
gekwetst innerlijke, ging op zich zelven passen, de onbewuste opwellingen van zijn
menselijkheid wantrouwen. Maar zodra zijn poëzie niet meer van vrije spontaanheid
mocht leven, moest haar bron zelve opdrogen. Gezelle trad zijn droevigste periode
in: het lied kon hem zelfs geen troost meer zijn. Hij dichtte nog wel eens, maar hoe
weinig is het werk van zijn rijpe mannenjaren tegenover dat van zijn jeugd of van
zijn ouden dag! In die gelegenheidsversjes voelt men den polsslag van den echten
dichtenslust maar zelden, de vreugde die zingen doet, of het beven van een
aandoening. De sublieme stem uit zijn ziel, die zweeg. Eerst in de jaren '80 zien we
Gezelle langzamerhand herleven, - en het eeuwig licht dat in hem was dan weer
eindelijk volstralend zijn gouden glans over Vlaanderen spreiden.
Zelfs in de jaren, dat Gezelle zweeg, teruggetrokken
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en verlaten, bleef hij toch de overwinnaar: want zijn invloed leefde in anderen
voort. De grote, onafgebroken traditie, die de kracht werd van onzen tegenwoordigen
bloei, gaat van hem uit. Doch, eer we die lijn volgen, zien we even wat de literatuur
in de jaren '70 buiten Westvlaanderen was.
Geen machtige, overheersende dichtersfiguur. Wel een geleidelijke vooruitgang,
maar niets dat den naam van poëtische schepping ten volle verdienen zou, niets
groots en nieuws. Alleen wordt de literatuur ‘beschaafder’, keuriger; het artistiek
bewustzijn van een Jan van Beers en een Dautzenberg trekt allengerhand meer
geesten tot zich.
Dat merkt men b.v. in de Suverlike Liedekens in middeleeuwsen trant van den
prediker Servaas Daems (1838-1903), en de zangerige, ‘sanftmütige’ liederen van
G. Th. Antheunis (1840-1907): dezen mag men het best stellen naast Hiel, die
overigens, in de jaren '70, nog in zijn volle kracht was. Antheunis verschijnt ons als
een fijnere Hiel, en in menig opzicht als de natuurlijke overgang tot Pol de Mont.
Dezelfde keurigheid kenmerkt het werk der gezusters Loveling (Rosalie 1834-1875,
Virginie 1836-1923); in hare korte verhalende gedichtjes, soms zo innig van
ingehouden ontroering, is er een bondigheid, een knapheid, een beheersing, een
zekerheid in de beperking en het gebruik der middelen, waaraan we den vooruitgang
op den nog ietwat weken Jan van Beers merken.
De novellen der gezusters Loveling hebben dezelfde kwaliteiten: een gevoel dat
zich zelf meester blijft, - ten koste soms, het moet wel erkend worden, van zijn speel-
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ruimte. De jongere zuster zou zich weldra ontwikkelen tot een klaar-bezonnene,
kloeke romanschrijfster.
Als zorgzaam stilist in proza en poëzie verdient nog Amand de Vos (1840-1906)
genoemd te worden, voornamelijk om zijn boek: Een Vlaamsche jongen (1878),
grotendeels een auto-biografie.
Maar het beste toonbeeld van eenvoudig Vlaams uit dien tijd vindt men in het
proza van Antoon Bergmann (1836-1874), die onder het pseudoniem Tony in 1874
zijn Ernest Staas uitgaf. Aan dat ‘beschaafd’, gedistingeerd werk, vol levendige
opmerkingsgave en humor die altijd in de maat blijven, kan men voelen wat de
Vlaming aan cultuur gewonnen had.
En dat er nu een heuse Vlaamse ‘cultuur’ aan 't groeien was, blijkt uit het heuglijke
feit, dat het gebied van ons proza zich in die jaren aanzienlijk uitbreidt. Tot nog toe
was er geen betogend of reflecterend proza van wezenlijke literaire waarde te
vermelden. Maar met het optreden van Max Rooses (1839-1914) als criticus en
geschiedschrijver gevoelen we ons ineens op een hoger plan: een rustig-klaar
verstand, met brede opvattingen, een blik die het veld des geestes overziet. Zijn
Schetsenboeken verschenen van 1877 tot 1885, zijn Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool (die later gevolgd zou worden door het standaardwerk over Rubens)
zag het licht in 1879. Er is in zijn geslacht wellicht geen mens, die meer gedaan
heeft voor de verruiming van onzen verstandelijken gezichtskring. Zijn onafgebroken
arbeidslust op veelzijdig terrein beweegt zich ver buiten het tijdperk, dat ons thans
bezighoudt.
Kijken we naar hetzelfde geslacht in Westvlaanderen,
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dan hebben we slechts de geschiedenis van Gezelle's invloed te schrijven. Daar
treffen ons eerst zijn leerlingen, Karel de Gheldere (1839-1913), die zingt, kloek en
gezond, in een frisse taal door Gezelle ontzwachteld, - Eugeen van Oye (1840-1926),
muzikaal als Antheunis, maar dromeriger, waziger, - en Hugo Verriest (1840-1922),
die, in De Vlaamsche Vlagge van 1877, Avondstilte liet verschijnen, zeker een der
mooiste gedichten waar we op wijzen kunnen, om zijn diep-ruisende eurythmie en
groot-menselijken toon. De ziel en de oneindige wereld, twee vormen van eenzelfde
wezen, luiden er ineen tot één gezang. Zo was ook, in Gezelle's werk, het verband
tussen natuur en ziel, die haar eenheid in God erkennen. Maar de poëzie van Verriest
heeft die beschouwing nog verinnigd: in een tijd van veel liedekens en deuntjes
brengt zijn Avondstilte iets van de hoogste poëtische verbeelding, den samenklank
van diep gemoed met een geest, die een wereld weerspiegelen kan.
Daar merken we, dat Gezelle niet uitsluitend op de taal-plastiek heeft ingewerkt,
maar ook, door zijn schone menselijkheid, een ethischen invloed uitgeoefend, van
grote betekenis voor den verderen groei onzer kunst.
De macht van Gezelle was - buiten zijn kunnen, natuurlijk, - de waarheid van zijn
wezen en zijn woord.
Van 't begin af was hij wat hij was, wilde niet anders schijnen, kende geen mooiere
wijsheid dan te groeien als een boom: het leven en de kunst, het was voor hem niet
streven en trachten, uit eerzucht, naar een vooropgesteld doel, - neen, het was
eenvoudig opranken en openbloeien, in bijna kinderlijke oprechtheid. En door dien
geest van waarheid heeft Gezelle zoveel leven rond-
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om zich uit den grond van Vlaanderen doen spruiten.
Zijn leerling Verriest b.v., wat een springlevende taal schrijft en spreekt hij niet, hoe verfijnd ook, toch altijd opborrelend uit de zuiverste bronnen van de volksspraak:
zijn taal ligt niet vast, geboekt, maar ge ziet ze wórden, buigzaam en tekenend,
volgens de bewegingen van gedachten en gemoed; de woorden zijn er geen
abstracte begrippen meer, maar tastbare beelden. Er is zoveel leven in, doordat er
die kracht van natuurlijkheid, van oprechtheid is, die de schone, onbedwongen
eenheid van een volledig mens uitmaakt: en dat is leven, dat steeds nieuw leven
wekt. Al de discipelen van Gezelle hebben daar iets van geëerfd: zij groeien van
binnen naar buiten, ontwikkelend wat in hen is, gevoed door al de sappen die ze
uit hunnen grond halen, genietend van hun volgroeiend zelf, en hun kunst is niets
anders dan de spelende uiting van dien groei.
In latere jaren heeft de invloed van Verriest zich machtig uitgebreid. Maar in het
tijdperk dat ons thans bezighoudt, werkte hij reeds diep op Westvlaanderen in. En
zoals hij gevormd was door Gezelle, mocht hij, zelf leraar geworden, in het
Klein-Seminarie van Roeselare, Albrecht Rodenbach vormen (1856-1880).
Studerend in datzelfde gesticht, van waar Gezelle had moeten vluchten, werd hij
daar, wat ik noemen zou: het Vlaams geweten van het jonge volk. Het waren er
jaren van opstand en strijd: de moedertaal lag er onder de voeten. Rodenbach liet
zijn ‘Blauwvoet’ op, werd de ziel van die eigenaardige beweging, de ‘Blauwvoeterie’
geheten, een soort van Burschenschaft, die zich weldra over andere katholieke
colleges verspreidde; hij pookte
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't vuur op met zijn zangen en drama's, - want het toneel werd een wapen in zijn
hand, - trachtte de studenten te organiseren. Aan de hogeschool van Leuven, waar
hij vrijer stond, verdubbelde zijn werkzaamheid: heel de Vlaamse jeugd volgde 't
woord van ‘den Berten’. Hij schreef in De Vlaamsche Vlagge, verzen, critiek, opstellen
over Vlaamse Beweging en Cultuur, gaf gedichten uit, stichtte het Pennoen, later
Het Nieuw Pennoen. Maar 't is of de innerlijke drift hem verteerd had: hij was pas
aan de herwerking van zijn drama in verzen Gudrun gegaan, - alleen de eerste twee
bedrijven zijn ‘af’ - en 't eerste nummer van Het Nieuw Pennoen werd gedrukt, toen
de dood hem knakte.
Als men nu zijn werk in zich opneemt, zo dat men den geest van het geheel voelt,
en zijn opstellen leest, zijn brieven, dan denkt men telkens weer: wat een mooie
ziel is daar ten onder gegaan...
Rodenbach is, in onze cultuurbeweging, het beeld van den idealen jongeling, en
dàt is 't, in de eerste plaats, wat in hem gevierd wordt.
Een ideale jongeling, die met een hartstocht als van den jongen Goethe, getracht
heeft, een groot-menselijk wezen te zijn, vele vormen van menselijkheid werkzaam
in zich te omvatten, naar alle zijden te groeien; een ziel die er voortdurend naar
streefde, een wereld te worden. De grondtoon zelf van zijn wezen was een
breedmenselijk ideaal, dat daar waarlijk leefde, van zelf, als een spontane kracht.
Vandaar die eenheid bij hem tussen droom en daad, drift en gedachte, de wildheid
der jeugd met de kalme macht van wie zich zelf bezit, die passie en daarboven die
behoefte aan waarheid, orde,
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harmonie. Alles komt bij hem uit die natuurlijke eenheid, die zijn wezen is. En 't
heeft alles den toon van het echte, het oprechte, het zuivere.
Dit legt zijn macht uit als mens, en den invloed van zijn gedachten. De gedachten
van Rodenbach zijn levenservaringen.
Zijn opvatting der Vlaamse Beweging viel samen met het streven, om mens te
zijn in den hoogsten en volledigsten zin van het woord. Zij was het groeien van zijn
eigen zelf. Zij ging niet uit van politieke en rechtsbegrippen, maar zij was het worden,
het ontwikkelen van alles wat een Vlaming als echt aan zich voelt. Zijn Vlaamse
Beweging was de strijd voor een grote en schone menselijkheid in Vlaanderen. Zij
was niet alleen een strijd om de taal, maar een brede cultuurstrijd. Er bestaat veel
overeenkomst tussen zijn streven en dat van de jongere groep van het tijdschrift
‘Van Nu en Straks’, in de jaren '90: de opvatting der literatuur is er niet altijd te
scheiden van de algemene cultuurbeweging.
Het is zeker niet wenselijk, dat de dichter Rodenbach bovenmate geprezen worde,
alleen uit liefde voor den flamingant. Onze tegenwoordige kunstenaars hebben toch,
als kunstenaars, oneindig meer van Gezelle geleerd dan van hem. Zoals Gezelle
werken ze meer met het plastische, zinnelijke element der taal, datgene waardoor
ieder woord iets persoonlijks, een gewaarwording, een beeld in ons wordt; het
bewustzijn der kunst als kunst heeft zich sedert Rodenbach aanzienlijk ontwikkeld.
Maar zelfs van het zuiver-literair standpunt uit bekeken, is er bij dien jongeling, als
beheersing van rythmus en klank, en heel het uitbeeldingsvermogen der taal, nog
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meer te bewonderen dan bij alle dichters die vóór Pol de Mont kwamen, buiten
Gezelle en de ‘formalisten’ als Dautzenberg. En zijn werk blijft daarbij zo sympathiek,
omdat het de tot kunst geworden uiting is van een schoon mens, van een innige en
krachtige en ruime ziel. Zeker moet Rodenbach niet voornamelijk gezocht worden
in allerlei studentenliedjes en gelegenheidsgedichtjes, vluchtig neergepend in den
eersten aandrang ener vurige jeugd: maar we nemen die versjes ook gaarne mee,
omdat ze toch, zoals al 't overige, echt zijn, en met al 't overige samenhangen. Het
lijdt verder geen twijfel, dat aan Rodenbach's beter werk over 't algemeen
bezonkenheid nog ontbreekt. Hoe zou 't ook anders? Maar men voelt daar overal
die organische kracht van het natuurlijk oplevende, den innerlijken rythmus die een
gedicht als geheel draagt, en die een vers tot zang maakt; men voelt er die
onmiddellijkheid, die dadelijkheid der uitdrukking, dien vollen toon van hetgeen
bloedwarm uit het gemoed springt en voorttrilt in het vers. Daarbij een zeer positief
zien der beelden, als getekend, met zekere lijn, en toch altijd in een ruime atmosfeer
van gevoel. Soms ook een grootsen en toch subtielen eenvoud, waaraan men de
diepte en de schoonheid van dat innerlijk wezen erkent. Het werk van Rodenbach
verschijnt als kunst, die de bloem is van heel een veelzijdig, vol, oprecht, gezond
en schoon leven.
De man, die na 1880 de leiding der poëtische beweging zou overnemen, was
ontegensprekelijk Pol de Mont (1857-1931). Hij was de vriend van Albrecht
Rodenbach geweest, onderging den gelukkigen invloed van Guido Gezelle, bezat
een levendig temperament, dat wel be-
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koord moest worden door Hiel en Antheunis, maar zette aan den anderen kant
de richting van Dautzenberg, de Cort en Van Droogenbroeck voort. Zijn eerste
verzenbundels bezorgden hem dadelijk een welverdienden bijval, om de frisheid
der verbeelding die er door speelt. Pol de Mont bracht het gevoel, dat er iets nieuws
moest komen, de poëzie moest geheel vrijgemaakt, het zuiver dichterschap erkend,
de horizon der Vlaamse dichtkunst uitgebreid. Hij verdedigde zijn denkbeelden met
een parmantige, meeslepende stoutheid, waardoor hij de jeugd om zich schaarde,
produceerde onverpoosd, in zijn streven om de Vlaamse poëzie op alle gebied in
jongeren fleur te doen opbloeien. Na Rodenbach was die verscheidenheid meer
een verrijking in de breedte, en de vlugge vaardigheid leidde wel eens tot
gemakkelijke oppervlakkigheid. Maar Pol de Mont bracht verse lucht, schittering
van leven, kracht van hernieuwing, - hij bracht een liefde voor schoonheid zonder
meer. Het Vlaamse publiek had alleen zin in poëzie, waarin het ‘schone gedachten’
en ‘verheven gevoelens’ mocht vinden, poëzie, waar een degelijk mens ‘iets aan
heeft’. Wie met die conventie gebroken had en niets anders gaf dan schoonheid en
stemming, bleef onbegrepen. Maar de Mont, met zijn bekoorlijk talent en zijn vurig
overredingsvermogen, kon het publiek tot begrijpen dwingen. Hij wees naar buiten
onze enge grenzen, trachtte steeds gelijken tred te houden met de buitenlandse
dichters, Franse, Duitse modernen, Hollandse Nieuwe-Gidsers, maakte de
parnassiaanse, daarna de symbolistische beweging mee. Is in de Mont's poëzie de
schijn niet altijd wezen, ontbeert men daar door den band
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het kiese, fijngevoelige van diepinnerlijke dichterlijkheid, jeugdige ‘Schwung’ is
er wél in. De Mont was een opwekker van geestdrift, schopte de conventie buiten,
duwde vensters naar alle zijden open. Voor wie nog buiten het bereik van Gezelle
stond, maakte hij het Vlaamse vers plastischer en leniger, liet er een nieuwe tinteling
van leven doorschitteren, en verkondigde een evangelie van geheel vrije,
ontburgerlijkte, zinnelijkspeelse kunst.
Naast Pol de Mont verschijnen, in de jaren '80, Victor dela Montagne (1854-1915),
een stille in den lande, met intieme versjes, waaraan men wel voelt dat dichten een
behoefte van zijn dieper wezen was, en Arnold Sauwen (geb. 1857), met dela
Montagne enigszins verwant. Maar waarom meer namen genoemd? Naarmate we
dichter tot onzen tegenwoordigen tijd naderen wordt het moeilijker, ieders verdienste
juist af te wegen: ik wens me slechts aan de voornaamste vertegenwoordigers der
literaire beweging te houden. En dan is er één figuur die hier niet ontbreken mag,
alhoewel ze eigenlijk tot de Noord-Nederlandse literatuur behoort: Helene Swarth.
Ze werd te Amsterdam geboren (1859), maar woonde daar slechts tot haar zesde
jaar: toen verhuisden haar ouders naar België, waar ze een geheel Franse opvoeding
ontving, en zelfs Franse gedichten publiceerde in de pas gestichte Jeune Belgique.
Maar door den invloed vooral van Pol de Mont begon ze omstreeks 1882 haar
krachten te beproeven aan Nederlandse verzen: gedurende een tiental jaren verhief
zich in ons land die fiere, warme stem boven alle andere. De poëzie van Helene
Swarth werkte hier als een inheemse kracht,
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en haar betekenis voor onze literaire beweging kan moeilijk overschat worden.
De eerste Vlaamse dichter, die, zoals Helene Swarth, in die jaren eindelijk weer
een klank uit de diepte van het dichterlijk wezen liet horen, was Prosper van
Langendonck (1862-1920). Een rijpe geest, die in een paar critische opstellen reeds
duidelijk den weg wees naar de kunst ‘van straks’... Zijn gedichten (van 1883 af)
treffen door den zuiver afgelijnden vorm, de fijnheid en de warmte waarmee daar
sommige psychologische toestanden, den ‘modernen’ mens eigen, uitgezongen
werden. Zijn poëzie was de openbaring van een ernstige en edele ziel, die in zelfstrijd
leed, en niemand vóór hem had op die wijze den samenklank gegeven van innig
gemoed en hoog-lichtenden geest.
Wenden we ons tot het proza, dan merken we daar ook, hoe onze letterkunde
geleidelijk zich ontwikkelde, al was 't wat minder snel dan de Frans-Belgische, die
in dien tijd vol jongen hartstocht met nieuwe idealen vooruittrad. Virginie Loveling
zette, met meer talent dan wie ook vóór haar, meer psychologische
opmerkingsgaven, in vasteren, knapperen stijl, de traditie voort van den roman uit
de rationalistisch-getinte periode van Sleeckx en Mevrouw Courtmans. Hiermee
mag men de eerste romans vergelijken, die we aan de samenwerking van Isidoor
Teirlinck (geb. 1851) en Reimond Stijns (1850-1905) te danken hebben. Met het
werk, dat Reimond Stijns alleen ondertekent, worden we een zwenking naar
meer-durvend realisme gewaar, al is er de romantiek nog niet helemaal afgezworen.
De invloed van het Frans naturalisme begon zich daar te laten gelden. Met Cyriel
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Buysse eindelijk (geb. 1859) brak hij ineens door. Buysse wordt voorbereid door
Virginia Loveling en Reimond Stijns, maar gaat ter schole bij Zola en Maupassant.
Zoals Prosper van Langendonck in de poëzie, was Cyriel Buysse in het proza, met
zijn groot-geziene, bonkige en kloeke kunst ( De Biezenstekker , 1890; Het Recht
van den Sterkste , 1893) de inleider van een nieuw geslacht.
Van Langendonck en Buysse waren medestichters van het tijdschrift Van Nu en
Straks, dat in 1893 de toen nog tamelijk alleen staande krachten van dat jonger
geslacht verenigen zou.
Vandaar mag de doorbraak van een hernieuwde literatuur gedagtekend worden.
Maar dat die hernieuwing niet tot een groepje beperkt bleef, werd duidelijk door de
andere heuglijke gebeurtenis van datzelfde jaar: de ontdekking, dat de Westvlaamse
tak verse en heerlijke bloesems schoot.
Sedert het begin der jaren '80 was de oude dichtenslust weer stil in Gezelle
beginnen te spelen, langzamerhand was de stroom der poëzie weer machtiger in
hem gaan zwellen, en eindelijk verscheen, in 1893, Tijdkrans , in 1897 reeds gevolgd
door Rijmsnoer .
Na zijn dood (1899) werden nog zijn Laatste Verzen uitgegeven.
Die oude man was de allerjongste kracht van Vlaanderen: zijn eeuwig-frisse
poëzie had het springlevende van de natuur zelve, met al de plastische vastheid
en de verfijning van een onfeilbaar kunnen: wonder van niet te onderscheiden kunst
en ongekunsteldheid. De oprechtheid, de organische eenheid van zijn wezen gaf
aan zijn minste uiting een schonen ondertoon, die lang in
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ons naklinkt. Niet meer de smartelijke klachten nu van een gekneusd en lijdend
hart: maar het stralende visioen van al wat Vlaanderen uitmaakt, het Vlaamse
landschap en het Vlaamse hart, als één vertrouwend gebed, en slechts aan een
nauw-merkbare trilling van de stem voelen we soms, dat de oude wonden niet
helemaal genezen zijn.
Guido Gezelle blijft het toppunt der Vlaamse verskunst. Met de stoutste
taalmiddelen weet hij te spelen, niemand heeft in onze poëzie zulk een rijkdom van
nieuwe, levende rythmen laten golven en zingen, zulk een overvloed van
onverwacht-juiste beelden laten opbloeien. De fijnste schakeringen, de vluchtigste
gewaarwordingen worden er tot schone verneembaarheid, ademende plastiek. De
droom van den Japansen kunstenaar Hokusai, die er toe komen wilde om geen
puntje of stipje meer te tekenen, dat geen leven zou zijn, is daar waarheid geworden.
En toch behoudt die volmaakte kunst de frisheid van het spontane, hoe oorspronkelijk
ook blijft ze natuurlijk (twee woorden die helaas niet altijd synoniem zijn!), er is daar
overal lucht en ruimte, warmte en veerkracht, soepelheid van beweging, - de veie
vastheid van den Vlaamsen grond en het lichte, parelende licht van den Vlaamsen
hemel.
Dat alles is slechts de ontwikkeling van den Gezelle uit de jaren der jeugd. Iets
is er zeker in hem onderdrukt, maar onder het zwijgen is de ziel nog rijper geworden.
En was Gezelle zo groot als natuurdichter, dan is 't alleen doordat hij niet uitsluitend
een natuurdichter was: want de kern zelf van Gezelle's poëzie is de religieuse
aandoening, zoals we die rechtstreeks uitgedrukt vinden in die hymnen tot het
ongeschapen beginsel of die gebeden
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waar de schemering van het oneindige door huivert. Maar in de wonderbare
eenheid van zijn wezen werd geen snaar aangeroerd, of al de andere trilden stil
mee, en achter ieder vers voelen we den volledigen mens. Zelfs indien het bizondere
gedachte- en gemoedsleven van dien volledigen mens niet hier en daar duidelijk
weer naar boven sloeg, zouden we 't toch nog gewaar worden in de atmosfeer zelve
van zijn poëzie.
Met het glorierijke heroprijzen van den grootsten dichter, dien Vlaanderen ooit
gebaard heeft, viel het nu samen, dat een nieuw geslacht, rondom Van Nu en Straks
geschaard, op den voorgrond trad. Eerst enkelen die den stoot gaven, weldra een
hele phalanx. Van dat ogenblik af, stierf het oude en onwezenlijk gewordene van
zelf weg, wat vatbaar was voor ontwikkeling groeide sappiger en sterker: Hugo
Verriest ging weer aan het schrijven en spreken, met zijn onverwelkbaar jeugdig
woord, - in zijn laatsten roman, Hard Labeur , toonde Reimond Stijns hoe hij de
beweging van de jongeren had meegemaakt.
Er was zoveel, dat sedert een tiental jaren beroering had gebracht, de beweging
der Jeune Belgique, dan de Nieuwe Gids, het verhoogd en verfrist artistiek leven
te Brussel, vooral op het gebied van schilderkunst en muziek. Van Nu en Straks
was een gevolg van die algemene gisting. Er werd gezocht en getracht naar loutering
en verbreding van het Vlaamse geestesrijk. Opmerkelijk is, dat de nieuwe richting
niet uitsluitend literaire doeleinden beoogde: zij reageerde zeker tegen de
oppervlakkigheid en banaliteit waarin onze kunst gevaar liep te verwateren, greep
terug naar de traditie van Albrecht Rodenbach en Guido Gezelle. Maar - zoals
trouwens Albrecht
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Rodenbach vroeger, - zag ze het verband in van de kunst met het sociaal en
nationaal bewustzijn, de samenwerking tussen al de maatschappelijke krachten, ze meende, dat gezonde kunst eerst bloeien kan uit gezond gemeenschappelijk
leven. De beweging had van meet af een ethischen achtergrond, was bezield door
het ideaal van een schonere Vlaamse menselijkheid.
Alle grenzen werden verruimd, een zuiverende en bevrijdende wind scheerde
over onze landouwen. Meteen werd een flinke invloeiïng van intellect merkbaar,
niet alleen in de verdieping en verfijning van de kunst, maar wel het duidelijkst in
het hogere peil, dat het critisch en reflecterend proza nu bereikte. En het mag
beweerd worden, dat dit, in de Vlaamse literatuur, nu eerst tot heus kunstproza werd
verheven.
Het is belangrijk, de ontwikkeling van de Vlaamse en de Frans-Belgische literatuur
te vergelijken. Tot omstreeks 1860 stond de Vlaamse nog vooraan, maar mocht
niet op een hechte en brede cultuur steunen. Dan worden de gevolgen zichtbaar
van de verfransing, door de Belgische politiek sedert 1830 stelselmatig doorgedreven.
Met de Jeune Belgique, waarvan de voornaamste herauten Vlamingen waren, wordt
het zwaartepunt verlegd: na de voorlopers Charles Decoster en Camille Lemonnier,
brengen Georges Rodenbach, Giraud, Gilkin, Verhaeren, Maeterlinck, Van
Lerberghe, Eekhoud en hun aanhang een hogere literaire beschaving, dan waarvan
de Vlaamse woordkunst in dat tijdperk blijk mocht geven. Maar de Vlaamse Beweging
had ondertussen doorgewerkt, er was een begin gemaakt met het slopen van wat
de ontplooiïng van de Vlaamse volkskracht belemmerde, en
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zo kon ten onzent, van de jaren 1890 af, weer een Vlaamse literatuur opschieten,
waarin meer dan vroeger het instinct veredeld was door het licht van de gedachte,
en die, in haar geheel genomen, de voortbrenging van de Fransschrijvende
tijdgenoten - het geslacht van na de Jeune Belgique, - weldra overvleugelde.
De bent van de opkomende schrijvers en dichters was gelukkig, twee ietwat
oudere ‘voorgangers’ te mogen opnemen: Cyriel Buysse en Prosper van
Langendonck. Deze was het van wien eigenlijk, met August Vermeylen, de critische
leiding van het tijdschrift uitging. Onder de andere werkers der eerste ure moeten
vooral vermeld worden: Emmanuël de Bom, (geb. 1868), met zijn stevigineengezetten
psychologischen roman Wrakken , en Alfred Hegenscheidt (geb. 1866), die de
verrassing bracht van zijn sonnetten-cyclus Muziek en Leven , en wiens drama
Starkadd wellicht het klaarst en volledigst den eigen geest van dien
Van-Nu-en-Straks-tijd belichaamde.
Van de gedichten van Prosper van Langendonck heb ik reeds een woord gezegd.
In die jaren heeft hij zijn meest volmaakte sonnetten geschreven, en ik geloof, dat
die even lang zullen leven als de mooiste verzen van Gezelle en Karel van de
Woestijne, door den aangrijpenden klank van tragische menselijkheid die er overal
in trilt. Poëzie die, tot in haar minste onderdelen, zinnen, hart en geest ineen laat
luiden, opgezongen uit de woelige verscheurdheid van het leed, waar toch altijd de
schoonheid van de ziel over heldert.
De stoere Cyriel Buysse kent de vreugd, over meer dan veertig jaren onafgebroken
arbeid te mogen terugzien, zijn volk het monument van meer dan veertig delen
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romans en novellen te hebben geschonken, en thans door nog gedegener
meesterschap aller bewondering af te dwingen. Vlot en boeiend verteller, toegerust
met een gezonde, gelijkmatige kracht, geeft hij ons het trouwste panorama van het
werkelijke Vlaanderen, de volledigste verzameling van echte Vlaamse mensen.
Geen weet als hij onze boeren en kleine burgers te laten spreken, en alles zo raak
voor te stellen, natuurlijk, bewegend, omgeven van lucht, dat ge er altijd ìn zijt, want hij zelf, met zijn klaren kijk, zijn mannelijken moed, die geen waarheid
bemantelen wil, met zijn humor en zijn deernis, voelt zo innig mee met het leven,
het armzalige, het felbeminde.
De generatie, die in de jaren 1870 geboren werd, bleek bizonder rijk aan
beoefenaars van de literatuur: Stijn Streuvels en Frans Verschoren (1871), August
Vermeylen (1872), Maurits Sabbe (1873), Cyriel Verschaeve (1874), Fernand
Toussaint van Boelaere (1875), René de Clercq (1877), Karel van de Woestijne
(1878-1929), Gustaaf Vermeersch (1878-1924), Julius Persijn (1878), Herman
Teirlinck, Lode Baekelmans en Jan van Nijlen (1879).
De Avelghemse bakker Frank Lateur, beroemd onder het pseudoniem Stijn
Streuvels, was van meet af wat hij worden moest. Van zijn oom Gezelle had hij
geleerd, een zelfstandige persoonlijkheid te zijn, die uit zich zelf put, - van Gezelle
had hij ook het gevoel voor het leven geërfd, en de macht om dat gevoel met zijn
ontelbare schakeringen in de taal uit te drukken. In dat opzicht ‘artistieker’ dan
Buysse, ook lyrischer, dat wil zeggen meer uitgaande van een grondstemming dan
van een
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louter-objectieve opname, heeft hij natuurkracht en kunstverfijning zo weten te
verbinden, dat ze één geworden zijn, - en dat is wel de onschatbare verdienste,
waardoor hij, zoals Gezelle, aan de Vlaamse literatuur een enige betekenis gegeven
heeft. In zijn herschepping der dagelijkse wereld doorstraalt intieme schoonheid het
nederigste en minst-vergankelijke: de gevoelens die van allen zijn, de aarde en de
eeuwig-zelfde afwisseling der jaargetijden.
Onder de schrijvers, die zich in een enigszins verwanten stijlrythmus bewegen,
mag de prettig en fris vertellende Frans Verschoren gerekend worden.
Een bizondere plaats neemt de smaakvolle en sympathieke Maurits Sabbe in.
De atmosfeer van het dichterlijke Brugge is in zijn verhalen die van zijn eigen
gemoed.
Als realisten die dichter bij Buysse staan, in dien zin dat ze meer aan de zaak
zelve hechten dan aan den gesmukten stijl, maar zich door een oorspronkelijken
toon onderscheiden, verschijnen me Lode Baekelmans, die, te gelijk meedogend
en olijk-grappig, het aardige volkje van het Antwerpse schipperskwartier tot zijn
geliefd onderwerp heeft verkozen, en Gustaaf Vermeersch, die ons met zijn eersten
roman De Last het meest consequent naturalistische en wellicht onverbiddelijk
somberste boek van onze literatuur schonk.
Geheel verschillend Herman Teirlinck. Bij hem treedt meer de fantasie op, die,
naar aanleiding van het werkelijke, min of meer haar eigen willekeur volgt. Uiterst
bekoorlijk in impressionistische beschrijvingen, heeft hij met nerveuse lenigheid en
een delicate liefde voor het kleine detail, minder-gewone zieleverwikkelingen be-
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handeld, een der eersten die ten onzent het gewemel van de moderne stad en van
den modernen geest aandurfde. Zijn beste creaties blijven echter grote kinderen,
zoals Johan Doxa of zijn onovertroffen mijnheer Serjanszoon. Door de
eigenaardigheid van zijn zeer fijne en levendige manier van zeggen, zijn vernuftige
ironie, het sierlijke spel van zijn verbeelding, heeft zelfs het ietwat gekunstelde bij
hem een gratie, die alleen van hem is.
In de buurt van Teirlinck stellen we Fernand Toussaint van Boelaere, die evenzeer
boeit door zijn zin voor psychologische schakeringen als door zijn gave, met
aandachtige zorg uitgewerkte woordkunst.
Dat de idee een ruimere plaats in die nieuwe literatuur ging innemen, wordt verder
bewezen door De Wandelende Jood van August Vermeylen, wiens bedrijvigheid
echter meer op het veld van de critiek en de kunstgeschiedenis ligt. Dat er ook in
dat opzicht een grote vooruitgang waar te nemen valt, getuigen o.m. de
ernstig-doordachte studies van Julius Persijn en de bewogen vertolkingen van Cyriel
Verschaeve.
Maar geen figuur die dat doorwerken van den geest beter verpersoonlijkt, dan
die van Karel van de Woestijne, zeker de meest veelzijdige schepper in dat hele
geslacht: hij liet ons een uitgebreid oeuvre na, dat altijd even hoog staat, - bundels
lyrische en epische gedichten, verbeeldings-verhalen, bespiegelingen, gevoelige
en diepzinnige opstellen over letteren en kunst, en zelfs een breed-aangezetten
roman, De Leemen Torens , in samenwerking met Herman Teirlinck.
We benaderen hem het best door zijn poëzie, waarin hij wellicht zijn meest intense
uiting heeft gevonden.
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Maar overal, hoe ingewikkeld ook dat wezen, treft ons de eenheid van een
oorspronkelijk genie. Hoe verschillend ook van behandeling, - het proza
avontuurlijker, meer cerebraal-ontledend, ironischer, - toch behoren de verhalen en
de verzen tot hetzelfde dichterlijke rijk: alles is er beeld van het innerlijke leven. Net
als zijn vers steeds feller van accent werd, meer geconcentreerd en sluitend, zo
ging ook zijn proza ten slotte naar een volkomen gedegen vorm, van willekeurige
uitrankingen ontdaan. En nemen we dat werk globaal, naar den grondtoon begrepen,
dan gaat er eenzelfde gevoelslijn door: van vurigen lente-weemoed door den brand
van mannelijken, diep-saamgepakten zelfstrijd stijgend naar de klaarder geziene,
van lichte ruimte omgeven toppen ener goddelijke bestemming.
In hem beleven we het drama van den mens, die lijdt onder zijn verdeeldheid,
verscheurd als hij is door tegenstrijdige machten, en zijn eenheid terugwinnen wil
in de heiligheid van de ziel, - eeuwig conflict van de stoffelijke beperktheid en het
oneindig verlangen, van het aardse en het hemelse, den ‘modderen man’ en God,
- doch hier op énige wijze verscherpt, doordat de strijdende machten in de moderne
psyche tot uiterste hevigheid opgedreven zijn; en op énige wijze tot symfonischen
rijkdom verheven, doordat het licht van den geest dringt tot in het duistere rumoer
van de passies, maar de warme stemmen van de zinnelijkheid nog nahuiveren in
het zuiver etherische van de hoogste registers: overal, langs de gehele toonladder,
uiting van een volledige mensen-natuur.
Om dat te kunnen bereiken, heeft Karel van de
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Woestijne dat wonderinstrument, onze taal, ontelbare snaren bijgevoegd. En ik
vraag me zelfs af, of in dit opzicht: vertolking van gevoel met intellect doordrenkt,
iemand het Nederlands tot subtiel-sterker expressievermogen heeft opgevoerd.
Onder zijn dichtende tijdgenoten noemen we René de Clercq, man van het volkse
instinct, gul en zwierig, en den classieken Jan van Nijlen. Ik ben het me wel bewust,
dat ik hier, in het korte bestek waar ik over beschikken mag, veel te veel in de
schaduw laat: bij zulk een overvloedige schaar van arbeiders met het woord, moet
ik me noodzakelijk beperken tot enkelen, die me als de meest typische
vertegenwoordigers van de verschillende richtingen voorkomen,
Dit geldt nu nog meer voor het geslacht, dat in de jaren 1880 geboren werd. Onder
de dichters onderscheiden we daar vooral Firmin van Hecke (geb. 1884), die wel
het dichtst bij Karel van de Woestijne staat, maar in zijn poëzie van strengbeheerste,
hooghartige mijmerweelde, een eigen toon heeft, en August van Cauwelaert (geb.
1885), eenvoudiger in zijn milde en tere stemmingen.
Voor het proza was het tijdschrift De Boomgaard in de vooroorlogse jaren de
voornaamste schans, van waaruit de kleinburgerlijke geest van de al te druk
beoefende dorpsnovelle werd bestookt. André de Ridder (geb. 1888) vermeide er
zich in de grote-stads-psychologie van wufte dandy-jongelingschap. Elders bleek
Willem Elsschot (pseudoniem van Alfons de Ridder, geb. 1885) de meest objectieve
realist, sober, cynisch-koel en raak.
De grootste populariteit verkregen Ernest Claes (geb.
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1885), sappig verteller vol guitigen humor (wie kent er zijn Witte niet?) en Felix
Timmermans (geb. 1886), die vooral met zijn Pallieter den nogal verwanten Antoon
Frans Thiry (geb. 1883) overvleugelde: het door-en-door Vlaams-gekleurde boek
van het boordevolle levensgevoel. Moest dat geweldig-spontane, dat zich uit in
beelden zo verrassend door hun primitieve natuurlijkheid zelve, later enigszins tot
manier worden, zulks neemt niet weg, dat Timmermans op bizonder aantrekkelijke
wijze die eigenaardige hoedanigheid van vele Vlaamse kunst bezit: de hartelijke
innigheid van naïeve trekjes midden in den klankrijken kleurenglans van het zinnelijke
levensfeest.
De generatie uit de jaren 1890 trad eerst na de ontwrichting van den wereldoorlog
op: meer dan vroeger wordt het punt, van waar het leven van het kunstwerk uitgaat,
van de werkelijkheid buiten ons overgebracht naar de vrij scheppende verbeelding,
en van het gevoel voor het individuele naar het gevoel voor het algemene en
gemeenschappelijke.
Vooral in de poëzie worden we het verschil met het vorige geslacht gewaar. Buiten
Urbain van de Voorde (geb. 1896), die psychische conflicten vertolkt in droefzware
verzen van traditionelen bouw, verkiezen de jongste dichters den vrijeren vorm,
willen zo rechtstreeks mogelijk zeggen wat ze te zeggen hebben, in de meest
onmiddellijke beelden. Dien frissen trek hebben ze gemeen, hoe zeer ook elk aan
eigen stem herkend worde: de lyrisch-gedragene Wies Moens (geb. 1898) zowel
als de licht ironische Richard Minne (geb. 1891), de dynamische
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Achilles Mussche, de scherp-fijne Marnix Gijsen (geb. 1899).
De stoutste durver was wel Paul van Ostayen (1896-1928), die meer en meer
trachtte naar een poëzie zonder onderwerp, fel-motorisch of louter op
klankverhoudingen berustend.
Het nieuwe proza lijkt me het best vertegenwoordigd door Maurice Roelants (geb.
1895), die ten onzent de eerste was om zijn romankunst uitsluitend door
kiesgeschakeerd psychologisch leven aantrekkelijk te maken, en in den allerjongsten
tijd nog door Gerard Walschap (geb. 1898): deze wordt door minder-onderzochte
gebieden van den innerlijken mens aangetrokken, in romans waarvan de naakte
stijl zich streng tot verhaal beperken wil.
Dit zeer vlugge overzicht der Vlaamse letterkunde, hoe onvoldoend het ook zij,
zal toch, hopen we, bij den lezer den indruk nalaten, dat buiten de tijden, toen hier
taal en eigen aard verknecht lagen, onze literatuur zich onafgebroken ontwikkelde,
als een natuurlijke uitdrukking van het gezamenlijk Vlaams leven. Zelfs in de 19e
eeuw, toen nog zoveel moedwil haar dwarsbomen kwam, toen ze zich zelve
veroveren moest op een verfranste omgeving, had ze de kracht van hetgeen diep
in het hart van het volk geworteld staat. Geleidelijk en zeker, werd ze steeds rijker,
veelzijdiger en fijner. En nu we met den dag den groei gadeslaan van een heuse
cultuur, die weer het gehéle volk in schone geesteseenheid zal samensnoeren,
behoeft het geen bizonder profetischen blik om te voorspellen dat men onze literatuur
weldra die plaats zal toewijzen, die ze in het Europese koor ruimschoots verdient.
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Quelques aspects de la question des
langues en Belgique
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I. Introduction

Nous n'avons pas seulement à guérir nos plaies; nous n'avons pas seulement à
regagner le temps perdu. Après la période d'épreuves qui nous a secoués, un nouvel
afflux de vie nous incite à faire une Belgique plus forte et plus belle. Mais qu'on s'en
pénètre bien: nous ne ferons rien que de fort instable, si nous ne parvenons à
résoudre l'irritante question des langues.
En dehors même de toute préoccupation d'ordre moral, la reconstitution de la
Belgique, avec les problèmes si complexes et si divers qu'elle comporte, exige que
nous nous entendions. Ne gaspillons pas notre énergie à nous combattre! Nous
devons en tout cas réduire autant que possible les causes de discorde. Il le faut
absolument, quand il s'agit d'une question qui intéresse le principe même de notre
nationalité.
Il importe d'assurer à chacun ses conditions de libre développement, mais en
surmontant toutes les tendances qui aboutiraient à scinder la Belgique. Car une
Belgique scindée n'affaiblirait pas seulement les Flamands et les Wallons: elle
encouragerait forcément des pressions étrangères, et - que ce soit dans cinq ans,
que ce soit dans cinquante, - notre pays faillirait au rôle qu'il doit remplir en Europe.
L'existence d'une Belgique unie est une nécessité internationale.
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Et qu'on ne pense pas qu'il soit possible, au lendemain de la guerre, d'éviter le
problème linguistique, de le remettre à plus tard. Dans la situation actuelle, il se
soulève tout seul, quoi qu'on fasse. Il occupe trop les esprits. Il est fondamental. Il
serait puéril de vouloir louvoyer autour. La temporisation ne ferait qu'énerver. L'heure
demande des solutions franches, et rien n'est d'ailleurs plus propice aux solutions
équitables et pacifiantes que le mouvement patriotique, le large courant de bon
vouloir sur lequel, après la délivrance, nous croyons bien pouvoir compter.
Le problème est si épineux, parce que, comme la question religieuse, il touche
au sentiment et déclanche la passion: dans l'attachement à l'idiome maternel, il
entre des raisons intimes, qui ne se laissent pas toutes réduire à la pure raison;
elles ont leurs racines dans la profondeur de l'inconscient; elles n'en sont pas moins
légitimes, et elles n'en sont que plus vivaces.
Et le problème se présente sous une forme particulièrement grave, parce que
chez nous les différences de langue s'accentuent de différences économiques et
politiques: prédominance - environ dans la proportion de 2 à 1, - d'une population
agricole et catholique dans le pays flamand, d'une population industrielle et libérale
ou socialiste en pays wallon. Il est fort probable que ce contraste ira s'atténuant par
l'industrialisation croissante de la Flandre. Mais en attendant, il existe. Et il explique
même une bonne part des tendances séparatistes, qui, depuis 1912, se manifestaient
en Wallonie.
Enfin, la solution est rendue plus difficile encore par les malentendus surgis
pendant la guerre. Au lieu de s'en
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tenir à l'application des lois belges, le gouvernement occupant, dans le but évident
de nous diviser, a mené une politique flamingante qui bousculait violemment nos
traditions. La honte ne nous a pas été épargnée de voir un certain nombre de
Flamands lui prêter leur appui, et les Wallons ont eu de leur côté leur poignée
‘activistes’, favorisant la désunion. Malgré les protestations de flamingants notables
(je citerai seulement la lettre au gouverneur von Bissing contre la transformation de
l'Université de Gand, celle au chancelier Bethmann-Hollweg contre la séparation
administrative, celle au chancelier von Hertling contre les menées du Conseil de
Flandre et la séparation politique, la protestation énergique adressée au Conseil
Communal de Bruxelles par les sociétés flamandes de la capitale, etc.), malgré
l'emprisonnement en Allemagne de maint ‘passiviste’ coupable d'avoir combattu
les traîtres qui souillaient l'idéal flamand, malgré les manifestations anti-activistes
si catégoriques dont les villes flamandes ont été le théâtre, la masse du public n'a
pas toujours compris que l'immense majorité des flamingants, vinculée, ne pouvait
guère se faire entendre, et l'a trop souvent confondue avec les ‘activistes’ dans sa
réprobation. D'autre part, il faut bien dire que l'attitude inconsidérée de certains
adversaires du mouvement flamand a agacé maint tempérament peu patient, et les
gouttes quotidiennes de poison perfidement distillées par les seuls journaux flamands
qui pussent paraître au grand jour ont dû corrompre des esprits peu judicieux.
N'oublions pas que si l'odieuse politique ‘flamboche’ révoltait certains impulsifs
contre toute revendication d'ordre linguistique,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

154
aant.

la question, mise au premier plan, discutée par tous, mûrissait aussi dans bien
des cerveaux; au surplus, le progrès de l'idée démocratique, et la théorie du droit
des petites nationalités à développer leur vie propre, accéléraient encore le
mouvement de la conscience flamande. Tandis que la lutte héroïque contre
l'envahisseur, que les souffrances communes et les sacrifices communs nous
rapprochaient, de nouveaux ferments d'hostilité faisaient leur oeuvre.
Le devoir le plus urgent est donc d'éclairer les esprits. Il faut que l'on sache, - il
faut que l'on se connaisse, que l'on se comprenne. Le public de langue française,
même le plus intellectual, ignore généralement ce qu'est le mouvement flamand et
sa force interne: il y a là un grand danger. Il semble parfois que la question
linguistique soit la seule qu'on puisse aborder sans documentation, sans étude de
toutes ses données réelles. Notre presse française n'a jamais accordé d'attention
sérieuse aux manifestations de la pensée flamande. Peut-être commence-t-on à
voir aujourd'hui qu'il ne suffit pas de ridiculiser la langue parlée par une grosse moitié
de la population belge, et de considérer tous les flamingants comme des politiciens
brouillons, des meneurs avides de sinécures ou des énergumènes. Il y en a, c'est
certain; il y en a même dont il faut singulièrement se défier, les èvénements l'ont
assez prouvé. Et parmi les autres, il se rencontre bon nombre de fort honnêtes
‘primaires’, amateurs de formules simplistes: ils ne se rendent pas compte des
mécontentements qu'ils accumulent d'autre part.
Qu'au moins tous les hommes de bonne volonté
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qui ont souci de l'avenir de la Belgique, se gardent de sous-évaluer les éléments
en présence. Et qu'ils s'efforcent de voir clair. Ces pages n'ont d'autre but que de
les aider en cet examen objectif. Je les ai écrites en français, pour ne pas prêcher
seulement les convertis.

10 novembre 1918.
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II. La situation linguistique dans le passé

Les partisans comme les adversaires du mouvement flamand ont invoqué la tradition
historique. Je n'oserais affirmer que le problème s'en soit toujours trouvé fort éclairci.
Les ‘leçons de l'histoire’ ont souvent une remar-

1

A consulter spécialement:
Vlaemsche Commissie, Verslag (Brussel, 1859), pp. 89 et suiv.
G. Kurth, La Frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France (Mémoires
couronnés de l'Académie royale de Belgique, I, 1895; II, 1898).
H. Pirenne, Histoire de Belgique, I-IV, 1900-1911.
L. Willems, Prof. H. Pirenne over onze middelnederlandsche letterkunde (De
Vlaamsche Gids, 1907).
H. de Hoon, De l'emploi des langues en Belgique (Revue de l'Université de Bruxelles,
1910).
M. Wilmotte, La Culture française en Belgique (Paris, 1912).
Dr D.-A. Stracke, S.J., Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu? (Gent, 1913).
L. de Raet, Over Vlaamsche Volkskracht: Vlaanderens cultuurwaarden (Brussel,
1913), pp. 513-538.
Pour la littérature flamande: J. Stecher, Histoire de la littérature néerlandaise en
Belgique (Bruxelles, 1886). - G. Kalff, Geschiedenis der nederlandsche Letterkunde,
7 vol. (Groningen, 1906-1912). - J. te Winkel, De Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde, 3 vol. parus (Haarlem, 1908-1910). - J. Prinsen,
Handboek tot de nederlandsche letterkundige Geschiedenis (La Haye, 1916).
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quable facilité à se plier aux démonstrations les plus contradictoires.
Il est une thèse qu'il nous faut rencontrer ici: dès le moyen âge, la langue française
se serait acquis en pays flamand des droits imprescriptibles, et cela sans contrainte
aucune, par la force même des choses. Dans son étude sur la Frontière linguistique
e

(II, 31), M. Kurth affirmait notamment: ‘Dès le XIII siècle, le français était en Flandre
comme une seconde langue maternelle, ou si l'on veut, une seconde langue
nationale, d'ordre plus relevé que la première, et qui était considérée comme la
vraie langue de la bonne société et des gens cultivés’. Et dans son Histoire de
Belgique (I, 304), M. Pirenne, de son côté, écrivait: ‘Il s'y accomplit [en Flandre], de
très bonne heure, une véritable francisation, qui n'atteignit pas, il est vrai, les masses
profondes du peuple, mais qui n'en eut pas moins pour résultat de faire du français,
pour les couches supérieures de la société, une seconde langue nationale. Il ne
e

semble pas douteux que, dès le XIII siècle, la Flandre présentait, quant à l'emploi
des langues, une situation tout à fait analogue à celle que l'on y constate encore
aujourd'hui’.
Je crois que c'est trop s'avancer. Il suffit de lire attentivement M. Kurth et M.
Pirenne, en s'en tenant aux données qu'ils nous fournissent eux-mêmes, pour voir
qu'elles ne justifient nullement des conclusions aussi larges. Qui plus est, ces
conclusions se sont trouvées tout de suite amplifiées, accentuées, arrangées selon
des vues politiques, par des publicistes que les scrupules de la critique scientifique
n'embarrassent guère, et que ne requiert pas en premier lieu la vérité désintéressée.
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Faut-il faire observer, au préalable, que nous ne sommes pas absolument liés
par l'histoire? Elle est sans cesse transformée par la vie, et la tradition n'impose
pas de limites strictes à l'action. Mais si l'on s'incline devant la tradition, encore
faut-il se garder de transposer au passé l'image de nos divisions actuelles, et
vice-versa. II n'y avait pas au moyen âge d'individualisme aussi conscient que de
nos jours. Et un nationalisme linguistique ne s'est vraiment développé que dans nos
états modernes, où se multipliaient les contacts d'une population imbue d'esprit
démocratique avec une administration plus centralisée et plus ‘intrusive’, plus
profondément ramifiée dans l'ensemble de la société.
En tout cas, lorsqu'on parle du rôle que jouèrent autrefois dans nos provinces la
langue flamande ou la langue française, il importe de distinguer les époques, de ne
pas aller au delà des faits établis, de ne pas généraliser les constatations relatives
à tel moment ou tel milieu. On voudra bien admettre que ce n'est pas ici la place
d'un exposé méthodique et complet: je dois me contenter d'une mise aux points
sommaire.
Et d'abord, l'influence française fut-elle pure de toute contrainte?
Il serait puéril de nier que la diffusion plus ou moins grande de la langue française
en pays flamand a toujours été due pour une fort bonne part à la puissance de
rayonnement de la civilisation française. Aux époques où le monde occidental tout
entier reconnaissait son hégémonie, il est évident que, de par notre situation
géographique, nous devions l'accueillir de première main.
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Ce fut spécialement le cas au XII et au XIII siècle, quand la Flandre, dont les
comtes étaient vassaux du roi de France, s'étendait jusqu'au delà de Douai et
comprenait donc encore un vaste territoire gallicant. (On sait que ce n'est que sous
Louis XIV que Lille et Douai passèrent définitivement à la France.) Mais d'un autre
côté, il y aurait parti pris à nier que l'influence de la langue française ne fut pas
toujours uniquement le résultat de ce rayonnement naturel. La Flandre ne fut guère
e

régie par des princes flamands. A la fin du XII siècle, Philippe d'Alsace, fils de
Sibylle d'Anjou, comte de Flandre et de Vermandois, était déjà un ‘prince tout français
d'éducation’ (Pirenne, I, 396). Puis vinrent les princes de la maison de Hainaut, puis
les Dampierre, de souche française. Rien d'étonnant à voir ces comtes, quand au
e

cours du XIII siècle ils se mirent à abandonner le latin dans la rédaction de certains
actes publics, le remplacer par le français, qui était d'ailleurs, à cette époque,
beaucoup plus formé que le flamand par une déjà longue tradition littéraire.
e

Cependant, le mouvement démocratique du XIV siècle fit triompher partout la
langue populaire. Mais bientôt les ducs de Bourgogne suivirent une politique
d'unification, et ils n'usèrent point de ‘contrainte’, si l'on veut, ils ne prirent pas de
mesures de répression contre le flamand - ils le parlèrent même parfois quand ils
eurent à demander quelque service à leurs sujets de Flandre, - mais le français
prévalut désormais dans les institutions centrales. Les Flamands et les Brabançons
profitèrent d'ailleurs de plus d'une occasion favorable pour revendiquer leurs droits
linguistiques, souvent avec une fierté assez crâne, et pendant
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longtemps avec succès. Au traité de Tournai, concluentre la ville de Gand et son
vainqueur le duc Philippe le Hardi, les députés gantois, ces vaincus ‘qui ne daignèrent
oncques plyer le genouil’ (Kurth, II, 43), exigèrent que la copie à remettre à leurs
concitoyens fût écrite en flamand. Après la mort de Philippe le Hardi (1405), les
communes flamandes réclamèrent de son successeur Jean sans Peur que le Conseil
de justice de Flandre (établi à Lille en 1386) fût transféré en terre flamingante et
que les affaires s'y traitassent ‘n vlaemscher tonghen’. Ils exigèrent que les réponses
qui seraient envoyées à leurs requêtes par le prince, le chancelier ou les conseillers
du prince, fussent rédigées ‘en flamand, la langue commune du pays’, sans quoi
les échevins les considèreraient comme non avenues. ‘Il eût été étrange, et le serait
encore aujourd'hui, qu'on eût répondu en flamand à ceux des pays de Bourgogne,
d'Artois et de Nevers... et ceux de Flandre ne sont pas tenus de se soumettre à des
conditions pires que les susdits de Bourgogne et d'Artois, ou encore que ceux de
1
Brabant, de Hollande et de Zélande, qui n'usent que de leur langue maternelle...’
Philippe le Bon, lors de sa Joyeuse Entrée en Brabant (1430) dut accorder que, des
sept membres du Conseil de Brabant, cinq seraient Brabançons, et les deux autres,
laissés au choix du duc, devraient savoir le flamand. De même, à la mort de Charles
le Téméraire (1477), le Grand Privilège de Marie de Bourgogne dut déclarer ‘que
tous les actes de l'autorité

1

Cf. le texte publié par Blommaert dans Belgisch Museum, I, 83 sqq.
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publique relatifs à la Flandre se feront dans la langue du pays’. (Kurth, II, 49).
Mais l'oeuvre de concentration s'acheva sous la maison de Habsbourg: sous
Philippe le Beau, qui ne savait que le français, sous Charles-Quint et Philippe II, le
français fut décidément la langue du gouvernement central et des juridictions
supérieures, quoique les administrations locales, en pays flamand, restassent
e

flamandes, et que jusqu'au milieu du XVI siècle, les actes officiels qui leur étaient
adressés fussent en général rédigés en flamand. Au Grand Conseil de Malines, la
Cour souveraine d'appel, les procès se traitaient en français ou en flamand, mais
la sentence était toujours rendue en français, ‘et la raison’, dit le jurisconsulte Philippe
Wielant, qui y siégeait en qualité de conseiller dès 1473 et écrivait ceci vers
1519-1520, ‘est que franchois est le langage commun du prince dont il est usé
partout qu'il soit’ (De Hoon, 690). A partir du duc d'Albe, les gouverneurs furent des
étrangers qui ne comprenaient pas les idiomes germaniques, ‘et il est fort probable’,
ajoute G. Kurth (II, 52) ‘que cette circonstance fut pour beaucoup dans la prédilection
e

que les sphères officielles manifestèrent pour le français. Lorsque, au XVIII siècle,
nos provinces passèrent sous le sceptre de la maison d'Autriche, l'usage était
enraciné, et d'ailleurs on connait l'énorme influence dont jouissait à cette époque
la langue française dans toutes les cours allemandes et dans toutes les relations
diplomatiques.’ - ‘C'est, chose curieuse, le gouvernement autrichien qui va, le
premier, rompre avec la tradition séculaire, en parlant français aux échevinages
des grandes villes’ (Kurth, II, 54).
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Dès que nos provinces furent annexées à la France, la guerre au flamand fut menée
de façon systématique. Un arrêté d'octobre 1795 ordonne que l'envoi officiel des
lois et arrêtés se fera en français seulement. En décembre de la même année, il
est décrété que devant les tribunaux civils tout document devra être produit en
langue française, à peine de réjection. Le régime napoléonien n'était pas fait pour
tempérer de telles measures. Un arrêté de juin 1803 décide que les actes publics
devront tous être écrits en langue française; les officiers publics pourront écrire à
mi-marge de la minute française la traduction en idiome du pays, lorsqu'ils en seront
requis par les parties; les actes sous seing privé pourront être écrits dans l'idiome
du pays, à la charge par les parties qui présentent des actes de cette espèce à la
formalité de l'enregistrement, d'y joindre, à leurs frais, une traduction française
desdits actes, certifiée par un traducteur juré.
La langue populaire fut, dès avant Napoléon I, bannie de l'enseignement moyen.
Les journaux flamands étaient interdits, ou obligés de paraître en français avec la
traduction flamande en regard, même pour les annonces. En décembre 1812, cette
mesure fut atténuée: seules les nouvelles politiques devaient paraître dans les deux
langues. Un arrêté du maire de Gand (mars 1812) ordonnait que toute inscription
d'enseigne ou d'écriteau devait être française; ‘il sera néanmoins permis de placer
1
en regard l'inscription en langue flamande’.
‘Les administrateurs que nous envoyèrent successive-

1

Coopman et Broeckaert, Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd, I (1904).
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ment la République et l'Empire,’ écrit M. Kurth (II, 69), ‘travaillèrent a l'envi à l'oeuvre
de la francisation des provinces belges’. Le plus coulant d'entre eux, le marquis
Voyer d'Argenson, nommé préfet du département des Deux-Nèthes en 1809, était,
dit un historien français, ‘aussi exact qu'aucun de ses collègues à poursuivre
l'exécution des lois et la francisation définitive du pays, ardent notamment à interdire
1
les publications périodiques en langue flamande’ . Le même historien, dont le
témoignage ne sera pas suspecté, affirme encore que sous l'Empire ‘les agents du
pouvoir mettaient un acharnement particulier à proscrire les livres et journaux
flamands, sans comprendre qu'on n'a jamais aboli l'usage d'une langue pair la
persécution’ (I, 435).
Lorsque, après la chute de l'Empire, nos provinces furent réunies aux Pays-Bas
du Nord, l'action gouvernementale tendit, pour la première fois, à renforcer le rôle
de la langue populaire. Mais le flamand était déjà bien bas à ce moment-là, et le
régime nouveau, qui ne s'adaptait pas suffisamment aux réalités existantes, échoua
dans sa tentative maladroite. Le décret de 1819 instituait en somme la liberté des
langues en pays flamand, avec déjà une certaine pression en faveur du néerlandais
dans le domaine de la justice et de l'administration. A partir de 1823, le néerlandais
devenait la seule langue admise légalement pour les affaires publiques en pays
flamand. La même année, il fut décidé que dans l'enseignement moyen, où tous
les cours, hors celui de néerlandais, se faisaient en français, les langues anciennes
s'enseigne-

1

Lanzac de Laborie, La Domination française en Belgique, II, 270.
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raient dorénavant à l'aide du néerlandais; réforme qui se fit graduellement, en
montant chaque année d'une classe, et ne put donc être accomplie avant 1829. La
politique de néerlandisation suivie par le roi Guillaume rencontra de telles oppositions
qu'en 1829, il dut rétablir l'usage officiel du français en pays flamand. Ce qui,
d'ailleurs, n'empêcha pas la révolution de 1830.
Celle-ci donna le signal d'une réaction nette. La proclamation du français comme
seule langue officielle fut un des premiers actes du gouvernement provisoire. En
même temps disparaissait l'obligation pour les fonctionnaires de savoir la langue
des populations qu'ils administraient. Puis ce fut tout de suite le refoulement
méthodique du néerlandais dans l'enseignement, dans l'administration, à l'armée
et en matière judiciaire. Toute la machine gouvernementale agit énergiquement
dans le sens de la francisation, et il fallut attendre jusqu'en 1873 pour voir la loi
commencer à mitiger ce régime.
Peut-on après cela soutenir sérieusement que la contrainte n'est jamais intervenue
pour appuyer l'expansion de la langue française en Flandre? Cette expansion n'est
certes pas due uniquement au jeu de la liberté, - à moins de faire rentrer dans ‘la
force naturelle des choses’ le fait que nous eûmes presque toujours des princes
e

non flamands, qui, à partir du XV siècle, travaillèrent sans trêve à la centralisation
de l'Etat. Et si l'on prétend que la contrainte, immédiatement après 1830, s'explique
par tout un ordre de circonstances ambiantes, encore faut-il avouer qu'à son tour
elle influa singulièrement sur les circonstances.
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Examinons maintenant l'autre aspect de la question: dans quelle mesure le français
fut-il, en pays flamand, ‘une seconde langue nationale’?
Notons d'abord que l'influence française, contrairement à l'affirmation d'auteurs
e

mal informés, ne fut pas, même au XIII siècle, la seule à se faire sentir chez nous.
L'histoire de l'art, de la littérature, de la pensée religieuse, au moyen âge et aux
temps modernes, offre assez de traces d'importations allemandes. Mais enfin, pour
nous en tenir au pays flamand, il est bien certain que d'une façon générale l'influence
française y fut plus forte que toute autre influence étrangère. C'est un fait devant
quoi l'on s'incline bien volontiers. Nous devons à cette influence française
d'inappréciables avantages, - dans la mesure (mais c'est là le point important) dans
la mesure où elle n'alla pas jusqu'à comprimer l'originalité flamande. Elle ne peut
avoir d'heureux résultats que si elle ne contrecarre pas le libre développement de
notre être foncier, national. C'est en gardant ce principe en vue qu'il faudrait juger
de la vertu qu'elle a pu avoir chez nous en tel ou tel siècle. Mais ce n'est pas ainsi
qu'on procède d'habitude: on grossit le rôle du français, on rapetisse celui du flamand,
certains se complaisent même - attidude médiocrement patriotique! - à reléguer
dans l'ombre la plus épaisse un passé littéraire glorieux, qui est bien à nous, pour
projeter toute la lumière sur les seules manifestations ‘d'expression française’, - les
seules vraiment ‘belges’, semble-t-il. Il s'agit moins là d'évaluer exactement les
bienfaits de l'influence française, que de ravaler tout ce qui n'est pas inféodé
catégoriquement à elle. Même sous une forme
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moins extrême, la thèse ne perd pas grand chose de sa malice: on prétend que le
français fut toujours en pays flamand la langue de l'élite, et l'on se base sur cette
contre-vérité historique pour assurer aujourd'hui la suprématie du français.
Mais il faudrait pour cela établir, en suivant le cours des temps, dans quelle mesure
notre noblesse ou notre bourgeoisie fut vraiment ‘francisée’, - et prouver ensuite
que là où elle se produisit, cette francisation fut d'une importance capitale pour notre
civilisation et sa productivité. Examinons.
e

Nous avons vu que, depuis Philippe d'Alsace (1168-1191) et pendant tout le XIII
siècle, la cour de Flandre fut française. C'est à Philippe d'Alsace que Chrétien de
Troyes dédia son ‘Perceval’ vers 1175-1180: à cette époque, le flamand n'était pas
encore né à la vie littéraire. Du moins en Flandre: dans le Limbourg, le chevalier
Heinric van Veldeke rimait déjà en son dialecte. Pour le Brabant, nous n'avons pas
à nous arrêter au fait qu'Aélis de Louvain accepta la dédicace de quelques poèmes
er

français, quand, par son mariage avec le roi anglo-normand Henri I Beauclerc, fils
de Guillaume le Conquérant, elle eut été transportée dans un milieu où fleurissaient
les lettres françaises (1121-1135): ceci ‘permet de croire, dit M. Pirenne (I, 313)
qu'elle avait appris à les estimer déjà auparavant dans sa patrie’. Nous n'en savons
1
rien: forse che si, forse che no . Et

1

Plus tard, vers 1290, Jan van Heelu dédia bien son poème flamand sur la bataille de Woeringen
er

à Marguerite d'Angleterre, fiancée du fils aîné de Jean 1

de Brabant.
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e

M. Pirenne se hâte de nous signaler lui-même (I, 313) que, à la fin du XII siècle,
Albert de Louvain, qui fut évêque de Liège, ‘nous apparaît encore dans sa biographie
comme tout à fait flamand de langue’.
e

Au XIII siècle se continuent, à la Cour de Flandre, les traditions de Philippe
d'Alsace, et la noblesse subit sans doute, dans une certaine mesure, l'influence de
la cour. Les besoins du commerce avaient même dû répandre quelque connaissance
du français parmi les marchands: ‘il leur fut aussi indispensable que l'anglais peut
l'être aujourd'hui pour les grandes maisons continentales d'exportation qui trafiquent
avec les pays d'Outre-mer’ (Pirenne, I, 308). Dois-je faire remarquer que l'anglais
ne devient pas pour cela ‘une seconde langue nationale’? On peut admettre, d'autre
part, que parfois, dans la confection de quelques actes publics, le français sembla
tout d'abord une langue d'ordre plus relevé que le flamand. Ce fut spécialement le
cas à Ypres: cette ville située près de la frontière linguistique et entretenant de
constantes relations avec les villes du Sud et les foires de Champagne, remplace,
dans la seconde moitié du siècle, le latin par le français dans les actes de
l'échevinage. Et à Bruges, qui était alors le centre commercial et la cité la plus
cosmopolite de la Flandre, les notables signèrent en français un statut de 1298
1
relatif au renouvellement annuel des bourgmestres et des conseillers . Dans le
Brabant, qui, comme la Flandre, comprenait un territoire wallon, les ducs, alliés des
rois de France, aiment à parler français, ils ne l'ont pourtant employé que ‘pour

1

re

Cf. Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, 1
sqq.).

série, t. I, pp. 59

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

168
leur correspondance et leurs affaires domestiques, mais ne s'en sont guère servis
pour communiquer avec leurs sujets’ (Pirenne I, 313). Le trouvère wallon Adenès
li Rois fut protégé par Henri III (1248-1261), et il nous reste de ce prince même trois
er

chansons françaises. Son fils Jean I (1267-1294) accorda ses faveurs au poète
flamand Jan van Heelu, et les historiens les plus autorisés lui attribuent quelques
chansons flamandes. Il semble donc probable que la cour de Brabant fut bilingue.
Et l'on peut admettre qu'en Brabant comme en Flandre, la connaissance du français
faisait partie d'une éducation soignée. Mais rien ne nous autorise à affirmer qu'une
portion considérable des classes supérieures fût ‘francisée’, comme elle l'est
aujourd'hui, c'est-è-dire eût substitué le français à l'idiome national.
De quelles pauvres raisons ne se contente-t-on pas souvent, quand on veut
prouver le contraire! Nous voyons par exemple que le roi de France Philippe le Bel
s'arrogea le droit, en 1289, de faire surveiller par un de ses agents l'administration
de la justice du comte de Flandre Gui de Dampierre, et que, pour que cet agent pût
comprendre la procédure, elle se ferait en français. M. Kurth ajoute (II. 29): ‘Cette
prescription suffit pour attester de quelle diffusion la langue française jouissait dans
le pays’. Il faut y mettre vraiment beaucoup de bonne volonté, surtout quand on
constate que dès la même année la mesure dut être rapportée et que le parlement
de Paris ‘reconnut formellement le droit des échevins de se servir de leur langue
maternelle’ (Kurth, ib.).
On se base vraiment trop ici, comme pour les siècles
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postérieurs, sur quelques documents ‘officiels’, sans tenir suffisamment compte
des multiples manifestations de la vie dans l'ensemble de la société.
Où sont d'ailleurs, à cette époque, les poètes flamands, rimant en français pour
cette noblesse ou cette bourgeoisie? Où est cette ‘élite’ francisée, et quelle influence
eut-elle? Nous trouvons le nom d'un certain ‘Matthieu de Gand’ qui participa au pui
d'Arras et qu'Arthur Dinaux identifie avec Matthieu le Clerc, né à Tournai; l'on nous
1
signale encore un ‘Jocelin de Bruges’, sur lequel je ne suis parvenu à trouver aucun
2
renseignement. C'est tout. Ils ne semblent pas avoir laissé une trace bien glorieuse .
Quelle minime importance une couple de trouvères de cour n'ont-ils pas, quand
e

nous voyons, au cours du XIII siècle, le développement de la vie urbaine
s'accompagner de la magnifique floraison d'une littérature flamande très touffue,
très colorée, pleine de suc, une littéerature où revivent avec un singulier relief tous
les aspects si divers de l'esprit médiéval, qui embrasse les genres les plus variés,
et présente le caractère complet de ce qui a poussé en pleine terre, de la vie sociale
tout entière. Car cette littérature n'est pas seulement l'oeuvre de jongleurs populaires,
et elle va du fabliau saupoudré de gros sel jusqu'au poème délicatement ciselé, des
légendes pieuses coloriées comme une image d'Epinal ou enluminées comme les
plus exquises miniatures, jusqu'aux sommets presque inaccessibles de l'inspiration
mystique. Dans cette masse énorme, difficile

1
2

Wilmotte, 13.
Le ‘Pierre de Gand’, dont parlait Serrure, doit être rayé de l'histoire littéraire: Cf. Wilmotte,
dans la Biographie nationale, à l'art. Pierre de Gand.
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à dénombrer, il y a des romans de chevalerie comme Carel ende Elegast , ou
Walewein , qui peuvent se placer à côté des meilleures productions françaises de
l'époque, ou le Moriaen dont Gaston Paris lui-même parle en termes fort élogieux.
Il y a la prose mystique et les vers de soeur Hadewych, qui comptent parmi les
pièces lyriques les plus personnelles d'accent que nous fournisse la littérature
occidentale d'alors. Il y a la version flamande du roman de Renard, dont Pirenne a
pu dire qu'elle ‘reste le chef-d'oeuvre de l'épopée animale du moyen âge’ (I, 323).
Il n'est pas certain que la légende de Béatrice soit de cette époque; elle sort en tout
cas du même esprit, et les interprétations modernes de Charles Nodier, de Villiers
de l'Isle-Adam, de Maeterlinck, du conteur suisse Gottfried Keller et du poète
hollandais Boutens ne font que mieux ressortir l'inaltérable jeunesse de l'original,
d'un art si naturel, mais d'une mise en valeur, d'un rendu parfait, je dirais volontiers
classique, d'une poésie si délicieuse et d'un accent d'humanité si largement et
profondément émouvant. Je citerais encore la Vie de sainte Lutgarde , qui séduit
par le tour aisé, la simplicité gracieuse du récit, traversé, d'un courant d'amour divin
tout blanc et lumineux. Et comme Maerlant représente bien le bourgeois d'alors,
avec son goût des connaissances positives et son solide idéalisme! Si ses vastes
oeuvres didactiques ne sont pas d'une lecture bien attrayante, il a su enfermer dans
les rimes presque acrobatiques de ses poèmes strophiques une passion au
mouvement superbe et aux images frappantes, et l'on y sent chanter l'âme même
de la commune, comme une cloche de beffroi. Certes, une bonne partie de cette
littéra-
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ture dérive de l'inspiration française, tout comme en Allemagne, en Angleterre,
en Italie, en Espagne: mais, le compte fait des traductions et des imitations, il reste
dans ces monuments assez de franche et savoureuse originalité pour que nous
n'ayons pas à en rougir. Comme valeur d'art, cette littérature tient très bien à côté
e

de celle de la France au XIII siècle. Et l'on y rencontre quelques manifestations
‘irremplaçables’ de l'esprit médiéval: c'est-à-dire que si l'on voulait écrire l'histoire
de la littérature européenne au moyen âge, vue dans son unité organique, il faudrait
y faire une place à certains poèmes flamands, qui nous donnent de l'esprit médiéval
quelquesunes des expressions les plus typiques, les plus essentielles. Ah! comme
nous nous entendrions facilement avec les glorificateurs de l'influence française,
si, en nous montrant ce que nous devons à la grande civilisation voisine, ils ne
dédaignaient pas souvent toute cette beauté surgie du coeur et du sang même de
la race! Je ne vois vraiment pas la nécessite d'amoindrir ainsi notre patrimoine belge.
Est-il possible que la noblesse flamande et une notable partie de la bourgeoisie
aient été ‘francisées’, quand nous considérons cette production intense, souvent
d'un caractère aristocratique nettement déterminé, - les traductions flamandes
parfois bien imparfaites de romans français, lesquelles s'adressent manifestement
à un public aristocratique, - la terminologie flamande des termes de chevalerie, l'immense quantité de manuscrits, objets de luxe que seuls les riches pouvaient
s'offrir, - la littérature flamande pratiquée dans des cloîtres, où ne manquaient pas
les religieux et religieuses issus de la noblesse, - certains poèmes dus à des
seigneurs, tant
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de poèmes dédiés à des seigneurs? Et n'est-il pas remarquable qu'un minnesinger
bavarois, Neidhart von Reuenthal, protégé des ducs d'Autriche vers 1217-1240,
nous raconte que là-bas, des chevaliers, pour se donner un vernis de distinction,
1
usent de termes flamands (‘mit der rede vlaemen’)?
e

Au XIII siècle, la langue cultivée se forme en même temps que la littérature: elle
tend à s'élever au-dessus des dialectes. Maerlant surtout joua un rôle important
dans cette oeuvre d'unification. Le ‘Diets’ (thiois, ou moyen-néerlandais) est alors
une langue littéraire très affinée et parfaitement distincte. Aussi la voyons-nous
supplanter le latin et le français dans les diplômes: la première charte flamande est
celle de Bouchout (entre Gand et Audenarde) en 1249, puis les diplômes flamands
deviennent de plus en plus nombreux, et l'on peut dire que dans le dernier quart du
siècle le flamand a presque complètement remplacé le latin en Flandre, - du moins
chez les laïques, et exception faite pour les actes émanant du comte. La lutte des
communes contre le roi de France n'est probablement pas étrangère à cet usage
plus étendu de la langue nationale. Dans le duché de Brabant, on s'en tint plus
longtemps au latin; on signale aussi quelques chartes françaises, mais dans le
dernier quart du siècle, les actes flamands se multiplient.
e

Le XIV siècle, le siècle des Artevelde, qui s'ouvre par les Matines brugeoises et
la bataille des Eperons d'or, marque l'avènement de la démocratie. Les liens qui
rattachaient la Flandre à la France se détendent. Et nous

1

Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung, I, 525.
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assistons partout à la montée victorieuse du flamand. Dès 1302, il remplace le latin
dans les comptes communaux de Bruges. Ypres seul reste en général fidèle à
l'usage du français dans ses diplômes, mais le rôle de cette langue y diminue
visiblement, surtout dans la seconde moitié du siècle. On ne relève que quelques
actes français dans des échevinages de petites villes: partout, presque tous les
documents publics sont rédigés en flamand. ‘Les souverains eux-mêmes se décident
de temps à autre à employer la langue nationale dans leurs relations avec leurs
sujets flamingants; nous rencontrons des diplômes en flamand émanés de Robert
de Béthune, de Louis de Nevers et de Louis de Maele, connus pour la chaleur de
leurs prédilections françaises’ (Kurth, II, 38). D'ailleurs, aucune trace d'antagonisme
entre Flamands et Wallons: dans le pays de Tournai, on échangeait les enfants ‘de
la langue d'oyl à celle de Flandre et de celle de Flandre à celle d'oyl, pour apprendre
les langaiges’ (Kurth, II, 18). La connaissance du français était le complément d'une
bonne éducation, mais on ne pouvait guère l'acquérir sur place: il fallait se rendre
en pays roman (voir Pirenne, II, 413, note 1).
Les foires de Champagne sont abandonnées, les relations des marchands avec
la Hanse font du flamand la langue des affaires. En Brabant, la langue populaire
triomphe également: si Bruxelles n'abandonne pas le latin, à Malines quelques
chartes seulement sont françaises, à Louvain l'emploi du flamand ne souffre que
de fort rares exceptions, à Anvers il n'en souffre aucune. Dans les comptes du duché
de Brabant, le latin est remplacé par le flamand en 1376.
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Je ne trouve pas trace, à cette époque, de production littéraire de langue française
en pays flamand. Quant à la littérature flamande, pour être fort copieuse, elle ne
mérite pas alors, dans son ensemble, de bien chaleureuses épithètes; avec les
vulgarisateurs de l'école de Maerlant, les compilateurs, les chroniqueurs, à part
quelques poèmes où s'exprime avec passion le patriotisme municipal, elle s'est
embourgeoisée, ne connaît plus les grandes envolées. Il convient pourtant de citer
de fort belles chansons, et quelques délicieux petits drames romantiques, les
premiers de ce genre qu'on puisse signaler dans la littérature européenne; et surtout,
l'oeuvre de Ruusbroec, l'un des plus grands mystiques chrétiens qu'il y eut jamais,
le plus synthétique peut-être, celui qui est allé le plus haut dans l'infini et aussi le
moins spécialisé, unissant en lui plus qu'aucun autre la contemplation pure et les
vues de la vie pratique, la spéculation intellectuelle et les ardeurs de l'amour divin;
d'ailleurs artiste merveilleux, écrivant une prose très substancielle et très spirituelle
en même temps, pleine et subtilement nuancée, rendant sensibles les abstractions
les plus fuyantes. On le traduisit en latin, en français, en allemand, en espagnol, et
son influence fut considérable.
Telle était la situation lors de l'avènement de la maison de Bourgogne. La fin du
e

e

XIV siècle et le commencement du XV furent marqués par les luttes que plusieurs
de nos provinces soutinrent contre les tentatives d'unification de ces princes
étrangers, et le flamand devint en Flandre ‘comme le signe de ralliement du
patriotisme et de l'esprit de liberté’ (Kurth, II, 42). Ypres fut même complètement
repris par l'idiome populaire. Nous obser-
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vons que d'après un règlement de 1434, le pensionnaire de Bruxelles, n'était pas
1
tenu de savoir le français .
Mais comme je l'indiquais plus haut, le français passa au premier rang dans les
institutions centrales, surtout à partir de Charles le Téméraire, dont les tendances
absolutistes sont bien connues. Les ducs de Bourgogne s'entouraient de bon nombre
de dignitaires français. Et ceci, faut-il le dire, profita à son expansion dans les ‘classes
dirigeantes’ d'alors. La pureté du vocabulaire flamand en fut même plus ou moins
altérée. D'autre part, les débuts de l'humanisme profitèrent à un renouveau de la
littérature latine. Et sauf un trésor de chansons, qui présentent cet indice d'une vraie
‘culture’ d'être à la fois très simples, sincèrement émues et pourtant d'une rare
délicatesse de goût, ou peut-être la moralité Elckerlyc , dont la version anglaise se
joue encore de nos jours en Angleterre et aux Etats-Unis, je ne découvre pas, malgré
le développement du théâtre, d'oeuvre indiscutablement éminente dans la production
e

flamande du XV siècle: elle gagne plutôt en étendue qu'en profondeur, de plus
larges couches de la population y participent, mais au détriment de l'idéal artistique.
Il est remarquable d'ailleurs que la littérature de l'époque, dans toute l'Europe, quelques traités mystiques de l'école de Ruusbroec dans les Pays-Bas du Nord,
entre autres l'Imitation de Jésus-Christ, et le seul François Villon mis hors pair - soit
si pauvre en oeuvres fortes, faites pour tous les temps. Et il est non moins
remarquable que la littérature française qui fleurit autour des ducs de

1

Vl. Comm, 95. Cf. Pirenne, II, 415, n. 1.
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Bourgogne soit si peu intéressante. Je n'y distingue qu'un seul flamand, Georges
Chastellain, l'historiographe qui, attaché à la personne de Philippe le Bon, se fit le
1
panégyriste de ce prince . Je ne sais si l'on peut classer parmi les Flamands Philippe
de Commynes, né sur la frontière linguistique, qui paraît tout jeune encore à la cour
de Charles le Téméraire, passe bientôt au service de Louis XI, et écrit en France
ses fameux Mémoires. En somme, une littérature française ne se rencontre que
dans l'entourage immédiat des ducs. Tout au plus peut-on relever encore, pour être
complet, la représentation d'un mystère français à Grammont, très près de la frontière
2
linguistique, en 1450 .
e

Au XVI siècle, le rôle du gouvernement central s'accroissant, on peut dire que
le français est la langue des

1

2

Pour ne rien oublier, citons le fragment de Chronique rimée des troubles de Flandre en
1379-1380, publiée par M. Pirenne et due à quelque clerc de l'entourage immédiat de Louis
de Maele, resté en fonctions auprès de Philippe le Hardi. Elle n'a aucune valeur littéraire.
Dans le compendieux ouvrage de M. Doutrepont sur La littérature française à la cour des
ducs de Bourgogne (Paris, 1909), je ne trouve à noter encore qu'un épithalame, d'un
‘prosaïsme désarmant’, en l'honneur de deux mariages de la famille bourguignonne, sous
Philippe le Hardi, par un certain Jean de Malines (p. 369), et, sous Philippe le Bon, une
chronique brabançonne de Jean d'Enghien, qui était l'un des maîtres d'hôtel du duc (p. 430).
Pauvre moisson!
Wilmotte, p. 31. Remarquons d'ailleurs que l'on jouait parfois des pièces flamandes dans les
e

villes romanes du sud (Pirenne, II, 417), et que le flamand, qui, déjà au XIV siècle, avait
e

commencé à se propager dans les provinces wallonnes, y fit de grands progrès au XV siècle
(Pirenne, II, 416), notamment dans la principauté de Liége et dans les villes industrielles
comme Dinant.
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hommes d'Etat. Déjà Philippe Wielant, que je citais plus haut, et qui fut président
du Grand Conseil de Malines, écrivait en français son Recueil des Antiquités de
Flandre (1519-1520): rien d'étonnant, puisque c'était la langue de l'administration
centrale et des juridictions supérieures. Mais la vie sociale dans son ensemble reste
flamande. L'instruction se répandant, on apprend le français, mais on ne le substitue
pas au flamand. Les jeunes gens de famille aisée qui désirent une connaissance
plus sérieuse du français doivent encore toujours aller l'acquérir en France (Pirenne,
III, 316). La ville de Bruxelles, qui abandonne définitivement le latin, emploie
désormais le flamand. Les actes des Etats de Brabant sont en flamand, le chancelier
de Brabant ne leur parlait pas d'autre langue lorsqu'il leur adressait la parole au
nom du souverain (Kurth, II, 57). C'est en flamand que sont rédigés la plupart des
arrêts du Conseil de Brabant (De Hoon, 687). Le Conseil de Flandre use du flamand
en dehors de ses communications avec le gouvernement central et les populations
wallonnes (Vl. Commissie, 96). Le texte de la Pacification de Gand, à laquelle
participent pourtant des Wallons, est flamand. La noblesse est-elle francisée?
Parle-t-elle exclusivement le français, comme le prétend Pirenne (III, 318)? Mais
en 1508, le couvent des Riches-Claires à Gand, peuplé de filles de patriciens, ne
1
possède que des livres de dévotion flamands . Mais des nobles comme Marnix,
Houwaert, Jan van der Noot, Jan van Utenhove, Marcus van Vaernewijck, Nicolas
Despars, écrivent en flamand. Presque toute la littérature

1

Willems, Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, 1912.
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est flamande, flamande est la surabondante production poétique et dramatique des
innombrables chambres de rhétorique; les poèmes où s'agite l'âme passionnée de
l'époque, comme ceux d'Anna Bijns, la plupart des pamphlets politiques et religieux
sont flamands. Marnix, né d'un père franc-comtois et d'une mère wallonne, écrit en
français des lettres politiques et son savant ouvrage intitulé Tableau des différens
de la religion, qui, célèbre à cette époque, ne lui assura pourtant pas la gloire,
puisque - et c'est peut-être bien injuste - M. Lanson, dans son histoire de la littérature
française, ne cite même pas le nom de Marnix, et M. Petit de Julleville se contente
de le classer en passant parmi les polémistes qui n'ont pas laissé un seul ouvrage
1
durable ; mais il écrit en flamand ses libelles contre les anabaptistes, ses sonnets,
la traduction des psaumes, le Wilhelmus , et son chefd'oeuvre, ce monument
d'érudition et d'extraordinaire verve caustique, le Biencorf , qui eut un immense
succès et fut traduit immédiatement en français, en anglais et en allemand. Marnix
lui-même avance qu'il est honteux (dat wij ons schamen) des Flamands qui renient
leur langue. Voulons-nous faire le bilan de la production française en pays flamand?
Le très remarquable lyrique flamand Jan van der Noot, qui, vers le déclin du siècle,
mendiait à Anvers les faveurs des hommes en place, Belges ou Espagnols, leur
adressait parfois des vers français, d'ailleurs parfaitement insignifiants, et très
inférieurs au reste de son oeuvre poétique. Une Prosopopée d'un certain Léon de
Meyere souhaite la bienvenue au gouverneur

1

Histoire de la Langue et de la Littérature française, III, 354.
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général Ernest d'Autriche, lors de son entrée à Anvers, en 1594: pièce de
circonstance. Philippe de Maldeghem traduit Pétrarque en français. M. Lanson,
dans son Manuel bibliographique de l'histoire de la littérature française, signale des
comédies d'un Gérard de Vivre. Faut-il faire état des poèmes de Sylvain de Flandre
(de son vrai nom Van den Bussche), qui s'expatria très jeune, vécut à la cour de
1
Ferrare, puis à celle de Charles IX et de Henri III en France ? Voilà tout ce que j'ai
pu découvrir. Rien qui ait laissé un sillage dans l'histoire. Si l'on voulait placer en
regard la production flamande, il faudrait un gros volume. Où voit-on que le français
ait été alors, en pays flamand, la langue de la civilisation? Qu'il y ait joué un rôle
comparable à celui qu'il y joue aujourd'hui? M. Pirenne ne nous dit-il pas lui-même
e

(III, 314): ‘Le français des Pays-Bas devint, au cours du XVI siècle, incapable
d'expression littéraire. Sans doute on ne parle que lui à la cour, et les rederijkers,
tels par exemple Herpener en 1556, ne laissent pas de s'en plaindre; mais pour la
plupart de ceux qui le parlent, il n'est qu'une langue apprise, substituée artificiellement
à la langue maternelle’. Même à la cour! Et en présence de cet amas de faits, ne
faut-il pas, avec M. Pirenne (III, 318), considérer comme entachés d'‘exagération
évidente’ les dires de l'Italien Guicciardini et de l'Espagnol Enzinas, qui, illusion
fréquente chez des voyageurs étrangers, croient que presque tout le monde chez
nous savait parler le français. Mettons sur le même plan le témoignage du
lexicographe hollandais Mellema (cité par M. Wil-

1

Voir Helbig, OEvres choisies d'Alex. Sylvain de Flandre, Liége 1861.
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motte, p. 35), qui, en tête de son dictionnaire flamand-français, publié à Anvers vers
la fin du siècle, prétend ‘que tous les Flamands, avec leurs seize provinces nommées
le Pays-Bas [les Pays-Bas du Nord y compris, par conséquent!] s'en servent quasi
[du français], comme les Valons et Français mesmes...’ Ce serait trop beau! Mais
si la connaissance du français était assez répandue, constatons qu'on ne s'en servait
guère pour l'expression de la pensée. Et il est remarquable que Mellema lui-même
écrivit ses autres ouvrages, des traités philologiques et mathématiques, en
néerlandais.
e

Mais la fin du XVI siècle marque le commencement de la décadence politique
pour ce peuple qui avait toujours si vaillamment défendu ses libertés. La noblesse
catholique du Hainaut et de l'Artois fait défection à la Flandre protestante, dans la
lutte contre l'Espagne. Puis les armées de Farnèse finissent par nous réduire. Anvers
tombe en 1585, après une héroïque défense: il faut retourner sous le joug. Tous
ceux qui faisaient la pensée indépendante et l'énergie vive du milieu flamand
e

émigrent, ils vont contribuer à fonder l'admirable civilisation hollandaise du XVII
siècle, mais nos provinces sont vidées. Albert et Isabelle les cléricalisent, la fermeture
de l'Escaut les réduit à végéter péniblement. Rubens et son école sont la suprême
et dernière incandescence de notre gloire, mais l'esprit public est mort. Et cependant,
il y a toujours une littérature flamande assez florissante, malgré la censure
ecclésiastique qui pèse sur tout développement intellectuel spontané. M. Pirenne
y signale ‘quelques oeuvres vigoureuses’ (IV, 456). Elle pâlit devant l'éclat de la
poésie dans les Pays-Bas du Nord, et c'est pourquoi
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l'on en a un peu trop négligé l'étude: en somme, elle apparaît comme plus riche
et plus intéressante qu'on ne l'admet communément. Je n'aperçois pas chez nous
de littérature française à cette époque. M. Wilmotte non plus, mais comme l'idée
qu'il n'y en aurait pas eu lui est intolérable, il suppose qu'il y en eut une tout de
même; après avoir signalé à Liége quelques ‘obscurs rimeurs’, dont certains étaient
venus du Midi, il ajoute: ‘Le cas ne fut pas plus rare à Bruxelles sans doute et dans
les villes flamandes, où une ancienne tradition, qui n'est pas éteinte, favorisait la
1
seule culture qui fut nationale’ (p. 47). Ceci est assez clair, et je n'insiste pas . S'il
est vrai, comme le prétend le Père Bouhours vers 1670, cité par M. Pirenne (IV,
458) et M. Wilmotte (45) - l'affirmation d'un bel esprit étranger, qui n'a fait que passer
chez nous, m'est toujours un peu suspecte - s'il est vrai que nous eussions une élite
francisée, elle est parfaitement stérile. M. Pirenne (IV, 456) nous dit que la petite
bourgeoisie n'éprouve guère le besoin d'apprendre le français; ‘en pays flamand,
les administrations communales, les Etats provinciaux et les Conseils de justice
délibèrent et correspondent en flamand. On y plaide en flamand devant les
tribunaux... Le français n'est la langue officielle que du gouvernement central, du
Grand Conseil de Malines, des Chambres des Comptes, lesquelles d'ailleurs n'ont
aucun rapport avec le public. Quant à l'armée, elle ne se sert du français qu'à défaut
de

1

Après tout ce qui précède, on jugera de ce que vaut l'affirmation sereine de M. Wilmotte (p.
66): ‘Le français fut au long des siècles la seule langue de culture à Gand et à Bruges’.
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l'espagnol’. A Bruxelles, les actes de l'échevinage, à part ceux relatifs au ‘roman
pays’ et la correspondance avec l'autorité supérieure, sont flamands. Le Conseil de
Brabant, en 1651, réprimande le magistrat de Bruxelles qui lui a envoyé un rapport
en français (Pirenne, IV, 456, n. 2). Il faut donc bien croire que les progrès de la
langue française, en dehors de la sphère de l'administration centrale, furent limités
à ‘la noblesse’ et aux ‘familles parvenues qui aspirent à la noblesse’ (ib. 457). Mais
quel rôle eurent cette noblesse et cette haute bourgeoisie? Quelle put être l'influence
de quelques ‘snobs’ (le mot est de M. Pirenne) qui poussèrent ‘même la francisation
au point de feindre d'ignorer la langue populaire’? (ib. 458) Quand le fameux
Cartésien Gulinx (cité par M. Pirenne, p. 453, et M. Wilmotte, p. 45) déclare en 1653
que la langue flamande, en ce pays, ‘n'y est plus que servante, elle retentit dans
les cuisines et les cabarets de la plèbe; à la cour fréquente la langue française, à
1
l'université la latine,’ voyons-y le dédain de l'humaniste, à qui le latin seul, dit M.
Pirenne, ‘paraît digne de la majesté de la pensée’. La langue de la culture était le
latin, mais ce qui s'en communiquait aux populations se communiquait en flamand.
Les jésuites, qui furent ‘les grands éducateurs des Pays-Bas catholiques’ et y
dirigèrent ‘le mouvement littéraire et scientifique’ (Pirenne, IV, 452), prêchaient
presque toujours en flamand. M. Pirenne a noté des exceptions: à

1

Questiones quodlibeticoe p. 53 (Anvers, 1653). Cf. Sweertius, qui ‘déplore, en 1620, le dédain
de ses compatriotes pour leur propre langue’ (Pirenne, IV, 458, qui renvoie aux Rerum
Belgicarum Annales, préface, p. 2, Francfort, 1620).
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Bruxelles, nous constatons que pendant le carême de 1638, il y avait par semaine
trois sermons flamands et deux sermons français. La même année, le jour de la
Saint-Ignace, les bourgeois de Courtrai vont écouter l'éloquence français d'un
personnage considérable, Mathieu de Morgues, aumônier et prédicateur de Marie
de Médicis. Peut-on se baser là-dessus, comme M. Pirenne (IV, 458), pour avancer
que ‘le français achève de conquérir, dans la Belgique flamande, et la classe noble
1
et la classe riche qui se rattache à elle’ ? Un historien contemporain ajoute que les
jésuites font chaque année plus de quinze mille sermons en flamand (Stracke, p.
8). Les écoles françaises des Ursulines attirent les jeunes filles de la bourgeoisie
(Pirenne, IV, 458). Mais quand, dans les collèges des jésuités, fréquentes par de
très nombreux jeunes gens de la noblesse et de la bourgeoisie riche, on organise
des représentations théâtrales, par exemple aux distributions des prix, c'est en latin
ou en flamand qu'elles se donnent, une pièce française n'est jouée que dans des
circonstances exceptionnelles: nous relevons une vingtaine de pièces françaises
2
pour environ 300 flamandes .
e

e

Au XVII siècle, la torpeur nous envahissait. Au XVIII , la censure cléricale, le
recul économique, les conflits européens dont notre sol fut le champ de bataille,
3
devaient achever notre déchéance matérielle et morale .

1
2
3

Voir Stracke, p. 7, note 1. Cf. un article du même dans De Vlaamsche Hoogeschool, mai
1914.
Voir le dénombrement dans Stracke, pp. 11-17.
Les chevaux paissaient dans les rues de Gand; en 1700, on y trouvait encore douze métiers
à tisser le drap; en 1752, la ‘gilde’ des tisseurs de laine ne comptait plus que huit maîtres; le
port d'Anvers fut visité en cent quarante-sept ans par soixante bateaux: voir L. De Raet,
Vlaanderen's economische ontwikkeling, dans Vlaamsch-België sedert 1830 (Gand, 1912),
VI, p. 28.
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Le XVIII siècle est pour nous une période de quasi léthargie. Or, c'est alors que
la pensée française, sous la forme universelle que lui a donnée l'esprit classique,
rayonne à travers l'Europe. Le français est la langue officielle du gouvernement
autrichien auquel nous sommes soumis, ce qui suscite d'ailleurs quelques
1
protestations des villes flamandes . Pour les classes supérieures,

1

C'est alors aussi que le gouvernement liégois ‘semble perdre peu à peu le respect qu'il
professait pour la liberté linguistique de ses sujets flamands’ (Kurth, II, 64). Notons à ce sujet
que la principauté de Liège n'avait pas plus échappé au bilinguisme pendant le moyen âge
e

et aux temps modernes, que la Flandre ou le Brabant. Au XIV siècle, de jeunes chevaliers
liégeois étaient envoyés dans le pays de Looz pour y achever leur éducation et y apprendre
‘honneur et langue tixhe’ (Pirenne, I, 308, note 1 et 335, note 2). Voir encore, pour l'influence
e

e

flamande au pays de Liège, aux XIV et XV siècles, Pirenne, II, 416. Une quantité
d'expressions flamandes s'introduisirent à cette époque dans le wallon liégeois. Liège et
Tournai employèrent même parfois le flamand pour la correspondance avec des villes thioises.
Le tribunal de l'official, qui était la plus haute juridiction ecclésiastique de Liège, était une
institution bilingue (Kurth, II, 64). L'official était tenu de savoir, outre le latin, le français et le
flamand, ‘afin justement et diligemment ouïr et examiner le droit d'ung chacun ainsi qu'il est
de raison’ (De Hoon, p. 688). Les échevins de Liège étaient tenus de connaître les deux
langues et de rendre leur sentence dans la langue des plaideurs (Kurth, II, 67). Le résultat
de l'élection du prince-évêque était proclamé du haut du jubé de Saint-Lambert, non seulement
en latin, mais encore en français et en flamand. Les édits étaient promulgués dans les deux
e

langues (Kurth, II, p. 63). C'est seulement au XVIII siècle qu'apparaît la tendance à sacrifier
le flamand.
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il est décidément la langue polie par excellence. Le flamand est la langue des
administrations locales, mais, par manque de culture, il tombe au rang d'idiome
populaire, il tourne au patois. C'est là une manifestation de l'appauvrissement de
l'esprit public dans tout le pays, et elle va à son tour accentuer la décadence
intellectuelle des provinces flamandes. Faut-il remarquer que si la pensée flamande
ne produit rien, la pensée française est en Flandre tout aussi impuissante? C'est
de là surtout que date cet état de civilisation inférieure, contre lequel le mouvement
flamand réagit encore aujourd'hui.
Le flamand avait perdu tout ressort, - la domination française fit le reste. Après
cela, le régime hollandais se heurta à des situations de fait que les gouvernants ne
comprirent pas suffisamment, et il fut trop court pour amener des résultats décisifs.
Ce n'est pas en quelques années qu'on rend sa fécondité à un terrain longtemps
en friche, et les beaux arbres poussent lentement. On s'explique donc la politique
anti-flamande de 1830, et que, après le long engourdissement du peuple de Flandre,
elle ait pu réussir tout d'abord. S'inspirant des idées du libéralisme français, elle
voulait constituer fortement l'unité de l'Etat. Elle le tenta de la façon la plus résolue,
en refoulant violemment le flamand.
Mais cette oppression linguistique fut presque accessoire à côté du fléau que
devint alors pour la Flandre la révolution industrielle, l'application de la vapeur à la
production. Elle déplaça le centre de gravité de la Belgique
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vers les provinces wallonnes. L'hégémonie de fait qui avait appartenu pendant des
siècles à la Flandre et au Brabant passa aux régions moins fertiles et auparavant
relativement peu peuplées de la Wallonie. C'est là que le machinisme fixa la grande
industrie. Il exigeait une abondante consommation de charbon et de fer. Les usines
s'installèrent donc à proximité des charbonnages. Ceux-ci prirent un développement
considérable qui consacra définitivement leur organisation capitaliste. Une région
presque purement agricole quelques années plus tôt était devenue un centre
industriel d'une intense activité, autour duquel une population extrêmement dense
1
s'était agglomérée . En Flandre, les effets de la révolution industrielle furent
exactement opposés. La Flandre était une région d'agriculture et de petite industrie;
l'industrie linière notamment constituait une des principales sources de richesse:
industrie en somme agricole, à ce moment-là, de caractère rural, vivant du travail
à domicile; il y avait seulement à Gand quelques manufactures, qui avaient d'ailleurs
beaucoup souffert, après 1830, de la perte des marchés en Hollande et dans les
colonies néerlandaises. Mais la concurrence de la grande industrie anglaise vint
2
consommer sa ruine . Notre fil, que nous ne pouvions produire à aussi bon marché
que l'Angleterre, ne trouvait plus de débouché: d'innombrables ouvrières n'avaient
plus de travail, d'autres gagnaient de 10 à 25 centimes par jour en travaillant de 5
heures du

1
2

o

L. De Raet, Archives Sociologiques, n du 25 janvier 1913.
Voir Em. Waxweiler, Sociale bewegingen in Vlaanderen sedert 1830, dans Vlaamsch-België
sedert 1830 vol. VI (Gand, 1912), pp. 242 sqq.
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matin à 9 heures du soir . En 1829, la Belgique vendait 770.000 kilos de fil à la
France, l'Angleterre seulement 512: dix ans plus tard, la Belgique en vendait à la
France 400.000, l'Angleterre 6.000.000. Le tissage fut atteint en même temps que
le filage. L'industrie flamande était de plus ‘entravée par un tarif douanier, auquel
le gouvernement avait consenti afin d'obtenir des conditions plus favorables pour
2
l'industrie wallonne’ . Une affreuse misère s'abattit sur les campagnes. Pour comble
de malheur, de mauvaises récoltes se succédèrent. Les populations flamandes se
virent réduites à la famine. Surtout les années 1845-1847 furent d'une détresse
er

inénarrable. Au 1 janvier 1847, 226.180 personnes sur 642.661 dans la Flandre
3
occidental étaient assistées par la bienfaisance publique ; dans les arrondissements
4
de Thielt et Roulers, ce chiffre montait même à 42% . La population baissa dans
des proportions effrayantes. Bien que dans l'ensemble du royaume, elle eût
augmenté de 4,44% de 1846 à 1856, la diminution atteignait dans les
arrondissements d'Audenarde 10,53%, de Roulers et de Thielt 7,60%, de Dixmude
5
4,68% . Les décès excédaient les naissances. En 1846, il y eut dans les deux
6
Flandres 45.000 décès pour 6.000 naissances . On comparait couramment le sort
des Flandres à celui de l'Ir-

1
2
3
4
5
6

Em. Waxweiler, p. 244.
Em. Waxweiler, p. 244.
De Raet, Arch. Soc., p. 208.
L. De Raet, Vlaanderens economische ontwikkeling, p. 46.
De Raet, Arch. Soc., p. 208.
J'emprunte ce chiffre à l'étude de Waxweiler, p. 245. Je n'ai pu le contrôler.
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lande . La race même s'étiola, se dégrada: cinquante ans plus tard, le Dr Houzé,
étudiant l'évolution de la taille en Belgique, pouvait prolonger jusqu'alors les effets
2
déprimants de cette convulsion économique . Qu'on juge de son influence sur l'état
moral! Tristes générations, grandies dans le besoin et la maladie, matées par la
misère, d'une soumission d'esclaves! Nous souffrons encore aujourd'hui des
conséquences de cette terrible crise, à laquelle nous devons l'état arriéré des masses
flamandes. Rien d'étonnant qu'elles ne se soient pas insurgées contre l'action du
gouvernement, qui francisait tous les organes officiels de la vie sociale. Mais cette
francisation même, en sevrant le peuple de toute culture sérieuse, dans la seule
langue qu'il comprît, vint aggraver encore son infériorité. Le mouvement flamand
fut la réaction nécessaire contre cet état de choses intolérable.
Concluons.
Il n'est pas exact que la francisation de nos classes supérieures se soit effectuée
en dehors de toute pression des princes qui nous régirent ou du pouvoir administratif
central. Il n'est pas exact que la situation des langues en pays flamand ait été, dès
le moyen âge, ‘tout à fait analogue’ à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'est pas exact
que la Flandre ait, de tout temps, été ‘bilingue’ dans le sens où on voudrait l'entendre
actuellement. Il n'est pas exact que le français ait joué le rôle d'une ‘seconde

1
2

Cf. Hamelius, Histoire politique et littéraire du mouvement flamand (Bruxelles, 1894), pp.
99-101.
De Raet, Arch. Soc., p. 209.
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langue nationale’, à peu près sur le même pied que le flamand. Les hommes cultivés
apprenaient le français, c'est évident, et accueillaient volontiers l'influence de la
civilisation française, qui a pour une bonne part, et nous nous en félicitons, contribué
à faire de nous ce que nous sommes. Mais aussi longtemps que nous eûmes
vraiment une civilisation, cette civilisation était flamande et s'exprimait en flamand.
L'élite n'était pas ‘francisée’, n'avait pas substitué le français à sa langue maternelle.
Et si, à certains moments, apparaît un petit clan d'aristocrates francisés, ils restent
parfaitement improductifs, n'ont aucune action féconde. Ils ne prennent d'ailleurs
pas, vis-à-vis de la langue nationale, l'attitude méprisante, agressive et haineuse
qui nous révolte si souvent aujourd'hui chez leurs descendants. En somme, la
francisation que combat le mouvement flamand est surtout un résultat de la politique
belge qui suivit 1830, politique qui fit violence à la nature intime de tout un peuple,
et ne fut rendue possible que par les circonstances historiques qui avaient engourdi
l'esprit public pendant deux siècles, et consommaient la ruine du pays flamand dans
une épouvantable crise économique.
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III. Le développement du mouvement flamand et la situation
linguistique actuelle
Le mouvement flamand s'affirma dès le début comme une tentative de relever le
peuple flamand de sa déchéance intellectuelle et de le ramener dans le grand
courant de la civilisation, à l'aide du seul instrument efficace d'une large propagation
des idées: la langue maternelle. Faut-il dire qu'il n'est pas un phénomène isolé, et
se présente comme une des multiples manifestations du réveil des nationalités, qui
e

se dessine au XIX siècle à travers toute l'Europe et n'est qu'un produit de
1
l'individualisme moderne?
Ce mouvement prit d'abord un caractère littéraire. Sous l'impulsion de J.F. Willems,
des philologues s'effor-

1

Voir P. Hamelius, Histoire politique et littéraire du mouvement flamand (Brux. Rozez, s.d.
[1894]). - P. Fredericq, Schets eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging (Vlaamsch-België
sedert 1830, II-III, Gent, Vuylsteke, 1906-1909). - Th. Coopman et J. Broeckaert, Bibliographie
van den Vlaamschen Taalstrijd, I-IX, Gent, Siffer, 1904-1911. - Ne se servir qu'avec prudence
de l'ouvrage de F. Daumont, Le mouvement flamand, 2 vol. Brux. Soc. belge de librairie,
1911. L'auteur m'attribue entre autres certaines phrases qui disent exactement le contraire
de ce que j'ai écrit, ou ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais écrit ou pensé. Dans la
bibliographie, il signale sous mon nom des brochures ou articles dont j'ignore totalement
l'existence.
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cèrent de réveiller l'amour du flamand, en rappelant un passé non dépourvu de
gloire, et en montrant qu'une forte conscience nationale - ce que les romantiques
appelaient l'âme d'un peuple - était intimement liée à la culture de la langue. Bientôt
Henri Conscience, dont on a pu dire qu'il ‘apprit à lire à son peuple’, concrétisait
ces aspirations en une oeuvre vivante, qui s'adressait à l'imagination et au coeur;
Ledeganck chantait ses odes aux ‘Trois villes soeurs’, Van Duyse et Th. Van
Rijswijck, celui-ci en des accents vraiment populaires, donnaient à la langue poétique
une nouvelle souplesse, prouvaient la vitalité de l'idiome méconnu.
Les plaintes des Flamands se multipliaient. Le pétitionnement de 1840, appuyé
de plus de 100.000 signatures, revendiquait le droit de la population flamande à
être administrée, jugée, enseignée en sa langue (jusques et y compris l'enseignement
supérieur). La lutte se poursuivit dès lors avec une intensité croissante. Il n'est pas
possible d'en donner ici un aperçu quelque peu détaillé. Elle présente les aspects
les plus divers: propagande des sentiments et des idées par la littérature et la presse,
résistances individuelles, protestations collectives, organisations de groupes, action
politique. En 1856, le gouvernement se décida à nommer une commission chargée
d'examiner les griefs flamands; il se refusa d'ailleurs à publier son rapport, rédigé
par Snellaert, - la Commission le fit paraître en 1859. C'est surtout dans le domaine
judiciaire que la voix populaire réclamait des réformes immédiates: les
condamnations de prévenus flamands par des juges qui n'entendaient pas leur
langue faisaient sentir vivement l'injustice du régime établi. Cependant,
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malgré les efforts répétés de quelques députés flamands, il fallut attendre
longtemps pour obtenir une première satisfaction: la loi du 17 août 1873 sur l'emploi
de la langue flamande en matière répressive. Elle était bien insuffisante; on dut la
reviser à plusieurs reprises. Puis vinrent les dispositions relatives à l'emploi de la
langue flamande en matière administrative (loi du 22 mai 1878) et à l'emploi de la
langue flamande dans l'enseignement moyen (loi du 15 juin 1883). Ces lois ne
s'appliquent qu'au pays flamand.
L'introduction du suffrage universel en 1892 donna une nouvelle impulsion au
mouvement flamand, essentiellement démocratique. La loi du 18 avril 1898, relative
à l'emploi de la langue flamande dans la publication des lois, s'appliqua au pays
entier et vint enfin sanctionner officiellement un principe, l'égalité de nos deux langues
1
nationales en matière législative. On la nomma la loi d'égalité .
L'emploi du flamand en matière répressive, qui avait fait l'objet de la loi du 17
août 1873, puis de celles du 3 mai 1889 et du 4 septembre 1891, fut réglé à nouveau
par la loi du 22 février 1908. Puis vint la loi du 12 mai 1910 (concernant l'étude des
langues modernes dans l'enseignement moyen du degré supérieur), qui entendait
empêcher l'enseignement libre de trop négliger l'étude de la langue flamande en
pays flamand. Elle fut suivie de la loi du 2 juillet 1913 sur l'usage des langues à

1

Les textes des lois et arrêtés relatifs à l'emploi du flamand, de 1878 à 1908, ont été publiés
en brochure par le Willems-Fonds: Wetten en ambtelijke schikkingen betreffende het gebruik
en het onderwijs van de Nederlandsche taal in België. (Gent, Hoste, 1909).
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l'armée (tendant à exiger des officiers et des médecins militaires la connaissance
élémentaire du flamand) et de la loi du 19 mai 1914 sur l'enseignement primaire.
Chacune de ces propositions de loi rencontra des résistances tenaces. En général,
elles ne purent passer qu'après avoir été mutilées et énervées par des amendements,
qui souvent rendaient les réformes bien anodines. D'ailleurs, elles furent rarement
appliquées de façon complète et loyale.
Il est intéressant de remarquer que dès avant le vote de la loi de 1873, des
ministres déclaraient à la Chambre qu'il n'y avait plus de griefs flamands: la phrase
que nous entendons si souvent aujourd'hui est traditionnelle. Ajoutons qu'à chaque
nouvelle concession arrachée au pouvoir, fût-elle si équitable que personne,
aujourd'hui, n'ose plus la critiquer, on clama que les flamingants poursuivaient la
division du pays, qu'ils déchiraient ‘le pacte de 1830’; on agitait le spectre d'une
révolution en Wallonie. Un nouveau pas vers l'égalité était chaque fois la fin de la
nationalité belge.
Cependant, les sanctions politiques n'étaient que des manifestations, je dirais
volontiers extérieures, de la vitalité croissante d'une conscience flamande. Un
développement interne, doué de toutes les forces de la spontanéité, une poussée
incessante de sève faisait craquer l'écorce. La littérature s'épanouissait avec une
belle continuité, malgré les circonstances défavorables, la terre longtemps négligée,
le climat inclément. J'y vois le témoignage le plus probant d'une vie profonde,
incompressible. Songez que depuis quatre-vingts ans il n'y eut pas de rupture, pas
un seul arrêt dans l'évolution,
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mais une expansion graduelle, qui a toute la puissance de la nécessité, une
floraison qui, tout en s'affinant, devient de plus en plus riche et touffue. Aux ouvriers
de la première heure succède une génération moins romantique, plus soucieuse
de vérité et de personnalité, du détail observé et du sentiment vécu, celle des
Sleeckx, des Van Beers, des Vuylsteke, des de Geyter, des Hiel, des Loveling, des
Tony Bergmann, d'autres encore. En même temps, avec Dautzenberg, de Cort,
Van Droogenbroeck, le goût se fait plus délicat, la forme plus souple, le sens de la
beauté s'ennoblit. Un homme résume alors la vie essentielle de l'âme flamande en
une poésie pure, très naturelle et pourtant de la plus rare subtilité rythmique et
verbale: le West-Flamand Guido Gezelle. Après le premier épanouissement de son
génie, un destin absurde vint le reléguer, pendant plus de vingt ans, dans un
isolement taciturne. Mais son esprit vivait en d'autres; il avait formé Hugo Verriest,
et Hugo Verriest forma Albert Rodenbach, l'une des natures les plus fortement
douées, l'un des plus beaux exemplaires d'humanité que nous eûmes, et que la
mort enleva à vingt-quatre ans. Mais l'évolution ne s'arrêta point. Pol de Mont
contribuait à donner à la poésie un brillant plus moderne; Stijns orientait le roman
vers un réalisme plus sincère. Puis, dans le courant des années 1890, le mouvement
s'amplifia; poètes et prosateurs surgirent de partout; comme vivifié lui aussi par cet
air de renouveau, Guido Gezelle sortit de son silence, nous apportant la surprise
d'un art plus frais, plus puissamment sûr, plus souple, plus nuancé que jamais.
Depuis un bon quart de siècle, une légion nouvelle s'est affirmée, que je ne puis
m'attar-
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der à dénombrer; citons, parmi ses représentants les plus éminents, Prosper
Van Langendonck, Cyrille Buysse, que Maeterlinck égalait à Maupassant, Stijn
Streuvels, Herman Teirlinck, Van de Woestijne, Félix Timmermans... Une
1
caractérisation, même rapide, devient ici impossible . Mais on peut, me semble-t-il,
admettre que cette littérature flamande, qui est fort estimée en Hollande et que des
traductions commencent à répandre dans les pays germaniques, présente un
ensemble aussi digne d'admiration et de respect que la production française des
Van Lerberghe, des Verhaeren et des Maeterlinck, et que, là où elle réalise, comme
chez Gezelle, Streuvels et d'autres encore, l'harmonie entre l'inspiration populaire
et le sensitivisme artistique moderne le plus raffiné, elle acquiert une signification
spéciale dans les lettres européennes. Et le Wallon cultivé qui prétend n'avoir aucun
intérêt personnel à apprendre le flamand, devrait bien se documenter un peu.

1

Pour qui veut avoir un aperçu rapide en français de la littérature flamande nouvelle, je me
permets de signaler: A. Vermeylen, Les lettres néerlandaises en Belgique depuis 1830. (dans
‘La Nation belge’, conférences faites à l'Exposition de Liège, 1905, et en brochure, Brux.,
Lamertin, 1907). - Id., Les Lettres flamandes, préface à la série IV de Figures nationales
contemporaines (Brux., Librairie moderne, 1909). - André de Ridder, Les Lettres flamandes
d'aujourd'hui (Anvers, Ned. Boekhandel, 1909). - Histoire de la littérature flamande,
conférences de Paul Frédericq, Pol de Mont, A. Vermeylen, C. Huysmans, M. Sabbe, A.
Michot et Ch. Buls, organisées par la Ligue de l'Enseignement, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles
(Gand, 1913). - Une conférence française que je fis en octobre 1918 sur la poésie flamande
contemporaine paraîtra sous peu dans les publications du ‘Musée du Livre’.
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Le mouvement littéraire n'est qu'un des aspects de la renaissance flamande.
Dans tous les domaines, on peut constater les mêmes fermentations, les mêmes
efforts d'une vie qui tend à se développer. La presse, représentée d'abord par
quelques petites feuilles locales, a pris graduellement une extension considérable;
1
il s'édite actuellement en Belgique, autant de revues flamandes que françaises; le
théâtre a suivi la même progression; un mouvement musical très intense, qui
s'alimente aux traditions de la race et dont Peter Benoit fut le plus ardent
protagoniste, a pu justifier la création de l'Opéra flamand d'Anvers, en 1907. En
même temps, malgré le défaut d'université, l'expression flamande gagnait aussi la
science; des philologues, des critiques, des historiens d'art publiaient des ouvrages
importants, parmi lesquels je signalerai seulement ceux de Paul Frédéricq et de
Max Rooses. Les congrès flamands de sciences et de médecine, inaugurés en
1897, ne cessèrent depuis de prospérer. Ils furent bientôt complétés par les congrès
des juristes et les congrès de philologie et d'histoire, qui réunirent un nombre de
plus en plus énorme d'adhérents (le total était d'environ 1.500 en 1910). En somme,
ce mouvement flamand, où d'aucuns se plaisaient à ne voir que l'agitation
superficielle d'une poignée d'énergumènes et de brouillons avides de sinécures, ce
mouvement flamand que presque toute notre presse française ridiculisait quand
elle le croyait faible, attaquait avec virulence quand elle se sentait désormais
impuissante à l'enrayer, ce mouvement flamand n'est qu'une des formes du sourd

1

Quand je dis ‘actuellement’, j'entends toujours: en 1914.
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travail qui forme la conscience moderne, le désir des hommes et des peuples à
être eux-mêmes, à se posséder pleinement. Il est admirable. On voulait n'y pas
distinguer autre chose que les manoeuvres de quelques politiciens intrigants - tout
comme on trouve encore des gens qui tiennent le socialisme pour un phénomène
sans profondeur, imputable seulement à certains démagogues amis de l'eau trouble.
Il n'est aucun parti, il n'est aucun groupe social, dont tous les membres méritent
une égale estime; - et parmi les flamingants comme parmi les socialistes, on a pu
voir, pour des raisons identiques, des hommes de culture insuffisante jouer un rôle
disproportionné à leur taille. Mais pense-t-on à ce que, dans son ensemble, ce
mouvement flamand représente d'énergies spontanées, de dévouements que rien
n'abattait, et qui devaient, si mal armés qu'ils fussent, conquérir le terrain pied à
pied? Le vrai, c'est que dans cette Belgique souvent trop matérielle, le mouvement
flamand a été un des plus vastes et des plus glorieux efforts collectifs vers un idéal.
En général, le Belge de langue française ignore la situation réelle en Flandre,
parce que la presse qu'il lit ne l'a jamais renseigné sur les manifestations de la
pensée flamande; on l'a habitué à considérer le flamand comme un patois parlé
seulement par les paysans et les petites gens. S'il visite une ville flamande, il juge
d'après des observations rapides, le nombre d'enseignes françaises par exemple.
Il ne se dit pas que si l'usage du français est assez répandu, pour des raisons
pratiques, et si le français jouit d'un indiscutable prestige, ne fût-ce que parce que
la ‘bonne bourgeoisie’, dans les grandes
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villes du moins, est francisée, le fond est pourtant irrécusablement flamand. Il
constate qu'au restaurant on lui parle le français, et s'il rencontre un intellectuel
flamand, la conversation s'engage évidemment dans la langue qu'ils savent tous
deux. Il en conclut que la civilisation en pays flamand est essentiellement française.
Il n'a vu que quelques indices tout extérieurs. Mais en fait, il ignore la civilisation de
ses compatriotes flamands, ni plus ni moins que s'ils étaient des Moldo-Valaques.
La statistique nous permet de voir quelle est, en réalité, la situation respective de
nos deux langues nationales en pays flamand. On peut assez bien faire le partage,
puisque, au recensement officiel de 1910, les Belges sachant le français et le
flamand, ou le français, le flamand et l'allemand, durent déclarer quelle était la
langue dont ils se servaient le plus fréquemment (les enfants de moins de deux ans
étant considérés comme ne parlant encore aucune langue). On objecte que les
renseignements obtenus ne sont pas toujours exacts. Je répondrai que, dès qu'il
s'agit de totaux aussi considérables, les erreurs ne doivent guère influer sur la
réduction en pourcentage. On objecte encore que bien des flamingants, à l'encontre
de la vérité, ont affirmé ne savoir que le flamand. Je répondrai que des journaux
bruxellois ont engagé ouvertement leurs lecteurs à déclarer, à l'encontre de la vérité,
qu'ils ne savaient que le français; que, d'ailleurs, des employés de toute espèce,
dont la langue maternelle et usuelle est bien le flamand, ont dû déclarer que la
langue qu'ils ‘parlaient le plus fréquemment’, de par les exigences de leur service,
était le français; et, enfin, bien des gens, qui
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baragouinent un peu de français, ont dû être fiers de proclamer qu'ils savaient
les deux langues. En somme, on peut négliger ces sources d'erreurs, qui dans
l'ensemble se neutralisent plus ou moins, et considérer les résultats totaux comme
très approximatifs de la réalité.
D'après les chiffres du recensement de 1910 dans les quatre provinces flamandes
plus l'arrondissement de Louvain, (je réserve pour le moment l'arrondissement de
Bruxelles,) le nombre des habitants ne parlant que le flamand se monte à 79,61%,
celui des habitants ne parlant que le français à 2,01%. Le nombre des habitants
dont le français est la langue usuelle (c'est-à-dire ceux qui ne parlent que le français,
plus ceux qui parlent le plus fréquemment le français): 3,99%. Dans les quatre
provinces wallonnes plus l'arrondissement de Nivelles, ces chiffres sont
respectivement de 1,18% et 88,14%; les habitants dont le flamand est la langue
usuelle représentent 2,39%.
Mais ces territoires ne sont pas strictement limités par la frontière linguistique: il
y a des communes wallonnes dans le sud des provinces flamandes, comme il y a
des communes flamandes dans le nord des provinces wallonnes. J'appelle
communes flamandes celles où le nombre d'habitants ne parlant que le flamand ou
parlant le plus fréquemment le flamand est supérieur à celui des habitants ne parlant
que le français ou parlant le plus fréquemment le français; j'appelle communes
wallonnes celles où la relation est inverse. Si nous les déduisons, nous obtenons
les résultats suivants:
Dans les quatre provinces flamandes plus l'arrondissement de Louvain, moins
les communes wallonnes:
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Parlent seulement le flamand

80,91%

Parlent seulement le français

1,05%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le français

2,70%

Voilà sur quoi l'on se base pour proclamer que la Flandre est bilingue! Remarquons
en passant que ce chiffre de 1,05% serait encore réduit, si l'on pouvait en défalquer
les très nombreuses congrégations françaises qui sont venues essaimer en Flandre.
Nous constatons que, dans les quatre provinces flamandes plus l'arrondissement
de Louvain, le nombre des habitants ne parlant que le français était, dans les
décades antérieures à 1900, respectivement de 60.169, - 64.034, - 60.407: puis,
dans la période 1900-1910, il s'élève brusquement à 70.598. Ceci ne peut s'expliquer
que par une immigration d'éléments étrangers. Le Bulletin trimestriel de statistique,
publié par le Ministère de l'Intérieur, souligne lui-même le fait dans le numéro
d'octobre 1912: ‘L'augmentation est spécialement remarquable pour les habitants
de nationalité, française. Leur nombre (dans le royaume) a passé de 56.576 en
1900 à 80.747, soit un accroissement de 43%. Il est même de 50% pour le sexe
féminin. Cette circonstance, jointe au fait de la prépondérance anormale de ce sexe
parmi les personnes de nationalité française fait supposer que l'augmentation
extraordinaire du nombre de ces personnes est due à l'établissement en Belgique
d'un certain nombre de congrégations françaises’. Or, en pays flamand,
l'accroissement est encore plus grand. Le nombre des personnes nées en France
et habitant dans les quatre provinces flamandes, passe de 1900
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à 1910 de 9.043 à 29.549: il a donc plus que triplé!
Corrigeons dans le même sens les chiffres relatifs à la population wallonne. Dans
les quatre provinces wallonnes plus l'arrondissement de Nivelles, moins les
communes flamandes:
Parlent seulement le français

89,05%

Parlent seulement le flamand

0,67%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le flamand

1,50%

Si, mettant à part l'agglomération bruxelloise, composée de 17 communes (voir
ci-dessous), nous prenons l'ensemble des communes flamandes et celui des
communes wallonnes du royaume, les chiffres sont un peu plus favorable au français,
ce qui est dû au fait que dans les communes voisines de l'agglomération bruxelloise
et surtout dans les communes flamandes sises en pays wallon, l'influence
‘francisante’ se fait sentir plus vivement que l'influence ‘flamandisante’ dans les
communes wallonnes sises en pays flamand. Voici:
Dans l'ensemble des communes flamandes du royaume, sans l'agglomération
bruxelloise:
Parlent seulement le français

1,25%

Parlent seulement le flamand

80,56%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le français

2,96%

Dans l'ensemble des communes wallonnes du royaume, sans l'agglomération
bruxelloise:
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Parlent seulement le flamand

0,80%

Parlent seulement le français

88,35%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le flamand

1,88%

Voici les chiffres pour la commune de Bruxelles:
Parlent seulement le français

26,76%

Parlent seulement le flamand

16,42%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le français

50,55%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le flamand

44,74%

Pour l'agglomération bruxelloise, composée de Bruxelles, plus les huit faubourgs
immédiats, plus Forest, Jette, Koekelberg et Uccle, ces chiffres sont respectivement
de 27,95%; 21,80%; 50,49%; 44,57%.
Si nous portons l'agglomération bruxelloise à 17 communes, en y ajoutant encore
celles de Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et
Auderghem, les chiffres sont de 27,65%; 22,65%; 49,76%; 45,28%.
On voit qu'entre la ville de Bruxelles proprement dite, et l'agglomération de 13 ou
de 17 communes, la différence est assez minime. Il y a seulement à Bruxelles moins
de flamands ne sachant pas le français.
Pour l'arrondissement, les chiffres sont 20,80%; 38,52%; 37,38% et 57,49%.
L'ensemble du royaume nous donne les pourcentages suivants:
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Parlent seulement le français

38,17%

Parlent seulement le flamand

43,38%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le français

42,88%

Parlent seulement ou le plus
fréquemment le flamand

51,62%

Si l'on décompose ces résultats, on constate que la province de Liège et la
province de Hainaut, avec leurs communes flamandes, comprennent environ autant
d'éléments flamands que la province d'Anvers ou la Flandre Orientale, avec ses
communes wallonnes, comprennent d'éléments français:
Dans la province d'Anvers, parlent
seulement le français

1,27%

Dans la Flandre Orientale, parlent
seulement le français

0,83%

Dans la province de Liège, parlent
seulement le flamand

1,66%

Dans la province de Hainaut, parlent
seulement le flamand

1,40%

Dans la province d'Anvers, parlent
seulement ou le plus fréquemment le
français

3,45%

Dans la Flandre Orientale, parlent
seulement ou le plus fréquemment le
français

2,92%

Dans la province de Liège, parlent
seulement ou le plus fréquemment le
flamand

3,17%

Dans la province de Hainaut, parlent
seulement ou le plus fréquemment le
flamand

2,86%
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Dans la partie wallonne du Hainaut, l'élément flamand est presque autant représenté
que l'élément français dans la partie flamande de la Flandre Orientale:
Parlent seulement ou le plus
2,00%
fréquemment le flamand dans le Hainaut,
sans les communes flamandes
Parlent seulement ou le plus
2,11%
fréquemment le français dans la Flandre
Orientale, sans les communes wallonnes
Certains arrondissements wallons à communes flamandes, tels ceux de Waremme
et de Soignies, comprennent beaucoup plus d'éléments flamands que même les
arrondissements flamands des grandes villes, comme Anvers et Gand, ne
comprennent d'éléments français. Mais il est remarquable que, si même nous
décomptons les communes flamandes, certains arrondissements wallons des plus
importants ne sont guère moins bilingues que les plus importants arrondissements
flamands:
Dans l'arrondissement d'Anvers, parlent 1,76%
seulement le français
Dans l'arrondissement de Gand, parlent 1,07%
seulement le français
Dans l'arrondissement de Liège (sans
les communes flamandes) parlent
seulement le flamand

0,89%

Dans l'arrondissement de Soignies (sans 1,48%
les communes flamandes) parlent
seulement le flamand

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

205

Dans l'arrondissement de Charleroi,
parlent seulement le flamand

1,59%

Les habitants qui parlent seulement ou le plus fréquemment le français sont:
Dans l'arrondissement d'Anvers

4,80%

Dans l'arrondissement de Gand

3,82%

Les habitants qui parlent seulement ou le plus fréquemment le flamand sont:
Dans l'arrondissement de Liège (sans
les communes flamandes)

2,30%

Dans l'arrondissement de Soignies (sans 3,85%
les communes flamandes)
Dans l'arrondissement de Charleroi

3,15%

Il est intéressant de noter la répartition des langues en pays flamand selon la
densité de la population:
Communes de plus seulement le
de 100.000
français
habitants

seulement le
flamand

Pourcentage des
habitants parlant
seulement ou le
plus fréquemment
le français

Anvers

2,65

66,59

7,52

Gand

2,01

68,43

7,67
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Communes de
20.000 à 100.000
habit.
Province d'Anvers

1,11

78,13

3,15

Flandre Occidentale 1,84
(sans Mouscron)

71,12

5,05

Flandre Orientale

1,81

78,50

4,20

0,43

86,57

1,00

Fland. Occid. } sans 0,78
les communes
wallones

82,50

1,63

Fland. Orient. }
0,28
sans les communes
wallones

87,21

0,72

Limbourg. } sans
les communes
wallones

81,55

2,00

Communes de
moins de 20.000
habit.
Province d'Anvers

1,01

Voyons maintenant quelle est la proportion des bilingues, ou plutôt des habitants
qui parlent le français et le flamand, ou le français, le flamand et allemand.
Ils sont évidemment le plus nombreux dans la capitale: à Bruxelles même, ils
représentent 50,80% de la population; dans l'agglomération bruxelloise (Bruxelles
et seize communes avoisinantes): 32,46%; dans l'arrondissement de Bruxelles:
34,81%
Dans les quatre provinces flamandes plus l'arrondissement de Louvain: 12,80%
(sans les communes wallonnes: 12,44%).
Dans les quatre provinces wallonnes plus l'arrondissement de Nivelles: 4,10%
(sans les communes flamandes: 3,73%).
Dans l'ensemble du royaume: 12,44%.
On devine que les bilingues ne se présentent avec quelque densité que dans les
grandes villes. Dans la
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province d'Anvers, Anvers même en compte 23,13%, les communes de 20.000 à
100.000 habitants, 15,62%; les communes de moins de 20.000 habitants, 6,73%.
Dans la Flandre Orientale, Gand en a 25,84%; les communes de 20.000 à 100.000
habitants, 15,00%; les communes de moins de 20.000 habitants (abstraction faite
des communes wallonnes), 7,35%.
Pour ceux qui croient que l'avenir est au bilinguisme, constatons qu'il a fait, en
effet, quelques progrès de 1880 à 1890, mais que depuis, il ne montre guère de
tendance à s'accroître; il y a quelque augmentation en Wallonie, diminution en
Flandre, et dans l'arrondissement de Bruxelles.
Voici, en effet, les pourcentages donnés par les quatre derniers recensements:
1880

1890

1900

1910

-

-

-

-

Les quatre
9,59
provinces
flamandes et
l'arrondissement
de Louvain

13,04

13,72

12,80

L'arrondissement 21,60
de Bruxelles

37,59

36,32

34,81

Les quatre
2,19
provinces
wallonnes et
l'arrondissement
de Nivelles

3,82

3,84

4,10

Le royaume

12,15

12,61

12,44

7,84

Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de tous ces chiffres?
Les chicanes de détail n'y changeront rien: il y a un
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bloc flamand et un bloc wallon; la transfusion et l'unité ne se sont pas accomplies.
En dehors des communes flamandes sises dans les provinces wallonnes, il n'y a
immigration un peu sensible d'éléments flamands que dans les arrondissements
de Soignies, de Charleroi et de Liège. La pénétration de la langue flamande en
Wallonie est infime. La connaissance du français s'est plus ou moins répandue dans
les villes du pays flamand et le long du littoral. En chiffres ronds, un quart des
habitants d'Anvers et de Gand savent le français, mais il n'en est pas 8% qui se
servent habituellement de cette langue. Dans l'ensemble du pays flamand les 4/5
de la population ne savent que le flamand, 1/7 sait le français, moins de 3% se
servent habituellement de cette langue, Dans plus de 1% ne sait que le français.
La capitale est la seule ville vraiment bilingue. A Bruxelles même, la moitié des
habitants sait les deux langues, un peu plus des 3/4 savent le français, il y a pourtant
encore 1/6 de la population qui ne sait que le flamand. Le nombre d'habitants dont
le français est la langue usuelle et courante est un peu supérieur à celui des habitants
qui parlent le plus fréquemment le flamand (50,55% et 44,74%). Dans l'agglomération
bruxelloise, composée de 17 communes, ces dernières proportions sont à peu de
chose près les mêmes (49,76% et 45,28%), mais il n'est plus que 3/5 de la population
qui sachent le français. Dans l'arrondissement, l'élément flamand prédomine
nettement (57,49% contre 37,38%), une grosse moitié de la population sait le
français.
Mais ce ne sont là que des chiffres bruts: il faut voir la réalité qu'ils représentent.
Les éléments flamands
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fixés en pays wallon n'ont guère d'importance au point de vue de la civilisation:
en général, ce sont des ouvriers appartenant aux couches tout inférieures. Si les
habitants du pays flamand qui usent habituellement du français ne sont que 2,7%,
ce groupe comprend bien cette bourgeoisie demi-francisée, qu'on appelle à Bruxelles
les Kaekebroeck et les Beulemans, genre hybride et généralement improductif, mais
aussi une forte part du monde des professions libérales, du grand commerce, de
l'industrie: il n'atteint qu'un pourcentage infime, mais son coëfficient d'influence
sociale est relativement très élevé.
D'autre part, la majorité de la population signalée comme parlant le ‘flamand’ ne
parle qu'un dialecte. En réalité, la ‘langue flamande’ est un terme impropre, nous
ne l'employons que parce qu'il est établi par l'usage: il y a des dialectes flamands,
et il y a la forme littéraire de ces dialectes que nous appelons le néerlandais. Ce
n'est pas autre chose que la langue littéraire des Pays-Bas. Le néerlandais est aux
dialectes flamands ce que le français est aux dialectes wallons. C'est la langue
unique du livre, de la conférence, du théâtre, du journal, même de la petite feuille
locale, depuis La Panne jusqu'à Maeseyck: un néerlandais plus ou moins pur et
plus ou moins bien compris, selon le degré d'instruction. Quand les gens cultivés
parlent ‘flamand’, ils parlent ce néerlandais (avec souvent, mais de moins en moins,
un accent du terroir, quelques flandricismes et certains gallicismes tenaces); le
peuple parle son dialecte, qui parfois n'est séparé du néerlandais que par des
nuances, ou, d'autre part, ne mérite que le nom de patois.
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Au-dessus de cette masse, nous avons aussi une élite intellectuelle flamande,
diversement graduée, bien entendu. J'ai montré plus haut son activité. Ce sont
généralement des hommes qui se sont formés eux-mêmes, ou qui, tout en profitant
de l'enseignement en langue française, ont résisté à la francisation, ont lutté pour
rester eux-mêmes et se conquérir leur mode d'expression propre. Si nous avons
une élite, c'est qu'il y a certaines énergies qui triomphent des circonstances
défavorables. Cette élite n'est pas assez forte pour que nous puissions nous en
contenter, mais elle est trop forte déjà pour qu'on puisse désormais arrêter le
mouvement flamand.
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IV. Principes et programme du mouvement flamand

Je ne sais qui disait que la raison a été donnée à l'homme pour justifier ses passions.
Il est certain que le premier mobile du mouvement flamand est un sentiment.
L'argumentation vient l'étayer. Mais au fond, il se suffirait à lui-même. Et c'est ce
qui fait sa force. Le sentiment est en deça ou au delà de ce que l'intellect appelle
faux ou vrai. Le soi-disant instinct de la race (qui est souvent le produit de la vie
commune plutôt que d'une unité ethnique plus ou moins altérée) semble en cela
aussi intangible que le sentiment religieux. Nos adversaires ne le voient pas toujours:
quand ils nous disent que nous avons tout intérêt à apprendre le français, nous y
souscrivons largement; mais quand ils nous disent que nous aurions tout intérêt à
abandonner une langue de faible expansion pour une langue mondiale, ils devraient
savoir que nous n'avons même pas envie de les écouter. Leur amour exclusif du
français, qu'ils se plaisent à considérer comme la langue mondiale par excellence,
s'alimente d'ailleurs aux mêmes sources mystiques. Proposez-leur de troquer le
français pour l'anglais, sous prétexte que celui-ci est plus répandu; engagez les
Polonais à passer à l'allemand ou au russe: ils ne vous comprendront pas, et n'auront
pas tort de ne pas vous comprendre. Un homme peut
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quelquefois changer d'idiome, quand des circonstances toutes particulières
facilitent la substitution: mais jamais un peuple ne renonce à sa langue, pour peu
qu'il ait quelques traditions qui la soutiennent. La langue n'est pas seulement un
moyen de communication plus ou moins arbitraire, qu'on remplace à volonté, c'est
quelque chose d'organique qui tient par mille racines à notre être le plus profond,
à cette vie intime qui colore malgré nous toutes nos actions et fait notre personnalité.
Et nous y tenons, parce qu'elle est le symbole le plus net de notre personnalité.
Cette langue, que des journalistes facétieux croient déconsidérer en l'appelant la
‘moedertaal’, nous est chère par là même: notre mère nous la parlait quand nous
étions tout petits - est-ce vraiment là si peu de chose? Cette langue nous relie au
morceau de terre où nous avons poussé. Cette langue, c'est nous-mêmes. Les mots
les plus simples ne sont pas des termes abstraits, mais des images chargées de
souvenirs: traduits aussi littéralement que possible, ils n'ont pas le même contenu
spirituel en français ou en flamand. Ils ont la couleur de notre ciel, ils ont la forme
de notre nature la plus intérieure. Le sec rationaliste haussera les épaules et traitera
tout ceci de sentimentalité. Le pauvre! Nous ne le contredirons pas, sachant que
nul plus que lui n'est voué aux défaites. Les alluvions d'inconscient que des
générations ont déposées en nous ne se suppriment pas d'un trait de plume. Quelle
faute d'ailleurs au point de vue national même, d'en rêver le dragage intensif! Le
patriotisme n'est pas seulement l'amour du territoire démarqué par une frontière: il
est l'amour de tout ce qui fait l'être collectif; il manque de consistance s'il ne
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part pas de l'amour du clocher; il peut être très fort en ne s'attachant qu'à des
symboles extérieurs - tout le monde étant plus ou moins fétichiste - mais jamais
autant que lorsqu'il se base sur cette réalité foncière, dont fait partie la langue
maternelle. Si l'on parle à un homme sa langue, on ne s'adresse pas seulement à
son cerveau, mais à tout son être psychique, on atteint la source même de l'énergie.
Gardons-nous en Belgique d'étouffer aucune source d'énergie et de personnalité!
C'est avec la langue que nous pensons, après tout. Elle est inscrite dans nos
moëlles. Tous les souvenirs de la race sont vivants en elle. L'altérer, c'est
embarrasser notre faculté de penser.
Ce sentiment qui nous attache à la ‘moedertaal’ tient d'ailleurs, consciemment
ou non, à des tendances fort respectables de la vie morale: pour l'individu comme
pour la nationalité le désir de se développer selon sa nature propre, selon ses
capacités natives, c'est-à-dire à l'aide de sa langue maternelle, le désir d'être
soi-même, de ne pas vouloir paraître autre chose, d'être tout à fait ce que l'on est
au fond, le désir de se réaliser complètement ne donne-t-il pas la nécessaire unité,
cette dignité qui fait l'homme, et quand il aboutit, la libre et sûre aisance de parole
et d'action qui distingue les natures vraiment productives et les élève bien au-dessus
des ‘métis’ au langage indigent, hésitant, au caractère mal équilibré?
Les Belges de langue française qui aiment vraiment le français devraient le mieux
comprendre que les Belges de langue flamande, par une raison identique, aiment
le flamand.
Pourquoi admettons-nous ce sentiment chez les ‘gran-
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des nations’ et non chez les petites? On trouve tout naturel qu'on soit fier d'être
Français ou Anglais... Ce sentiment est pourtant plus recevable encore chez les
petites nations, parce que là il répond simplement à la conscience d'une dignité
personnelle, tandis que chez les grandes nations il tourne facilement à l'exclusivisme
chauvin, qui en fin de compte rétrécit l'horizon, perd le sens des proportions, et
appauvrit.
Ces facteurs sentimentaux et moraux sont peut-être les ferments les plus puissants
du mouvement flamand, ceux qui agissent obscurément dans la masse, bien
audessous des discours et des programmes. Il vient s'y ajouter, dans le même ordre,
un sentiment très simple de la justice. L'homme qui ne sait que sa langue maternelle,
ou qui prétend parler habituellement sa langue maternelle, trouve injuste de se voir
relégué dans une sorte de caste inférieure, d'être traité en citoyen de deuxième
classe. Il trouve injuste qu'il doive souvent se sentir comme un étranger dans son
propre pays. Il trouve injuste que, dans son propre pays, il se bute sans cesse à
des fonctionnaires et des employés qui ne le comprennent pas. Il trouve injuste qu'il
ne puisse obtenir en Flandre la place la plus infime sans devoir prouver sa
connaissance du français, alors qu'un ministre peut ignorer le flamand. Il trouve
injuste que la population française du pays dispose de deux universités de l'Etat,
et que la population flamande n'en ait pas une seule. Il trouve injuste, en un mot,
qu'il ne jouisse pas exactement des mêmes droits des mêmes garanties et des
mêmes facilités que le Wallon ou le Flamand francisé. L'egalité de droit elle-même
n'est rien sans l'égalité de fait.
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L'homme d'Etat me dira que la politique ne se propose pas comme fin la
satisfaction de sentiments, d'ailleurs estimables. Il est facile de voir qu'en principe,
ce n'est pas nécessairement à ces sentiments que la solution du problème doit être
ajustée. Si j'invoque l'amour de ma langue maternelle, je pourrais aussi bien invoquer
celui de mon dialecte et réclamer l'égalité de tous les patois. Et si le néerlandais
était un aussi faible instrument de civilisation que le cornique, qui s'éteignit dans les
Cornouailles il y a un siàcle, on aurait grand tort d'en faire une langue officielle,
malgré toute la saveur du parler populaire. D'autre part, la notion de justice ne se
présente pas toujours comme une idée d'une netteté rationnelle indiscutable: certaine
conception de la justice peut exiger le sacrifice d'un groupe pour le bien du plus
grand nombre. Mais l'on voudra bien admettre qu'ici les arguments d'ordre
sentimental puisent une singulière force dans le fait que le néerlandais est la langue
de l'immense majorité de la population flamande, qu'il représente même une majorité
dans l'ensemble du royaume, qu'il s'appuie sur une tradition littéraire de plusieurs
siècles, sur l'activité actuelle d'une élite, et sur le renfort des Pays-Bas, avec leur
civilisation très complète; on voudra bien admettre encore que les sentiments, s'il
n'y a pas lieu de les traduire en formules politiques d'une décisive exactitude, rentrent
pourtant dans les facteurs impondérables dont il faut tenir largement compte: ce
sont des forces, qu'on ne néglige pas impunément. Enfin, ils ne se preéentent pas
seuls: ils trouvent des alliés puissants dans toute une série d'arguments purement
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intellectuels, tirés des nécessitiés de l'organisation sociale, et c'est ceux-là qu'il
convient d'examiner maintenant.
Voyons le niveau moyen de la culture en Flandre: il est sensiblement inférieur à
celui de la Wallonie. C'est un fait patent, qu'on ne peut sincèrement nier. Et
demandons-nous de quelle façon on fera sortir du pays flamand, pour le plus grand
bien de la patrie commune, le plus d'énergie saine et productrice.
L'industrie des provinces flamandes est caractérisée par les longues journées de
travail et les bas salaires. La plus importante est l'industrie textile. L'agriculture, sous
la forme de la petite culture, constitue encore l'activité essentielle de la population.
L'industrie à domicile est beaucoup plus répandue qu'en pays wallon: on sait que,
d'une façon générale, elle se caractérise par un salaire dérisoire, des journées de
travail épuisantes, l'abus du truck system, des conditions hygiéniques défectueuses,
1
l'emploi de jeunes enfants . La mortalité infantile est effrayante, le nombre d'illettrés
énorme. On conçoit le défaut de pensée libre, la puissance politique et sociale du
clergé et des grands propriétaires fonciers,

1

Consulter les diverses monographies publiées par le Ministère du Travail. Voir aussi, dans
le petit livre de Aug. De Winne, A travers les Flandres (Gand, 1902), les cordiers de Hamme,
qui peinent de 14 et 15 heures par jour, en s'aidant parfois d'enfants de cinq ans, les tisserands
de Zele, les coupeurs de poils de Lokeren, les allumettiers de Grammont, les vanniers de
Tamise, les briquetiers qui travaillent parfois 16 heures d'affilée, les dentellières qui gagnent
0,75 à 1,25 fr. pour 12 à 14 heures, même 0,70 fr. pour 14 heures. Il y a des salaires de 9 à
12 frs. pour plus de 70 heures de travail par semaine.
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le développement de l'alcoolisme et de la criminalité. Nous souffrons d'autres maux
encore: la population flamande, malgré le recul des années 1840 à 1860, malgrlé
l'émigration considérable vers le nord de la France, est restée d'une extrême densité.
D'où une émigration permanente vers les villes et les centres industriels wallons;
l'émigration saisonnière des terrassiers, des briquetiers, des Franschmans qui vont
faire la moisson en France (en 1898, ceux-ci étaient 57.262); l'émigration
hebdomadaire ou quotidienne d'ouvriers flamands qui vont travailler temporairement
dans les mines et les grandes industries wallonnes. Ce sont les bas salaires et le
chômage qui chassent ces ouvriers de leurs foyers Ils ont à parcourir parfois de fort
longs trajects, et vivent dans des conditions tout à fait anormales, qui entraînent
1
pour eux et leur famille les conséquences les plus fâcheuses . On s'explique
l'animosité des ouvriers wallons: les Flamands qui vont travailler chez eux sont des
coolies.
En dernière analyse, ce sont là les résultats des effets opposés que la révolution
industrielle a exercés dans l'une et l'autre partie du pays. Mais la situation linguistique
les a singulièrement aggravés, en privant le peuple flamand d'une culture assimilable,
dans la langue qu'il comprend.

1

De Raet, Arch. sociol., janvier 1913, pp. 212-213. De Winne signale que les ouvriers migrateurs
de Courtrai prenaient le train à 4.2 h. du matin et rentraient à 9,15 h. du sour. Certains
habitaient la campagne et avaient à faire encore un bon trajet à pied. De toutes jeunes filles
vont aussi travailler à Tourcoing et à Roubaix. - Beaucoup d'ouvriers travaillant à Seraing
viennent de la région comprise entre Tongres et Hasselt jusqu'à Diest: voir E. Mahaim Les
abonnements ouvriers en Belgique.
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Le revenu national de la Belgique provient pour une très grande part de l'exportation
de ses produits industriels. Or, on déplorait déjà que nous exportions surtout des
1
produits qui incorporent beaucoup de matière première et peu de main d'oeuvre .
Mais s'il en est ainsi pour l'ensemble de la Belgique, la situation est encore pire pour
la région flamande du pays. Un nombre considérable d'ouvriers doivent s'y adonner
à un travail qui, par son essence même, est peu rémunérateur sur le marché
industriel international. Ce qui fait leur infériorité, c'est leur manque de connaissances
générales et techniques: l'ignorance aboutit ici à un incalculable gaspillage de
2
forces . Et tandis que nos hommes émigraient pour faire ailleurs des besognes de
manoeuvres, les bonnes places dans notre industrie étaient trop souvent prises par
des Allemands: avant la guerre, il y avait même une amicale d'ouvriers allemands
à Alost.
Il s'agit donc de relever le niveau social du producteur flamand. Ce ne sont point
les aptitudes ni l'énergie qui lui font défaut, c'est la culture. On ne peut affirmer que
les Flamands soient, de nature, moins intelligents que les Wallons: pendant des
siècles, ils ont été, dans le mouvement de la civilisation générale, au même plan
que les grandes nations européennes. Qu'on ne dise pas non plus que leur état
d'infériorité tient au fait qu'ils sont restés avant tout une population agricole,
généralement moins développée que la population industrielle

1
2

e

Voir S. Cattier, La Belgique au début du XX siècle. Revue économique internationale, déc.
1905, et De Raet, article cité.
De Raet, p. 212.
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des villes. Certes, le développement intellectuel est plus rapide dans les grands
centres que là où les points de contact entre les hommes sont moins nombreux et
moins différenciés. Mais qu'on pense que la Flandre est tout particulièrement la
région des villes. La population des campagnes y est bien plus dense que dans les
contrées agricoles du pays wallon. Et il est précisément intéressant de comparer
l'agriculture flamande à l'agriculture wallonne: celle-ci est beaucoup plus ouverte
au progrès.
e

A la fin du XVIII siècle, la Flandre était le premier pays d'Europe au point de vue
du rendement méthodique de la terre. Mais les découvertes scientifiques et la
révolution industrielle transformèrent les conditions de la productivité. Rien n'éclaire
mieux le rôle du ‘savoir’, aujourd'hui, l'influence de la science sur la technique, qui
s'ajuste et se règle selon des procédés rationnels, qui succède dans tous les
domaines à la routine et à l'empirisme tâtonnant. On ne s'en aperçut bien ici, que
e

lorsque, dans le dernier quart du XlX siècle, nous souffrîmes d'une crise intense,
due à la concurrence des pays nouvellement mis en valeur, tels que l'Amérique du
Nord, l'Argentine, la Roumanie et la Russie, où les frais de production étaient plus
bas, et qui, grâce aux transports de plus en plus faciles, pouvaient écouler leurs
produits sur les marchés de l'Europe occidentale à des prix très inférieurs. Cette
crise n'atteignit pas seulement la Belgique, mais elle fut plus grave en Flandre, à
cause de la densité de la population, qui maintient les loyers élevés, et de l'état
arriéré des paysans flamands. On fit done appel à l'Etat, dont les interventions
jusque là n'avaient guère favorisé que le commerce et l'industrie,
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et l'on s'efforça d'atteindre des résultats plus rémunérateurs par l'application des
méthodes rationnelles aux engrais chimiques, à la sélection des semences, à
l'alimentation du bétail, etc.
Or, ces résultats ont été obtenus dans une bien plus large mesure en pays wallon
qu'en pays flamand. Il ne faut en accuser que le défaut de culture générale et de
connaissances techniques, qui a empêché ces progrès de pénétrer suffisamment
dans la Belgique flamande. Le chiffre d'affaires des associations d'intérêt agricole
est plus considérable dans les provinces wallonnes que dans les flamandes. En
1906, ces associations achetaient dans la Flandre orientale pour 2.750 francs de
semences, dans la province de Liège pour 80.428 francs. Elles achetaient dans la
Flandre orientale, pour 197.551 francs d'engrais chimiques, dans la province de
Liège pour 3.866.500 francs. Elles achetaient, dans la Flandre orientale, pour 490.584
francs d'aliments pour le bétail, dans la province de Liège pour 4 millions 650.070
francs. Elles achetaient dans la Flandre orientale pour 17.474 francs de machines,
dans la province de Liège pour 41.350 francs. Or, la Flandre orientale comptait, lors
du dernier recensement agricole (1895), 251.408 personnes s'occupant d'agriculture,
1
tandis que la province de Liège n'en comptait que 85.185 . Ceci permet de toucher
du doigt la différence de culture scientifique dans la province de Liège et dans la
Flandre orientale. Et, il serait difficile d'exagérer les résultats qui peuvent être obtenus
par une production scientifique. Si l'on veut se contenter d'un seul exemple:

1

De Raet, Arch soc., janv. 1913, p. 214.
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des expériences faites par les agronomes de l'Etat, pendant les hivers de 1901-1902
et 1902-1903, sur les vaches laitières, ont démontré que par un système
d'alimentation rationnelle, on pourrait réaliser en Belgique un bénéfice annuel de
41 millions. ‘Ce qui est vrai pour l'alimentation rationnelle du bétail l'est au moins
autant pour l'étude des insectes nuisibles et des maladies des plantes; du choix des
espèces, des semences, des races de bétail, des engrais, des machines agricoles,
1
etc’ .
Il y a donc un devoir urgent à accroître la productivité en pays flamand; mais on
ne peut remédier à son état d'abaissement actuel qu'en y répandant les
connaissances techniques, et l'on ne peut y répandre les connaissances techniques
que sous condition de développer l'instruction générale, de relever le degré de
culture. Dans la lutte des nations, la victoire appartiendra à celles qui auront su tirer
le meilleur parti de leur matériel humain en l'éduquant. Une formation professionnelle
excellente est la meilleure arme.
Or, s'il y a partout une certaine distance entre l'élite et la masse, en pays flamand
la différence de langue creuse entre elles un abîme. La plus grande partie de la
classe instruite parle le français, la classe populaire parle le flamand. Cette classe
populaire porte en elle des possibilités admirables, qu'il faudrait dégager: mais
l'action régénératrice ne peut venir que d'une élite qui lui parlerait sa langue.
Actuellement, le fond reste inculte. L'élite flamande, qui est le résultat d'efforts
individuels, qui a dû en quelque sorte se conquérir elle-même - et

1

Ibid.
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combien d'énergie, qu'elle aurait pu mieux employer, n'a-t-elle pas dépensée dans
le combat pour sa personnalité contre le courant de francisation! - cette élite flamande
est insuffisante, mal soutenue. L' action de l'élite française sur le peuple est presque
nulle. Je rappelle - il faut le rappeler toujours - que malgré la politique d'après 1830,
qui tendait à établir l'unité de langue nationale en enlevant au flamand l'air respirable,
malgré un système d'intolérable oppression linguistique qu'on ne se mit à tempérer
un peu que dans les années 1870, la Flandre est restée foncièrement flamande:
dans les quatre provinces flamandes plus l'arrondissement de Louvain, moins les
communes wallonnes, il y a 1,05% d'habitants qui ne parlent que le français, plus
12,80% qui parlent le français et le flamand: en tout 13,85% sachant le français.
Encore, de ces 13,85%, y en a-t-il 11,15% qui parlent habituellement le flamand,
2,70% qui parlent seulement ou habituellement le français. La pénétration de la
langue française est donc infime, et la pénétration de la civilisation française plus
infime encore. On peut le déplorer, mais il faut le reconnaître. J'ai montré que de
1890 à 1910, le bilinguisme ne tend nullement à s'accroître. La politique de 1830 a
fait fiasco. Essayer encore aujourd'hui de franciser tout le peuple flamand est une
chimère dont les esprits positifs sont revenus depuis longtemps. Il ne reste qu'une
issue: que les classes éclairées travaillent au relèvement des classes populaires
en se servant de la langue de celles-ci.
Répétons que le remède ne peut consister à apprendre le français aux populations
flamandes. L'expérience est faite. A l'heure actuelle, moins que jamais, on ne peut
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exiger de cette grande masse (plus de 3 1/4 millions) que, pour se développer,
elle soit obligée d'acquérir à grand' peine une langue qui lui est étrangère. Le peu
de français que l'on peut apprendre à l'école primaire reste superficiel et disparaît
vite, quand le milieu n'est pas français. Nous voulons une culture complète. D'autre
part, la connaissance que nos classes francisées ont du néerlandais est trop pauvre
pour leur permettre d'exercer une réelle influence civilisatrice. Les intellectuels de
langue française pensent en français et ne savent pas s'exprimer convenablement
en néerlandais; ils ne peuvent sortir du cercle étroit des conversations qu'on a avec
ses domestiques. Le corps du peuple flamand est flamand, la tête est française.
Chaque année sortent de l'université des avocats, des magistrats, des fonctionnaires,
des médecins, des ingénieurs, dont la pensée n'atteint plus qu'une toute petite partie
du monde dans lequel ils se meuvent. Ces couches dites ‘supérieures’ ne sont pas
au-dessus de ce monde, elles sont en dehors. Qu'on n'oublie pas que l'université
est le principal organe de production intellectuelle que possède une nation, et dont
l'influence descend par différents intermédiares dans toute la masse. ‘C'est de la
culture supérieure, écrivait le philosophe français A. Fouillée, que le reste découle,
comme l'eau fécondante des hauteurs’. L'instituteur primaire est formé par
l'enseignement moyen, et le professeur de l'enseignement moyen par l'université.
Dans les autres pays, il y a cette circulation bienfaisante qui s'établit entre la pensée
supérieure et l'ensemble du corps social; en pays flamand, la différence de langue
sépare les intellectuels du peuple. La littérature peut se développer plus ou moins,
comme
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activité spontanée de quelques natures exceptionnelles; encore traduit-elle, en
Flandre, les instincts de la race plus souvent que l'innombrable pensée moderne.
Ce n'est évidemment pas assez. Actuellement, l'influence des intellectuels flamands
est forcément trop restreinte, et la plus grande part de cette influence doit encore
être abandonnée aux semi-intellectuels, c'est-à-dire à la médiocrité. Il ne suffit pas
que les gens instruits aient une connaissance élémentaire du néerlandais, sachent
un certain nombre de mots néerlandais: c'est la pensée complète qui importe, et
son expression complète. Comment veut-on organiser un enseignement technique
sérieux dans la langue de l'ouvrier, si les maîtres qui devraient donner cet
enseignement sont formés en français? Chose inouïe, alors que près des deux tiers
de la population agricole du royaume se trouvent en pays flamand, et que le paysan
flamand ne sait guère d'autre langue que la sienne, le seul institut supérieur
d'agriculture est en pays wallon, à Gembloux; la seule revue officielle d'agriculture
est française; la seule école vétérinaire de l'Etat est française (celle de Cureghem).
Nous sommes donc condamnés a la routine. Autre part, il y a la curiosité sans cesse
éveillée, les revues spéciales, la littérature de vulgarisation, les notions scientifiques
et techniques qui se répandent même par le journal, les extensions universitaires,
les universités populaires; en pays flamand, tous ces instruments de progrès
intellectuel et économique sont des plus faibles. Je le répète, une influence
civilisatrice réelle ne peut s'infiltrer dans la masse, parce qu'elle ne l'atteint pas par
le français. Elle ne peut l'atteindre que par le néerlandais. Il est
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infiniment plus facile de faire passer un homme de son dialecte à la forme cultivée
de ce dialecte, que de le faire passer à une lague étrangère (Je suis un peu honteux
de devoir encore avancer cet axiome...). Une civilisation vraiment saine et complète
ne s'établit que sur la langue maternelle, la langue nationale.
Alors, que nous faut-il, en somme?
Notons, dès l'abord, s'il est encore nécessaire, que la régénération flamande ne
se résume pas dans la question linguistique. Elle embrasse les problèmes sociaux
les plus complexes, c'est bien entendu. Mais la question linguistique est plus ou
moins liée à tous ces problèmes, et c'est sur elle seulement que je prétends ici
attirer l'attention.
Cela dit, que faut-il donc? Il faut que tout l'enseignement, de haut en bas, soit
organisé de façon à nous donner une élite parlant la langue de l'immense majorité.
C'est ce qu'indiquait déjà, il y a longtemps, le grand sociologue Emile de Laveleye.
Et je prends ici le mot ‘élite’ dans son sens le plus large; il y a une élite dans chaque
classe: un ouvrier qui fait parfaitement la besogne qu'il est appelé à faire y appartient
aussi bien que l'homme d'Etat qui fait convenablement la sienne; au point de vue
de l'utilité générale, il n'y a qu'une espèce d'homme supérieur, c'est celui qui est à
sa place, the right man. Il faut encore que dans tous les domaines officiels cesse
la suprématie du français sur la langue de l'immense majorité. Il faut que
l'administration, il faut que la justice, Il faut que l'armeé cessent d'être francisées; il
faut, en un mot, que toute l'armature sociale créée par les pouvoirs cesse d'être
francisée. Là même où le bilinguisme s'im-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

226
aant.

pose, le flamand ou néerlandais, en pays flamand et pour toutes les affaires
concernant le pays flamand, doit néanmoins être la règle. Voilà ce que veut le
mouvement flamand, et ce qu'il veut avec ténacité, parce qu'il sait que le relèvement
du peuple flamand est à ce prix.
Je ne vois pas ce qui, dans ce programme, peut porter ombrage aux Wallons.
Nous demandons simplement pour nous ce qu'ils ont déjà pour eux. La tolérance
ne peut être basée que sur la réciprocité. Les Wallons qui désirent un emploi, là où
les nécessités du service exigent une connaissance suffisante du flamand, devront
bien admettre qu'il leur faut apprendre cette langue. Dans un excellent article paru
1
pendant la guerre dans une revue clandestine , je note ceci: ‘Le seul obstacle réel,
c'est la mauvaise volonté. Dans beaucoup de maisons de commerce, on réclame
des employés la connaissance des langues étrangères et l'on trouve aisément le
personnel nécessaire. On le trouvera tout aussi bien dans les administrations
publiques, où les emplois sont de loin préférables par la stabilité, le taux des
émoluments et l'avantage de la pension.’ Les Wallons jugeront eux-mêmes de ce
qu'exige leur intérêt propre et celui du pays.
Je sais bien qu'on a fait des concessions aux Flamands. Mais ils réclament toujours
plus: ils sont donc insatiables?
C'est que les Flamands ne veulent pas de ‘concessions’: ils veulent ce qu'ils
trouvent juste, c'est-à-dire,

1

La supériorité du français et l'égalité des langues en Belgique, dans l'Ame belge, du 8 octobre
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1918. Publié aussi en brochure (n 6) par De Vlaamsche Leeuw, journal (clandestin) de
propagande patriotique.
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au point de vue linguistique, les mêmes droits et les mêmes facilités que les
Wallons, rien de plus, mais aussi rien de moins. Il est plaisant de voir les gens qui
ont combattu - haineusement souvent - les lois flamandes les plus équitables,
s'imaginer qu'ils pourront encore, par quelques demi-mesures, mettre un terme à
la vie qui se développe, à la conscience qui grandit. Qu'ils perdent toute illusion à
cet égard: l'heure des palliatifs et des petites roueries est passée. En ce temps
d'évolution démocratique rapide et de ‘droit des nationalités’, la paix ne sera basée
que sur des solutions franches et loyales. Et c'est peut-être le seul moyen d'enrayer
un radicalisme excessif qui, si on le laissait grossir, enlèverait les barrières et mettrait
en péril l'existence même de la nationalité belge.
Quelles sont alors les réformes urgentes, j'entends celles auxquelles il convient
de travailler immédiatement. D'abord, qu'on applique sincèrement les lois existantes?
Ce qui a le plus aigri les Flamands, ce n'est pas l'opposition parlementaire à certaines
de leurs revendications, ce n'est pas la lutte ouverte: c'est le sabotage sournois de
toutes les lois flamandes par ‘les bureaux’, II faut donc qu'une réforme administrative
sérieuse leur donne des garanties suffisantes, sans quoi les plus belles lois du
monde restent en fin de compte inefficaces. Actuellement, pour ce qui concerne le
pays flamand, la langue de l'administration interne est le français; les avis au public
sont bilingues et seul l'employé en rapport direct avec le public est tenu de savoir
les deux langues. Ce n'est pas assez, ce régime établissant toujours la prédominance
du français. Il faut en arriver à ce que, dans la règle, le
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flamand soit la langue administrative du pays flamand. S'il est difficile de réaliser
cela d'un coup, que du moins l'on en tienne compte dans les très nombreuses
nominations qui vont se faire; qu'on institue dans chaque département un secrétariat
flamand, et un service de ‘contrôle linguistique’ analogue à celui qui fonctionne
depuis bien des années déjà au Ministère de la Marine, des Chemins de fer, Postes
et Télégraphes: ce système permet de régler à l'amiable et de façon pratique bien
des questions de personnes, en sauvegardant aussi bien les exigences
administratives que les convenances d'ordre linguistique.
De même, la question du flamand à l'armée va se poser dans toute son acuité.
Il n'est pas admissible que l'armée nationale soit un instrument de francisation. On
sait la part considérable que les Flamands ont prise dans la lutte héroïque et
sanglante pour l'honneur et la liberté: il y avait au front 85% de Flamands. Après
cela, l'esprit démocratique, la plus ordinaire justice et le soin même de notre dignité
exigent impérieusement que l'égalité absolue soit établie à l'armée entre les Belges
de langue flamande et les Belges de langue française. L'état d'infériorité dans lequel
les premiers étaient maintenus, et dont ils ont souvent si cruellement souffert, ne
peut durer plus longtemps. Que les Wallons s'imaginent la situation, si la plupart
des officiers ne savaient ou ne voulaient parler que le flamand. Dès que nos hommes
seront rentrés au pays, et qu'ils pourront nous fournir les données nécessaires, il
faut examiner quelle solution conciliera le mieux nos voeux légitimes avec le souci
d'une armée une et vraiment forte.
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Pour l'enseignement, le but poursuivi est évidemment d'assurer aux Flamands
l'instruction intégrale dans leur langue. La grosse question, et la plus immédiate,
est celle de l'université. Je lui consacre plus loin un chapitre spécial. C'est d'après
celle-là qu'il faudra régler l'ajustement graduel de l'enseignement moyen aux
situations nouvelles; ceci demande une étude détaillée; il semble bien d'ailleurs que
l'on doive procéder à une refonte complète de l'enseignement moyen. En attendant,
il importe qu'on crée les écoles normales flamandes nécessaires pour former les
professeurs et les instituteurs primaires appelés à enseigner en néerlandais. Avant
la guerre, l'Etat n'avait pas une seule école normale flamande d'instituteurs ou
d'institutrices dans le Brabant. La Ville de Bruxelles n'en possède pas non plus.
Qu'on me permette encore d'attirer l'attention sur l'enseignement primaire, ce qui
nous amènera à mieux éclairer certaines vues générales. La loi du 19 mai 1914
établit ce principe: ‘Dans toutes les écoles communales, adoptées ou adoptables,
la langue maternelle des enfants est la langue véhiculaire aux divers degrés de
l'enseignement’. C'est la raison même, et il n'est de pédagogue en aucun pays excepté peut-être en Belgique, - qui songe à y contredire. L'école doit tenir compte
de toutes les facultés innées de l'enfant et de celles qu'il a acquises dans ses
premières années, elle ne fait que poursuivre l'enseignement inconscient dont il
s'est en quelque sorte imprégné avant d'entrer en classe. ‘La seule langue, dit Justin
1
Mérault , que chacun puisse connaître à fond

1
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est sa langue maternelle. L'enfant la possède héréditairement, les formes en sont
latentes dans son cerveau; elles n'attendent que l'éveil; dès qu'il les entend formulées
dans son entourage, elles s'animent en lui; ces premières impressions sont
indélébiles; le génie de la langue s'indure dans le cerveau et trace les seuls chemins
que la pensée suivra désormais naturellement’. Lui donner l'enseignement dans
une autre langue que celle qu'il parle et comprend le mieux, c'est en faire, selon
l'énergique expression de Maurice Barrès, un ‘estropié’.
La loi ajoute: ‘La langue maternelle ou usuelle est déterminée par la déclaration
du chef de famille’.De l'esprit même de la loi, des discussions à la Chambre, du
1
rejet de l'amendement Lemonnier et Féron dans la séance du 22 janvier 1914 , il
ressort nettement que le chef de famille a le devoir de faire une déclaration
authentique, et non point le droit de choisir selon son bon plaisir entre le flamand
et le français. Or, c'est de cette dernière façon qu'on interprète généralement, du
moins dans l'agglomération bruxelloise et spécialement à Bruxelles, le texte de cette
disposition. Comme les couches supérieures sont françaises ou francisées,
l'administration l'est aussi, et les instituteurs et directeurs sortent d'écoles normales
où la langue de l'enseignement est le français. La tendance à réduire les classes
primaires flamandes au plus strict minimum s'explique donc suffisamment. On se
garde bien d'éclairer le père de famille comme il conviendrait: il s'imagine volontiers

1

Cet amendement était ainsi conçu: ‘Les parents ont le choix de la langue dans laquelle ils
désirent voir instruire leurs enfants’.
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que pour apprendre le français, son enfant doit fréquenter la classe française. Et
comme pour son entendement myope, toute l'instruction consiste à ‘savoir le
français’, il n'hésite pas dans son choix. Il n'en faut pas sourire: l' ‘éducateur’ ne voit
généralement pas plus loin que lui. Je pourrais citer des cas de pression directe
exercée sur l'enfant ou ses parents, Aussi constate-t-on parfois une situation très
différente dans des écoles pourtant fort voisines, et les classes françaises sont-elles
plus ou moins peuplées d'enfants qui ont grand'peine à suivre la leçon. Je ne sais
rien de plus triste que de voir sur les bancs de l'école ces pauvres bambins qui ne
saisissent pas la parole du maître, qui lisent des phrases qu'ils ne comprennent
pas, et dont toute la préoccupation - quand leur esprit ne s'endort pas - doit être
d'ânoner et de retenir des mots, des mots, des mots, alors qu'à ce moment il
importerait de former le cerveau, de lui apprendre à penser, de lui donner, non pas
des formes creuses, mais les notions assimilables dont il est avide. Je demandais
à une institutrice wallonne, qui faisait une petite classe communale dans un de nos
quartiers populeux, comment elle s'en tirait, puisqu'elle ne savait guère parler le
flamand. Elle me répondit: ‘Quand on sait dire “rammeling” (raclée), ça suffit
amplement’. Boutade, si l'on veut, mais elle peint l' esprit. Le résultat est pitoyable:
Bruxelles fournit un contingent relativement considérable d'‘arriérés’, et bon nombre
e

d'élèves ne parviennent pas à finir le 3 degré à 12 ans. L'école n'a pu les décrasser
de leur patois, ils n'ont pas appris suffisamment leur langue maternelle pour qu'elle
leur soit un instrument de culture. En revanche, ils n'ont guère
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mieux appris le français, ils en ont même appris bien moins que les petits Flamands
sortis des écoles de Molenbeek, où l'on suit des méthodes moins irrationnelles. Ils
sont incapables de s'exprimer - c'est-à-dire de penser - de façon convenable en
aucune langue. Et en résumé, on a fabriqué une race d'avortés. Les mieux doués
échappent seuls. Le système fonctionne d'ailleurs dès l'école gardienne, où le
français est la règle; cela simplifie les choses: vers six ans, l'enfant qui a passé par
là a déjà une légère couche de français, ce qui permet de le verser sans peine dans
une classe française. C'est ainsi que l'on pratique de manière systématique le
‘déracinement’. Les quelques classes flamandes sont le refuge des enfants les plus
pauvres, les plus négligés, les plus obtus, ceux qui ne saisissent pas un mot de
français. Ces classes ne servent d'ailleurs qu'à leur en enfourner assez pour qu'on
puisse les réunir au troupeau au bout d'un an ou deux. Ils perdent encore un peu
plus de temps que les autres, voilà tout. Et les parents en sont venus à craindre
qu'on ne mette leurs rejetons dans ce qu'ils appellent ‘la classe pouilleuse’ (de
luizenklas). Aussi avait-on, il y a quelques années, complètement supprimé les
classes flamandes à Bruxelles; étant donné le régime établi, c'était en somme assez
raisonnable...
Si j'insiste sur la situation spéciale créée dans l'agglomération bruxelloise - où
près de la moitié de la population, ne l'oublions pas, a le flamand comme langue
maternelle - c'est que la question a plus qu'un intérêt local: elle peut avoir, au point
de vue national, les plus graves conséquences. Grâce à l'école, Bruxelles se francise
méthodiquement. De ce train-là, on peut prévoir le

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

233
aant.

moment où, malgré l'immigration rurale, l'élément vraiment flamand serait ici
quantité négligeable. Ce jourlà l'unité du pays court grand risque d'être rompue. La
capitale ne jouera plus son rôle de trait d'union entre la Flandre et la Wallonie. Elle
ne rencontrera plus qu'hostilité dans le bloc flamand, qui se ‘flamandise’ de plus en
plus. On a grand tort de considérer toujours Bruxelles comme un territoire auquel
il faut faire, dans les lois flamandes, une situation exceptionnelle. Qu'on y songe
bien, c'est peut-être, pour une bonne part, dans les écoles primaires de Bruxelles,
que se serait décidé, au bout de vingt ou trente ans, le sort de notre patrie.
Oh! je le sais, on fait intervenir ici le principe de ‘la liberté du père de famille’, et ceci
élargit le débat. On oublie que, si le Belge répugne heureusement à un jacobinisme
coërcitif et outrancier, la ‘liberté’ du père de famille ne peut pas être pourtant
l'arbitraire pur et simple, et qu'en face d'elle, il y a le droit de l'enfant à recevoir une
éducation rationnelle. Ce droit-là doit être sauvegardé aussi. Je citerai l'opinion que
défendait déjà Charles Buls en une séance de la Chambre du 30 novembre 1886:
si l'enfant comprend mieux le flamand que le français, qu'on le place dans la classe
purement flamande; s'il comprend mieux le français, qu'on le place dans une classe
purement française [tout en lui apprenant aussi l'autre langue, bien entendu]. Un
membre demanda: ‘Du consentement des parents?’ - M. Buls: ‘Non, mais je vais
arriver à ce point. Je dis que la question est pédagogique, et je ne saurais admettre
qu'en matière de pédagogie, il faille consulter
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les parents’. Et M. Thonissen, alors ministre de l'Intérieur et de l'Instruction
publique (le commentateur de notre Constitution!) interrompit par ces mots: ‘Vous
avez raison’. Je me plais encore - tout en n'allant pas aussi loin que cet acerbe
polémiste, - à citer quelques phrases de M. Maurice Wilmotte lui-même, qu'il écrivait
dans La Flandre Libérale du 6 mars 1910, à propos de l'instruction obligatoire: ‘M.
Vandervelde a parlé du droit de l'enfant. Et ç'a été une plaisante stupeur chez ses
adversaires que de l'entendre formuler des axiomes, dont nos sociologues ne
contestent plus guère; l'évidente simplicité. M. Lanson, pour ne citer qu'un
pédagogue, a écrit sur ce passionnant chapitre des pages vraiment décisives. A la
Chambre, on voyait ces bons députés avec Dieu écarquiller les yeux. Héritiers
égoïstes des maximes du vieux code romain, transformant le pater familias en
justicier, disposant de la vie et des biens de tous les siens, il leur paraissait
monstrueux d'entendre dire qu'un pacant stupide, que le dernier des boutiquiers de
faubourg ne serait peut-être pas meilleur juge que l'Etat de ce qui convient à la
formation intellectuelle et morale de l'enfant. Cette vérité élémentaire, que sur dix
pères, il y en a neuf plus ou moins incapables de décider en connaissance de cause
des vrais intérêts intellectuels de leur progéniture, comme ils le sont de corriger ses
devoirs d'école et ses fautes de langage, cette vérité dépassait leur entendement.
J'ai trouvé que nos amis mettaient un excès de modération à la proclamer’.
Ah! ils sont beaux, les résultats de ‘la liberté du père de famille’, quand, pour les
besoins de la cause, on en fait un pouvoir absolu! Et l'on ne voit pas tout de suite
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ce qu'il peut y avoir de tartuferie sous ce mot de ‘liberté’ Quelle aberration, d'abord,
de l'ériger en principe sacrosaint, qui tranche en dernier ressort, sous lequel on
écrase les objections sans se donner la peine de les discuter! Mais e fondement
même de toute loi est de restreindre la liberté individuelle dans l'intérêt de la
communauté. On n'a pas hésité à protéger l'homme économiquement faible ou la
femme ou l'enfant contre l'exploitation et les influencces délétères, physiques ou
morales. Seuls, quelques derniers manchestériens protesteront encore, mais, comme
1
le fait remarquer l'Anglais Shadwell , les seuls défenseurs logiques de la libertétabou
sont les anarchistes: ‘Ses autres soi-disant adhérents appliquent cette théorie pour
autant qu'ils le jugent bon; ils arrêtent une ligne arbitraire à un point généralement
déterminé par leur intérêt, tout en aimant à se baser sur quelque principe et à
identifier leur propre avantage avec celui de la communauté’. Il est paradoxal que
même des socialistes nous opposent parfois cette intangible ‘liberté’: ils savent
pourtant bien, eux, que la liberté de droit n'est pas la liberté de fait. Et pour le cas
qui nous occupe, je demande si le prolétaire ou si le petit employé est vraiment libre
de se développer en sa langue maternelle, la seule qui puisse lui assurer son
développement rapide, sans déchet d'énergie, et son développement intégral, je
demande s'il est vraiment libre de choisir, du moment qu'il vit, lui Flamand, dans
une société où, en fait, l'administration est française, où toute la superstructure est
française, où l'Etat encourage

1
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par toutes ses institutions la formation d'une classe supérieure francisée, où
enfin l'on ne peut monter d'un échelon - même au plus bas de l'echelle, - sans que
la connaissance du français ne s'impose? Contrainte d'autant plus efficace qu'elle
agit indirectement et constamment par tout un ensemble de forces établies qui se
tiennent. C'est pourquoi l'on ne peut s'étonner de voir, dans le programme flamingant,
un ensemble de revendications qui se tiennent aussi. Au-dessus de la ‘liberte’, il y
a la justice, qui est le bien de la communauté.
Mais, voici que surgit une autre objection, toujours prête, celle-là, et qui a la vie
dure: les flamingants sont poussés surtout par la haine du français, - et ‘le français
est tout de même une plus belle langue que le flamand’ - et le recul du français en
Flandre serait un recul de la civilisation même.
On néglige de nous dire sur quels motifs psychologiques se baserait cette haine
du français. Quelle raison aurions-nous de détester une langue admirable, qui nous
met en contact avec une des grandes et des plus nobles et fècondes civilisations
du monde? Tout au plus pouvons-nous avoir une impression d'agacement quand
on nous impose le français: de là, chez l'homme qui ne le possède pas suffisamment,
une source d'animosité. Il est, en effet, gênant, en pays flamand, de se sentir entourê
de rouages officiels français: on ne se sent plus ‘chezsoi’, et l'on récrimine. Les vrais
ennemis de la culture française, en somme, ce sont ceux qui ont voulu imposer, en
Flandre, la suprématie du français: une pareille prétention ne peut que légitimer
toutes les résistances. Mais
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pourquoi aurions-nous la haine stupide du français, et de quoi se nourrirait-elle,
du moment qu'on nous donne la possibilité réelle de nous développer librement et
sainement selon notre nature propre? Ce jour-là je serai le premier à soutenir et à
multiplier les oeuvres de propagation française en Flandre.
Il est vrai que certains considèrent le flamingantisme comme une machine cléricale:
nous voulons que le Flamand reste ignorant pour le maintenir dans sa sujétion;
nous voulons lui éviter tout rapport de pensée avec la France de la Révolution et la
république combiste! Faut-il y répondre? Si tel réactionnaire, ressuscité du crétacé,
se berce encore d'un espoir aussi enfantin, il se défie bien plus du néerlandais tout
proche, - la langue de la Hollande calviniste et rationaliste - comme l'atteste un
1
célèbre discours de monseigneur Waffelaert, évêque de Bruges . Il suffit de rappeler
que l'ennemi le plus redoutable du mouvement flamand fut le haut clergé, tandis
que ce mouvement s'appuyait sur des hommes comme Vuylsteke, de Laveleye, de
Geyter, Max Rooses, Mac Leod, Paul Fredericq, de Raet, Waxweiler, Louis Franck,
Camille Huysmans, et combien d'autres encore, qu'on ne peut vraiment faire passer
pour des suppôts de l'obscurantisme. Ceux-là prétendaient que le seul moyen de
propager largement instruction, c'était de le faire dans la langue de tous, et qu'il y
avait avantage à ne pas laisser au seul curé le privilège de s'adresser en flamand
à ses ouailles.
Mais, nous dit-on, quelle idée de vouloir remplacer une

1

Voir le texte latin dans les Collationes Brugenses de 1906.
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langue mondiale, la plus claire qu'il y ait, par un idiome qui doit, en somme, être
assez piètre comme instrument de civilisation générale: vous vous appauvrissez
de gaîté de coeur, et vous restreignez votre horizon. - Il serait difficile de ramasser
plus de malentendus en une phrase.
1
Je cite encore l'auteur qui s'abritait sous le pseudonyme de Justin Mérault . ‘Partant
du fait que le français, considéré au point de vue général, est une langue supérieure
au néerlandais, serait-il permis d'en conclure que le français doit jouir, en Belgique,
d'une situation privilégiée? On le dit fréquemment et je le tiens pour la plus grave
erreur qui puisse empêcher le règlement équitable de la question des langues. Il
n'y a aucun rapport entre la valeur générale d'une langue et la place à laquelle elle
a droit chez le peuple qui la parle.’
‘... La conséquence du caractére naturel, organique du langage, c'est que
réellement on ne peut connaître à fond qu'une seule langue. Beaucoup de gens
s'imaginent le contraire et les plus convaincus sont ceux qui ne connaissent que
leur langue maternelle; les illusions de l'ignorance sont nécessairement les plus
tenaces; elles s'expliquent ici parce que celui qui ne connaît que sa propre langue,
le français, par exemple, ne fait en s'exprimant qu'une opération naturelle, instinctive,
spontanée; il parle comme il respire, il ne se rend pas compte que ce qui est naturel
pour lui est artificiel pour un étranger qui veut parler français; pour qu'il le comprît,
il faudrait que lui aussi eût fait un effort analogue et essayé d'apprendre

1

La supériorité du français..., etc., article déjà cité.
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à fond une langue étrangère. Il pourrait alors juger de la difficulté infinie qui y est
attachée; 1'étude du vocabulaire n'est rien, mais les idiotismes, les finesses, les
tournures, la construction! Il saurait combien la logique générale est impuissante à
faire trouver l'expression propre: elle autoriserait parfois rationnellement vingt formes
et c'en est une vingt-et-unième, illogique et déformée en apparence, qui est la vraie,
la seule bonne, la seule qui traduise la pensée conformément à l'esprit de la langue.
On ne saisit et on n'exprime la pensée d'une façon complète que dans sa propre
langue.’ La question a un côte moral: ‘La dignité de l'individu est intéressée a ce
qu'il puisse s'exterioriser naturellement, à paraître ce qu'il est; pour cela il doit
s'exprimer dans sa langue. Dans toute autre il ne se montre pas avec vérité; il subit
une diminution, une partie de sa personnalité ne se produit pas; sa pensée perd de
son efficacité et lui-même de son influence. On ne peut pas demander à un peuple
de se mettre ainsi à plaisir dans un état d'infériorité... Aucune considération ne
saurait prévaloir contre le droit de l'individu d'accorder à la langue maternelle la
prééminence sur toute autre et de la conserver comme la langue de la vie. Peu
importe aux Flamands que le français soit beaucoup plus répandu que le néerlandais.
C'est une bonne fortune évidente pour ceux dont le français est la langue maternelle;
c'est une raison pour les autres d'étudier le français, mais ce n'en est pas une pour
lui permettre de dominer chez eux. Il ne faut d'ailleurs pas s'exagérer l'importance
de la diffusion d'une langue pour ceux qui la parlent. Quatre-vingt-dix-neuf personnes
sur cent vivent et meurent dans le pays qui
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les a vus naître; c'est pour elles et non pour la centième que la vie nationale doit
être organisée’.
Les débats académiques sur la supériorité de telle ou telle langue n'ont rien à
voir avec le droit qui exige pour le français et le néerlandais, en Belgique, une
situation légale identique: ‘L'inégalité de fait ne saurait entraîner l'inégalité des droits.
C'est l'essence du droit, et c'est ce qui fait de lui le joyau de la civilisation, que devant
lui le faible et le fort sont placés sur le même pied. Une langue secondaire doit avoir,
devant la loi nationale, exactement les mêmes droits qu'une langue très répandue.
L'allemand est assurément supérieur au tchèque comme diffusion et comme
production savante et littéraire. Mais est-ce là un motif pour que les Tchèques
accordent, chez eux, la prééminence à l'allemand? De même les Flamands ne
consentiront pas, c'est certain, à accorder au français une prééminence légale...
L'égalité du régime légal des deux langues est seule conforme aux aspirations
modernes’.
Ce point de vue nettement établi - on peut bien le dire maintenant, par un de nos
professeurs de droit les plus distingués, - je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on
proclame le français la plus belle langue du monde, sous cette réserve, que pour
l'ensemble d'un peuple, la langue la plus claire est toujours la langue maternelle: à
Florence, c'est l'italien, comme c'est l'anglais à Londres et le polonais à Varsovie.
Et je me permets encore cette remarque: chaque langue a son génie propre, qu'on
peut aimer ou non, mais le néerlandais, pour n'avoir pas les mêmes qualités que
le français, ne le cède à nulle autre en faculté expressive; d'une inépuisable richesse,
il a été assoupli par des siècles de culture littéraire, les poètes et les
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prosateurs flamands et hollandais de notre époque l'ont adapté aux raffinements
de la sensibilité moderne la plus subtile. Et je ne vois pas que la production
scientifique hollandaise soit entravée par l'usage de la ‘moedertaal’.
Mais l'erreur la plus confondante est de croire que, si le néerlandais devient en
pays flamand la langue de la vie et de la culture, on n'y saura plus le français. Il
convient d'insister sur ce point. L'école primaire gardant l'enfant jusqu'à quatorze
ans pourra donner à tous ceux qui en ont besoin les éléments de français dont ils
ont besoin. Et dans l'enseignement moyen, l'étude du français doit être poussée de
la falçon la plus sérieuse. On ne s'imagine pas un Flamand cultivé ignorant cette
langue. Nous savons très bien quels immenses bienfaits nous devons au
rayonnement du génie français, nous évaluons exactement la merveilleuse influence
spirituelle et morale de la France dans le monde, et nous ne désirons nullement
nous amputer.
Cependant il faut s'entendre une bonne fois là-dessus, et distinguer: nous voulons
accueillir aussi largement que possible l'influence française: mais nous sommes
d'irréductibles adversaires de la francisation.
Nous voulons savoir le français, mais nous voulons être des Flamands, et l'être
tout à fait. Que l'on répande le français, du moment que la base est flamande, rien
de mieux: mais qu'on ne le substitue pas à la langue maternelle. Voilà tout.
On nous dit qu'on ne francise pas les Flamands: ils se francisent tout seuls, par
‘la force des choses’. Quel sophisme, quand l'Etat, par toutes ses institutions, établit
la prépondérance du français!
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Qu'y gagnons-nous, en somme? Certes, une élite vraiment française, mais trés
restreinte, sans action sur la masse, et parmi elle, les gloires exceptionnelles d'un
Van Lerberghe, d'un Maeterlinck, d'un Verhaeren. Mais supposez que ces hommes
aient grandi dans un milieu flamand, en seraient-ils moins grands? Là où l'expression
française ferait défaut, y aurait-il nécessairement le vide? Le norvégien, le suédois
et le russe sont des langues peu répandues dans l'Europe occidentale: Ibsen,
Bjoernson, Strindberg, Tolstoï, Dostojevsky ou Gorki en ont-ils beaucoup souffert?
Et si Mistral rimait en provençal et Rabindranath-Tagore en bengali, cela les a-t-il
empêchés d'obtenir le prix Nobel, et d'être lus partout? D'ailleurs, faut-il sacrifier le
bien de tout un peuple au désir de voir ses poète's s'exprimer directement en une
langue mondiale? Et faut-il payer le bénéfice de posséder quelques francisés
complets, par l'isolement de la masse, et cette déplorable demi-francisation d'une
petite bourgeoisie, hybride et sans consistance, empâtée de vulgarité, sans cette
dignité et cette conscience de soi que donne la personnalité nette: ‘zelfstandigheid’,
la qualité de qui réunit en soi toutes ses conditions d'équilibre?
1
‘C'est, dit Justin Mérault , une façon bien malheureuse d'aimer sa langue que de
vouloir qu'elle en supplante d'autres. Une entreprise aussi contraire à la nature est
condamnée à échouer; elle n'entraîne d'autre résultat que de faire abîmer la langue
par des bouches mal habiles. Nous entendons de quelle manière les Flamands
parlent français. Presque tous, à des degrés divers, ils

1

Article déjà cité.
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l'estropient: ils en altèrent les sons, ils l'accentuent mal, ils en méconnaissent
l'esprit, ils l'emploient sans justesse et sans précision; ils le réduisent à un langage
terne et cahoté, sans allure et sans harmonie; c'est du français auquel il ne manque
qu'une chose: d'être du français. C'est pour ce jargon-là que les Flamands oublient
souvent leur langue et ils le communiquent par contagion à leurs compatriotes de
langue française. Est-ce avoir réellement l'amour de la langue française que de
favoriser pareille situation? Le nôtre est différent, et, croyons-nous, plus vigoureux.
Ce qu'il souhaite, c'est que ceux dont le français est la langue l'étudient à fond et
qu'ils prêchent autour d'eux la nécessité de cette étude; qu'ils craignent que le
français ne se contamine et ne dégénère en s'étentant au delà de son domaine
naturel; qu'ils se pénètrent de cette idée, que la gloire d'une langue, son rayonnement
aujourd'hui et dans la postérité, dépendent de sa qualité et de l'intelligence de ceux
qui la parlent; le nombre n'est pas le facteur principal et l'accroissement du nombre,
lorsqu-il ne peut apporter que des éléments d'altération, est une cause
d'affaiblissement.’
Les préjugés les plus ingénus sont décidément insubmersibles: on nous ressert
encore souvent ce sempiternel cliché, la ‘muraille de Chine’ dont nous voudrions
entourer le peuple flamand. Eh! mon Dieu! ‘muraille de Chine’ vous-mêmes! Ce
sont précisément les amis trop exclusifs de la culture française, qui, en détruisant
sous nos pieds la base naturelle d'une civilisation propre, empêchent tant d'entre
nous de participer au mouvement général de la civilisation. Qu'on donne au peuple
sa langue, pour qu'il puisse enfin parler, penser et compren-
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dre: et les grandes idées de ce temps ne s'arrêteront plus à la surface, mais
pénètreront la société entière, iront réveiller dans les villes et les campagnes les
milliers de forces obscures, inemployées, et qui attendent, frappées de mutisme.
Les idées européennes atteindront enfin le peuple entier, parce qu'elles ne peuvent
l'atteindre que par le néerlandais. Elles lui seront dispensées par des hommes qui
sauront le français, mais auxquels la connaissance du néerlandais aura aussi fourni
la clef de l'anglais et des autres langues germaniques. Je ne vois aucun de mes
amis flamingants qui ne lise quatre ou cinq langues. Notre plus grand poète, Guido
Gezelle - le ‘particulariste!’ - en maniait fort aisément cinq ou six et en lisait une
bonne douzaine. Ceux qui nous accusent à tort de nous isoler sont généralement
eux-mêmes, et nous avons le droit d'en sourire, ‘emmurés dans le français,’ ainsi
que me l'écrivait un jour, en le déplorant, l'un de nos plus célèbres artistes wallons.
Ils considèrent la civilisation comme un monopole français, le français comme la
seule vraie langue mondiale, qui dispense de toute autre; dans les grands courants
de la pensée universelle, ils n'admettent que la pensée française. En somme, ils
appartiennent toujours à une province de l'esprit mondial, et ne voient rien au delà.
Il y a bien longtemps déjà, je formulais ce programme: ‘Pour être quelque chose,
il nous faut être Flamands; nous voulons être Flamands, pour devenir des
1
Européens ’.

1

Vlaamsche en Europeesche Beweging (1900). Repris dans: Eerste bundel Verzamelde
Opstellen, 1904.
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C'est même ma ferme conviction, que la politique sociale flamande profitera à
l'action de la pensée française en Flandre. Certes, on se servira beaucoup moins
du français dans la vie courante, je l'accorde; comme je le montrais plus haut, les
vrais amis du français n'y perdront pas grand'chose. Mais, par l'intermédiaire du
néerlandais, une beaucoup plus grande partie de la population sera accessible à
l'influence des grands courants de la civilisation. Et puis, il faut attendre de cette
politique sociale flamande un relèvement du niveau général, et par suite une
augmentation des gens sachant plusieurs grandes langues et capables de
comprendre vraiment les civilisations qui nous entourent. Or, parmi ces grandes
langues, le français occupera toujours la première place, pour toutes sortes de
raisons de fait, d'intérêt et de tradition historique, sur lesquelles il est inutile d'insister.
Il est piquant de constater qu'en Hollande on lit plus de livres français qu'en Belgique,
et que les principaux journaux de là-bas nous éclairent mieux sur le mouvement
littéraire et intellectuel de Paris que nos journaux belges.
Mais, dira-t-on enfin, la politique flamande n'aura-t-elle pas pour résultat final, quoi
qu'on veuille, une plus grande ‘germanisation’ de la Flandre, - entendez: une plus
sûre pénétration allemande?
Qu'on n'attache pas trop d'importance aux menées activistes qui viennent de
nous désoler. L'histoire - et non pas seulement l'histoire récente, - nous apprend
que l'activisme est un phénomène qui accompagne régulièrement les occupations
étrangères: c'est un des nombreux abcès que toute guerre fait crever. Et l'on se
rappelle la
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façon énergique dont les masses flamandes ont réagi... Si même, à la longue,
elles laissaient s'user le souvenir cuisant des crimes et des outrages dont elles ont
été victimes, leurs sympathies vont trop peu à l'Allemagne pour se prêter à une
absorption. De tout autres traditions nous ont faits tels que nous sommes! Qu'il y
eut avant la guerre un mouvement pangermaniste parmi les Flamands est une pure
calomnie, qui ne peut s'appuyer sur aucune preuve. On cite toujours la revue
‘Germania’, qui, étayée, je suppose, de capitaux allemands, prêchait la fraternisation;
quelques naïfs se sont malheureusement, au début, laissé prendre à ses dehors
‘idéalistes’, mais elle a piteusement avorté au bout de peu de temps. Les gros
commerçants teutons établis parmi nous n'avaient que mépris pour notre ‘petite
langue’, et, par exemple à Anvers, le faisaient bien voir. L'étude du néerlandais ne
figurait même pas au programme de leurs ‘Deutsche Schulen’. En tout cas, les plus
indifférents de nous ont maintenant nettement vu le danger.
L'histoire est là pour dire que les Flamands ne se sont jamais laissés absorber
par personne. Qu'enfin on veuille bien le reconnaître: un Flamand entier et en pleine
possession de ses droits est un meilleur rempart contre l'étranger qu'un Flamand
mi-parti, insuffisamment francisé et insuffisamment lui-même, sans centre de gravité
bien assise et de plus mécontent de ne pas se sentir maître chez lui.
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V. La question de l'Université flamande

D'abord, pourquoi faut-il une université flamande? Il est peut-être superflu de
s'étendre encore sur ce point. On ne peut plus contester, à moins de se bander les
yeux et de se boucher les oreilles, que l'immense majorité du peuple flamand la
réclame instamment. Le doute n'est plus permis après les manifestations de tout
genre, combien importantes parfois, qui se succèdent depuis vingt ans, les votes
des conseils provinciaux, les pétitions signées de milliers de diplômés académiques.
Il est même remarquable que l'idée d'une université flamande ait suscité un tel
enthousiasme dans les masses; je croyais dans le temps que, de par sa nature
même, elle ne pouvait intéresser vivement que les intellectuels: mais il faut avoir
vu le frémissement de passion qui agitait jusqu'à des foules de village, dès qu'un
orateur évoquait cette idée. Elle est devenue par la force des choses la revendication
centrale du programme flamand, et, pour bien des gens très en dehors du
mouvement scientifique, un véritable article de foi. Cela n'a rien de ridicule; ils sentent
instinctivement que le salut viendra de la pensée. Et il est très beau qu'une
conscience collective s'échauffe à tel point pour un but idéal.
Il semble au surplus qu'à l'heure actuelle, en dehors
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des milieux proprement flamands, la plupart des esprits qui se préoccupent des
problèmes de notre avenir soient acquis à la création d'une université flamande. Ce
n'est pas là une ‘concession’: du moment que les voeux des populations s'expriment
aussi clairement, on ne peut guère nier notre droit à obtenir un établissement flamand
d'instruction supérieure, puisque la liberté des langues, garantie par la Constitution,
suppose évidemment les instruments nécessaires à l'exercice de cette liberté.
Mais, en fin de compte, ce sont les arguments tirés de l'utilité sociale qui auront
le plus de poids. Et après les développements du chapitre précédent, je puis me
contenter de répéter qu'il nous faut une université, parce qu'il nous faut une élite
intellectuelle plus forte, qui puisse avoir une action sur la masse de la population
flamande.
Il n'est peut-être pas inutile de répondre encore à certaines objections faites à ce
principe même, quoique, à la vérité, je n'en voie pas de bien consistante. Comme
langue scientifique, le néerlandais a fait ses preuves. Il se prête même mieux que
le français à la vulgarisation, parce que les formations de termes empruntés au latin
et au grec y sont souvent remplacées par des radicaux germaniques que tout le
monde comprend sans préparation philologique. En Hollande, l'enseignement
universitaire se donne tout entier en néerlandais, et l'on n'ignore pas que ce pays
se distingue par une production intellectuelle intense, cotée très haut dans le
mouvement scientifique international. Je ne rappelle ici, comme témoignage palpable,
que les nombreux prix Nobel obtenus par des savants bollandais. J'ajoute que
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la littérature de vulgarisation en néerlandais est considérable et de tout premier
ordre. Elle est même plus vraiment européenne que la littérature de vulgarisation
française, parce que les savants français, comme les savants allemands et les
savants anglais, ont une tendance à voir surtout ce qui se fait chez eux, à ne tenir
compte que d'une province de l'esprit européen ou mondial. Tandis que le savant
qui n'a qu'une langue de faible expansion est bien obligé de regarder au delà de
ses frontières, et regarde au delà de toutes ses frontières. Il pratique plus aisément
qu'un autre cet internationalisme éclectique si fécond pour la science.
On nous demande encore: l'organisation d'un enseignement supérieur en langue
néerlandaise ne va-t-il pas isoler la production scientifique flamande, ce qui serait
préjudiciable à nos intérêts et à ceux de la science en général? La question s'est
déjà posée, sous sa forme la plus large, dès le jour où l'on a abandonné le latin
comme langage scientifique: ce n'est plus seulement chez nous, c'est depuis
longtemps dans tous les autres pays qu'on a cessé de considérer les savants comme
une c'ste séparée de vulgaire par un idiome hermétique; c'est depuis longtemps
que dans les autres pays, même les plus petits, s'est réalisée la notion désormais
irrésistible d'une nationalité plus vraiment organique, où la culture supérieure est
ouverte à tous et réagit sur tous. Mais à mesure que s'accusait le fractionnement
du langage scientifique, la science y remédiait par toutes sortes de moyens
appropriés, notamment par l'organisation plus complète et plus méthodique de la
bibliographie internationale et par le fonctionnement d'offices centralisateurs
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pour les différentes disciplines. L'université a un double but: elle est un foyer de
culture supérieure dont l'action médiate ou immédiate doit se faire sentir sur toute
la population du pays; elle est aussi un milieu de production scientifique nouvelle
qui doit profiter à l'humanité. En face de ses devoirs, le savant flamand sera placé
identiquement dans la même situation que le savant hollandais ou suédois ou russe
ou japonais: il est un peu puéril de s'imaginer que, si l'enseignement se fait en
néerlandais, le savant flamand ne saura plus le français et s'abstiendra
soigneusement de rien écrire en français. Actuellement, tout savant qui ne sait pas
au moins trois ou quatre langues se trouve dans un état d'infériorité inexcusable.
S'il veut avoir une influence quelconque sur son peuple, il écrit la langue de son
peuple, bien entendu; mais s'il fait une découverte qui intéresse le progrès de la
science en général, il s'arrange pour que les résultats de son travail passent
immédiatement dans une des grandes langues internationales. Encore une fois,
l'exemple de la science hollandaise est bien fait pour nous rassurer à cet égard. Il
est vrai qu'on se plaît à nous donner, de ce qui se passe en Hollande, une image
singulièrement dénaturée. Se basant simplement sur le fait que les Archives des
sciences exactes et naturelles et les Archives de Physiologie s'y publient en français,
- et c'est une preuve de ce que je viens de dire, - l'auteur d'une brochure sur La
Question des langues dans l'Enseignement nous affirme qu'en Hollande ‘si le
néerlandais est la langue courante usitée pour les leçons, c'est-à-dire pour la
vulgarisation, c'est aux langues mondiales que professeurs comme étudiants ont
recours lorsqu'ils abordent
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véritablement le domaine de la science, c'est en ces langues que scientifiquement
ils pensent’. Nul homme un peu au courant du mouvement scientifique hollandais
ne lira ceci sans sourire. Qui admettra que tels savants universellement célèbres
de Leyde ou d'Amsterdam ne font que ‘de la vulgarisation’ quand ils s'adressent à
leurs étudiants, mais abandonnent le néerlandais dès qu'ils ‘pensent
scientifiquement’? En quoi ces mêmes étudiants les imitent ‘lorsqu'ils abordent
véritablement le domaine de la science’? Est-ce donc en français, en allemand ou
en anglais que s'expriment ces savants quand ils professent dans leurs laboratoires?
On ignore peut-être que bon nombre des travaux publiés dans les Archives des
sciences exactes et naturelles étaient écrits originairement en néerlandais, et traduits
par les soins d'un de nos savants... flamingants. Et enfin, il est trop facile de constater
que, pour quelques livres édités en allemand, parfois en anglais, comme les études
bouddhiques de Kern ou les conférences faites en Amérique par Hugo de Vries,
très rarement en français, la grande masse des ouvrages scientifiques hollandais
est publiée en néerlandais. Même Hugo de Vries, que l'on cite toujours, a publié les
trois quarts de son oeuvre en néerlandais. C'est surtout en cette langue que publient
non seulement les philologues, les historiens, les philosophes, mais encore les
biologistes, les physiciens, les chimistes. C'est un travail en néerlandais qui a valu
le prix Nobel à Van der Waals. C'est en néerlandais que parut d'abord le traité de
chimie de Holleman, qui fut bientôt traduit en allemand, en anglais, en russe, en
polonais, en italien. (Il faut avouer que la traduction
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française ne vint que dix-huit ans après, en même temps que l'édition japonaise.)
Comment nous faire croire que les savants hollandais abandonnent leur langue?
Le vrai, je le répète, c'est qu'ils font le possible pour concilier les devoirs nationaux
et les devoirs internationaux de la science. Pourquoi les savants flamands ne les
suivraientils pas en ceci?
Il y a tel travail qui s'adresse avant tout à quelques spécialistes disséminés dans
le monde, il y en a d'autres qui peuvent féconder la pensée d'une masse plus
profonde, susciter en elle des applications nouvelles. On peut s'etonner d'ailleurs
de cette distinction entre la ‘vulgarisation’ et la pensée scientifique pure. Tout vrai
savant sait que seul l'homme qui fait la science est capable de la vulgariser de façon
convenable. Il n'y a pas là deux formes de pensée différentes.
Je me suis arrêté un instant à cette question, parce que ces considérations sur
l'intérêt supérieur de la science sont les seules qu'on puisse encore opposer parfois
à l'institution d'une université flamande. Elles sont sans fondement, puisque ceux
qui les produisent sont les premiers à prouver que dans les pays où l'enseignement
supérieur se fait en une langue de circulation restreinte, les savants ne mettent pas
les intérêts supérieurs de la science en péril par un nationalisme étroit et exclusif.
En réalité, la grosse question n'est plus la création d'une université flamande: c'est
celle de la transformation, ou, comme on dit, de la ‘flamandisation’ de l'Université
de Gand.
Pourquoi l'immense majorité des Flamands croit-elle
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que la seule solution pratique du problème soit la transformation de l'Université
de Gand, et quel est le mode de transformation que l'on préconise?
Il est certain que si nous avions voulu consentir à un compromis, nous aurions
déjà obtenu des résultats appréciables. Et nous tenons évidemment à perdre le
moins de temps possible. Nous avons donc tout intérêt à nous montrer conciliants,
et beaucoup d'entre nous étaient disposés à bien des concessions, pourvu que
l'existence d'une université flamande solidement établie fût assurée. Nous avons
étudié et retourné, la question pendant des années et des années, avec la meilleure
volonté de trouver la solution la plus raisonnable. Et nous avons dû toujours revenir
à la solution prévue par le projet Franck et consorts, comme étant, je ne dirai pas
la plus pratique, mais la seule possible. Tous les Flamands qui s'en sont occupés
d'un peu près sont d'accord là-dessus. J'admets que si l'on caresse encore l'illusion
d'une francisation de la Flandre, on nie la nécessité d'une université flamande; mais
si l'on en veut une, on verra bien en fin de compte qu'il n'y a pas de milieu, et qu'il
n'est qu'un seul moyen de la vouloir sincèrement.
On a proposé d'autres solutions: je ne sais si je puis appeler ainsi le dédoublement
d'un petit nombre de cours dans chaque faculté. C'est ce qu'a fait l'Université de
Louvain (deux ou trois cours dédoublés dans chaque faculté, en tout onze cours,
depuis 1911). Comme elle est la seule université catholique du pays, elle ne peut
évidemment pas se transformer radicalement en université flamande, au détrimant
des catholiques wallons. Nous possédons deux universités officielles et ne devons
donc
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pas être arrêtés nécessairement par les mêmes considérations. Ce que veulent les
Flamands, ce n'est pas quelques cours donnés en leur langue, c'est un foyer de
culture complet, c'est un organisme homogène. Le dédoublement de quelques cours
ne donnerait pas satisfaction aux Flamands même les plus modérés, et j'ose le dire,
parce qu'il le faut, l'état des esprits est tel qu'il ne permettrait pas de pareils
atermoiements. Si les Belges de langue française ont leur université complète,
l'égalité des citoyens et la liberté des langues si souvent invoquée par nos
adversaires, exige que les Belges de langue flamande aient eux aussi leur université
compléte.
Je ne crois pas non plus qu'il faille s'arrêter longtemps au projet Verhaegen,
déposé à la Chambre le 3 mai 1911, qui revient à appliquer un même système
bilingue à l'Université de Gand et à celle de Liège, en autorisant le gouvernement
à dédoubler certains cours dès qu'un nombre suffisant d'étudiants le demanderaient.
Ce n'est là qu'une diversion. Pas plus que les mesures timides dont je viens de
parler, ce projet ne donne au pays flamand l'organisme homogène, le foyer de
culture complet dont il a besoin. L'ensemble resterait français, les cours flamands
n'en seraient qu'une annexe. Ensuite, on peut douter que les Wallons permettent
d'entamer à ce point la constitution de l'Université de Liège. Mais s'ils l'admettent,
qu'entend-on par ‘un nombre suffisant d'étudiants’? On verra plus loin la très faible
population de l'Université de Gand. Sans parler des doctoras scientifiques qui
comptent deux ou trois étudiants, bon nombre de cours ont des auditoires si restreints
qu'ils ne sont plus guère divisibles. Suffira-t-il alors de cinq
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ou six étudiants pour obtenir le dédoublement? Le rapport des étudiants flamands
aux non-flamands peut varier d'année en année; le dédoublement une fois accordé
subsistera-t-il ad vitam aeternam? Il suffirait qu'un nombre déterminé d'etudiants
se fissent inscrire une année à tel ou tel cours: le professeur resterait-il en fonction,
quand son auditoire se serait dispercé? On voit combien ce système ouvre la voie
aux chinoiseries, aux surprises et aux abus. Il apparait inapplicable dès qu'on étudie
sa réalisation pratique. En prenant son inscription, l'étudiant, ou plutôt, quand
l'étudiant est mineur, et il l'est presque toujours, son père ou son tuteur déclarerait
quelle est la langue de son choix. Mais actuellement, l'étudiant a déjà ce choix pour
certains cours, sans qu'on fasse intervenir le père ou le tuteur. Si le cours demandé
n'existe pas encore, comment pourra-t-on immédiatement donner satisfaction à
l'étudiant? C'est une plaisanterie. Et quelle faible attraction l'Université de Gand
peut-elle exercer sur les étudiants flamands, qui, pour des raisons de convenances
diverses, fréquentent actuellement d'autres universités, s'ils ne savent pas d'avance
combien de cours, ni quels cours, leur seront faits en leur langue, et s'ils courent le
risque, après avoir commencé telles études en néerlandais, de devoir les terminer
en français, ou vice-versa? Quoi d'étonnant, s'ils choisissent alors le chemin le plus
aisé, celui de l'unilinguisme? Au surplus, quelle conception de l'égalité - bien belge!
- que celle qui ouvre toute Université de Gand, comme celle de Liege, aux étudiants
de langue française, sans aucune condition, mais subordonne la liberté de suivre
des cours flamands, même à
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Gand, à certaines conditions de nombre? En réalité, ce que soutiennent les
adversaires du projet Franck, c'est le droit de tout étudiant à jouir d'un enseignement
français complet à Gand aussi bien qu'à Liège. Ils ne veulent faire de ‘concessions’...
que si on leur laisse toutes leurs positions intactes. ‘Concessions’ un peu unilatérales!
Restent les propositions discutables, en dehors du projet Franck: dédoublement de
tous les cours de l'Université de Gand, ou création d'une université nouvelle,
indépendante de celle de Gand, soit à Gand même, soit dans une autre ville, par
exemple à Anvers. J'indique tout de suite qu'Anvers serait un milieu beaucoup moins
favorable que Gand: une métropole commerciale ne crée pas une atmosphère très
propice à l'intellectualité pure (comparez en Hollande Rotterdam, en Allemagne
Hambourg), et surtout, en admettant que les communications entre la Flandre et
Anvers, aujourd'hui très défectueuses, fussent améliorées, il resterait que la province
d'Anvers, de population relativement peu dense, fournirait à l'université un contingent
d'étudiants beaucoup plus faible que la Flandre; l'Université de Gand, sise au milieu
d'une population plus dense, continuerait à attirer le très grand nombre d'étudiants
qui, pour des raisons patentes, doivent choisir l'université la plus proche.
Examinons d'abord le dédoublement de tous les cours à l'Université de Gand. Il
ferait surgir des difficultés sans nombre. Quiconque est mêlé de façon active à
l'enseignement universitaire s'en rend compte à première vue. On ne distingue pas
bien, par exemple, comment on
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pourrait dédoubler les laboratoires. Comment deux professeurs se
partageraient-ils un laboratoire où l'on travaille toute la journée? Je sais bien que
le projet Franck n'écarte pas complètement le dédoublement, mais comme celui-ci
ne serait que partiel et temporaire, ses inconvénients se trouveraient réduits au
minimum inévitable. Il est remarquable qu'à l'étranger, là où l'on a substitué dans
l'enseignement supérieur la langue populaire à la langue traditionnelle d'une minorité,
à Prague, à Lemberg, à Cracovie, à Helsingfors, à Dorpat, jamais on n'a recouru
au dédoublement complet, j'entends: un seul local abritant une double université.
A Prague, où se trouvait l'unique université de Bohême, l'université tchèque a été
créée de toutes pièces et est indépendante de l'université allemande. A Helsingfors,
c'est le professeur qui décide lui-même s'il fera son cours en finnois ou en suédois.
A Dorpat, le russe a remplacé l'allemand dans presque tous les cours. A Cracovie
et à Lemberg, l'allemand a cédé la place au polonais.
En somme, le dédoublement complet revient à la fondation d'une nouvelle
université, avec quelques dangers en plus. Ils'agit donc de voir quelles sont les
objections qu'on peut élever contre la fondation d'une nouvelle université.
Je n'insiste pas sur les dépenses énormes qu'elle entraînerait. C'est le petit côté
de la question. S'il n'y avait que des raisons d'argent pour empêcher que s'établissent
la concorde et la paix, j'ose espérer que l'on consentirait volontiers à tous les
sacrifices nécessaires. Mais encore ces sacrifices ne pourront-ils, après la guerre,
excéder certaines limites et, dans la pratique, il faut envisager toutes les
inconséquences qu'entraînerait la création d'une cin-
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quième université. Je voudrais attirer tout d'abord l'attention sur les défauts de
la dispersion scientifique.
Nous avons déjà trop d'universités. Nous en avons relativement plus que la France,
l'Angleterre ou l'Allemagne. Il vaudrait mieux en supprimer, si faire se pouvait. Elles
sont trop mal dotées. Un budget annuel de plus d'un million est désormais insuffisant,
et fort insuffisant. La situation faite à beaucoup de nos professeurs est telle que
nous n'oserions pas la dévoiler à l'étranger. Nous sommes par excellence le pays
de ‘la science pauvre’. Notre outillage scientifique ne répond pas aux exigences
modernes. C'est un point que je tiens pour fondamental: si nous voulons une Belgique
plus forte et plus belle, qui tienne son rang dans le monde, il nous reste énormément
à faire pour renforcer l'efficacité de notre enseignement supérieur. Chaque année
on réclame de nouvelles chaires, de meilleurs instruments de travail, des
bibliothèques mieux fournies, des laboratoires plus nombreux et mieux outillés. Et
les exigences se multiplieront: la science se spécialise de plus en plus, Au lieu de
concentrer les efforts, au lieu d'avoir une couple d'universités bien armées,
allons-nous encore consacrer des millions à dédoubler ce qui existe? Je plaide ici
l'intérêt de la science même. Dans un pays de communications aussi faciles que la
Belgique, la concentration s'impose. Une université nouvelle diminuerait encore les
ressources des universités actuelles: malgré toute la bonne volonté dont, en principe,
on voudrait faire preuve, nous savons bien que chaque progrès un peu important
à réaliser (laboratoires, création de doctorats nouveaux comprenant tout un ensemble
de cours) devrait vaincre des résistances bud-
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gétaires plus fortes que jamais, quand il le faudrait réaliser dans trois universités
officielles au lieu de deux.
On pourrait invoquer l'exemple de la Hollande, qui a trois universités de l'Etat, et
de la Suisse, qui possède même sept universités. Mais la Hollande est un pays de
très ancienne culture scientifique, et ses traditions lui donnent une grande avance
sur nous. La Suisse attire un nombre considérable d'étudiants étrangers (en 1908,
plus de la moitié de la population universitaire) et son enseignement souffre d'ailleurs
du même défaut que le nôtre. Les noms de quelques professeurs éminents ne
suffisent pas à faire illusion là-dessus. Qu'on aille voir à Fribourg, à Neuchâtel ou
même à Bâle. Même en Hollande, quand un incendie eut détruit une grande partie
des locaux de l'Université de Groningue, en 1906, des voix s'élevèrent pour
demander la suppression de cette institution.
Considérons encore que l'‘outillage’ scientifique ne comprend pas seulement les
instruments matériels, il comprend aussi les professeurs. Il suffit de parcourir un
programme des cours pour voir quelles sont aujourd'hui déjà les nécessités de la
spécialisation. Or, nous sommes un trop petit pays et, nous pouvons bien le dire,
nous ne produisons pas dans tous les domaines assez d'hommes de premier ordre.
Pour chaque spécialité, le pays doit trouver actuellement quatre professeurs; il ne
les trouve pas toujours; le fait qu'il faut si souvent s'adresser à l'étranger prouve
combien le recrutement est parfois. difficile. Il est hasardé de supposer qu'en
augmentant le nombre des universités, on augmente sensiblement le nombre des
étudiants, et celui des personnalités éminen-
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tes qui se destinent aux études désintéréssées. On en formera, c'est entendu,
mais en formera-t-on plus? Quand il faudra, pour une même spécialité, en choisir
cinq au lieu de quatre, ne devra-t-on pas dans bien des cas se rabattre sur la
médiocrité? Notre premier devoir, dans la Belgique de demain, serait plutôt de
diminuer son rôle.
Mais il est un autre argument qu'il convient d'opposer à la multiplication des
établissements d'enseignement supérieur: c'est que l'Université de Gand n'a qu'une
faible population.
C'est précisément la moins peuplée du pays. En 1900-1901, elle ne comptait que
802 étudiants. Ce nombre va croissant jusqu'en 1910-1911, où il se monte à 1.177
(comparez pour la même année les chiffres de Bruxelles: 1.318; Louvain: 2.600;
Liége: 2.790). Mais c'est là le total de toutes les inscriptions, y compris celles de
l'Ecole de commerce, l'Institut d'éducation physique, etc., et celles des auditeurs
libres ne suivant qu'un cours ou deux et ne visant qu'à l'obtention d'un certificat de
fréquentation ou un ‘diplôme scientifique’ non légal. Même en se basant sur ces
chiffres, on est frappé du petit nombre d'étudiants répartis dans les quatre facultés
de philosophie, de droit, des sciences et de médecine: en 1900-1901, ils étaient 61,
119, 91 et 186, soit en tout 457; en 1910-1911: 85, 180, 85 et 147, soit en tout 497.
Mais on obtient une image plus fidèle encore de la population réelle des facultés,
c'est-à-dire de celle qui se présente aux examens légaux, si l'on prend la peine de
noter au Moniteur le nombre d'étudiants inscrits, en cette année 1911, aux deux
sessions de juillet et d'octobre (en ne
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comptant, bien entendu, qu'une seule fois l'étudiant ajourné en juillet, qui se
représente en octobre, ou celui qui se présente à deux épreuves différentes). Voici
le tableau qu'on obtient:
Grade de candidat en
philosophie et lettres

e

28

e

27

{ 1 épreuve
{ 2 épreuve

Grades divers de docteurs { 1e épreuve
en philosophie et lettres
e

{ 2 épreuve

6
4

Grade de candidat en droit

35

Grade de docteur en droit { 1e épreuve

28

e

22

{ 3 épreuve

e

5

Grade de candidat notaire { 1e épreuve

9

{ 2 épreuve

(plus, en octobre, 14
étudiants qui avaient passé
la deuxième épreuve en
juillet).

e

9

{ 3 épreuve

e

7

{ epreuve unique

5

{ 2 épreuve

Grade de candidat en
sciences naturelles et
médecine, épreuve
complémentaire
Grade de candidat en
sciences naturelles

5

e

31

e

22

e

1

e

1

e

9

e

5

e

1

{ 1 épreuve
{ 2 épreuve

Grade de docteur en
sciences naturelles

{ 1 épreuve
{ 2 épreuve

Grade de candidat en
sciences physiques et
mathématiques

{ 1 épreuve

{ 2 épreuve
Grade de docteur en
sciences physiques et
mathàmatiques

{ 1 épreuve
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1

e

2

e

7

{ 2 épreuve
Grade de candidat en
sciences naturelles et en
médecine

{ 2 épreuve

{ 3 épreuve
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Grade de candidat en
médecine, chirurgie et
accouchements

e

9

e

16

e

12

e

16

e

19

e

8

e

7

e

4

{ 1 épreuve

{ 2 épreuve
Grade de docteur en
medécine, chirurgie et
accouchements

{ 1 épreuve

{ 2 épreuve
{ 3 épreuve
Grade de pharmacien

{ 1 épreuve
{ 2 épreuve
{ 3 épreuve

Total

361

Ajoutons peut-être quelques étudiants qui ont pu se présenter devant le jury
central; le chiffre total n'en serait pas fort modifié. Et pour être exact, notons encore
que certains cours de la candidature en sciences sont suivis aussi par des étudiants
des écoles spéciales. Ces réserves faites, le tableau ci-dessus nous donne une
idée assez nette de la densité des auditoires que l'on voudrait encore dédoubler,
soit que le dédoublement se fasse à Gand même, soit qu'on installe les cours
flamands dans une autre ville. Ce ne serait pas seulement ridicule: nous aurions
deux universités également anémiques, et autour desquelles on se battrait, n'en
doutons pas. Car ces deux universités seraient concurrentes. Pour ces aristocrates
de la langue, qui ne manquent pas une occasion d'exprimer leur mépris et leur haine
du flamand, qui ne font de concessions que contraints et forcés, et qui deviendront
plus acerbes à mesure que la poussée démocratique rendra leur position en Flandre
moins assurée, pour ces esprits simplistes qui ne conçoivent nul salut pour un
peuple en dehors de la culture française, unique et
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exclusive, tout progrès de l'institution flamande sera un empiétement. L'existence
de l'université française sera mise en péril, ils voudront la défendre plus que jamais.
Au lieu de se préoccuper surtout de la science, on fera de la politique. Quelle
atmosphère! Et au lieu de l'apaisement que nous souhaitons, les luttes se
perpétueront, avec plus d'acuité que jamais, - il faut un optimisme de commande
pour ne pas s'en rendre compte, - jusqu'au moment, peut-être, où l'une des deux
universités mangera l'autre. Mais dans quelle agonie l'université vaincue se
traînera-t-elle? Agonie fort coûteuse, ne l'oublions pas. Que fera-t-on alors de cet
énorme capital désormais improductif? Ne vaudrait-il pas mieux éviter cette ère de
conflits dangereux et faire donner son plein rendement au patrimoine accumulé
depuis si longtemps?
Pour remplir le rôle social qu'on est en droit d'attendre d'une université, l'université
flamande doit être vraiment forte. On nous dit que nous redoutons la concurrence
de l'université française. N'y sommes-nous pas autorisés, puisque pendant fort
longtemps cette université française conserverait une situation prépondérate? Qu'on
veuille bien le voir: en dehors de toute question de langue, des motifs puissants
viendraient limiter en fait la liberté du choix. Pendant de très longues années,
l'université flamande serait placée dans un état d'infériorité manifeste vis-à-vis de
l'universitée ancienne, forte de ses traditions et de son prestige. L'organisation
matérielle prendrait un temps considérable. On n'improvise pas un établissement
d'instruction supérieure aussi important. Il faudrait créer un corps professoral tout
entier nouveau, ce qui ne serait pas le cas si l'on ‘flamandisait’ l'Université
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de Gand. L'outillage scientifique serait forcément insuffisant. Pour quelques
étudiants qui se destinent aux études de science pure, on ne créerait pas les
laboratoires nécessaires (il y en a 32 à Gand), répondant à toutes les exigences
modernes. A chaque nouvelle prétention grevant le budget, ce serait une nouvelle
lutte à soutenir. Or, le passé nous a appris à nous méfier. Nous connaissons le
sabotage perpétuel des lois flamandes par ‘les bureaux’. Et nous avons un exemple
probant de ce qui nous attend, en voyant le sort qu'on a réservé au Conservatoire
d'Anvers; c'est le plus peuplé du pays, et il ne dispose que de subsides très inférieurs
à ceux du Conservatoire de Gand ou du Conservatoire de Liège. Au point de vue
des locaux comme au point de vue des ressources, il doit végéter dans une situation
fort pénible. Les réclamations se butent au mauvais vouloir de l'administration
centrale. C'est ce qui arriverait fatalement à l'université flamande, qui, à ses débuts,
devant créer elle-même tous ses organismes, et devant conquérir pied à pied un
terrain disputé, serait relativement faible en face de l'institution ancienne.
Tous ces motifs militent en faveur du projet de loi Franck-Van Cauwelaert-Anseele,
déposé à la Chambre le 31 mars 1911. La plupart des députés flamands s'y étaient
ralliés et il avait réuni une majorité dans deux sections sur quatre. En voici le texte:
Article premier. - Les leçons seront données en français à l'Université de Liège;
elles seront données en flamand à l'Université de Gand.
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Art. 2. - L'emploi du flamand comme langue véhiculaire à l'Université de Gand
commencera à partir de l'annéee académique 1916-1917 et sera graduellement,
d'année en année, étendu aux différentes facultés et écoles, en commençant par
les cours de la première année d'études.
Art. 3. - Les professeurs ou chargés de cours nommés à l'Université de Gand avant
la promulgation de la présente loi, seront invités à donner leurs leçons en flamand
au fur et à mesure que les dispositions de l'article 2 deviendront applicables. S'ils
n'y consentent pas, il sera créé un cours fait en flamand à côté du cours fait en
français et les étudiants auront le choix entre ces deux cours, même pour l'examen.
Les professeurs et les chargés de cours nommés après la promulgation de la
présente loi donneront leurs leçons dans la langue prescrite par les articles 1 et 2.
Art. 4. - Les leçons de littérature française et de philologie romane seront données
en français dans les deux universités.
Les langues germaniques et les autres langues vivantes pourront être enseignées
dans ces langues mêmes.
Il sera créé, par arrêté royal, dans chaque faculté et dans chaque école spéciale
de l'Université de Gand un ou plusieurs cours facultatifs, afin de permettre aux
étudiants de développer leurs connaissances de la terminologie scientifique et
technique française.
Art. 5. - Les cours requis pour l'enseignement du génie civil (grade d'ingénieur des
constructions civiles) seront organisés à l'Université de Liège.
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Art. 6. - Il sera annexé à l'Université de Gand:
e
1 Une école des mines (grade d'ingénieur civil des mines);
e
2 Une école supérieure d'agriculture et d'horticulture;
e
3 Une école vétérinaire.

Les cours institués en vertu de la disposition qui précède seront faits en flamand
dès la date de leur organisation.
Art. 7. - Les écoles et les cours prévus aux articles 5 et 6 seront organisés au plus
tard à l'ouverture de l'année académique 1916-1917.
Art. 8. - Il n'est porté aucune atteinte au droit qu'ont les candidats de subir, soit en
français, soit en flamand, l'examen devant le jury central institué par l'article 34 de
la loi du 10 avril 1891, quelle que soit l'université dont ils ont suivi les cours.
Art. 9. - Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder les
avantages matériels dont jouissent les professeurs et chargés de cours actuellement
en fonctions.
Résumons les principales dispositions: la transformation de l'université se fait
progressivement, année par année; aucun professeur en fonctions ne devra quitter
l'université; pendant un certain nombre d'années et pour un certain nombre de cours,
l'étudiant aura le choix entre un cours français et un cours flamand; il y aura
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donc en fait dédoublement dans une certaine mesure, mais ce dédoublement
est réduit au minimum, et n'est que temporaire; tous les droits acquis sont strictement
respectés; il n'y a pas de transformation brusque, mais une période de transition;
de plus, des cours français sont prévus même au programme de l'université
flamande; je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on en rende certains obligatoires,
et l'on ne pourra pas nous accuser d'une hostilité mesquine à la langue française.
Le projet est donc fort différent des mesures radicales prises par le gouvernement
allemand en Belgique. Il apparaît au contraire comme très modéré, et du moment
que l'on veut sauvegarder le principe de l'université flamande complète, et de
l'université unique, je ne vois vraiment pas quelles concessions on pourrait encore
exiger.
Quelles sont les objections qu'on oppose à la transformation de l'Université de
Gand?
Je ne m'arrête pas à ce mauvais prétexte: les Allemands ont fait une université
flamande à Gand, donc il ne nous en faut plus. On ne peut de bonne foi confondre
le projet Franck, déposé en 1911, et l'université ‘flamboche’. On ne peut faire payer
aux Flamands les impudences de la politique allemande. Ce n'est pas parce qu'il y
a des bolcheviki que le prolétariat renoncerait au programme socialiste.
On affirme d'abord que nous allons vinculer la liberté de tels pères de famille qui
entendent faire donner à leurs fils l'enseignement supérieur en français. Je me suis
expliqué plus haut, d'une façon générale (p. 233 et suiv.), sur certaine conception
dogmatique de la ‘liberte’, souvent contraire à la réelle liberté d'action du grand
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nombre, et à la justice. Je ne reviens plus sur ce point de vue. Mais examinons
le cas spécial qui nous occupe. Ces pères de famille sont-ils fort nombreux? Le
fond de la population universitaire gantoise est fourni par la Flandre Orientale: les
parents envoient généralement leurs fils à l'Université de Gand, non pas parce
qu'elle est française, mais parce qu'elle est à Gand. Supposons deux universités
concurrentes, existant côte à côte; j'ai montré que l'université française aurait sur
l'autre une belle avance (cf. p. 263). Un certain nombre de bourgeois gantois
continueraient à envoyer leurs fils à l'université traditionnelle, simplement parce
qu'elle resterait l'université traditionnelle. Ils constituent la masse flottante et molle,
qui se contente de suivre les suggestions de l'habitude. En face d'elle, notre attitude
est très nette: elle se soustrait à son devoir social; nous ne voulons pas qu'on use
à son égard de coërcition, nous applaudirions à l'idée d'un Institut de Hautes Etudes
organisant à Gand des cycles de conférences françaises, mais nous n'admettons
pas que l'Etat maintienne au coeur même du pays flamand, je ne dirai pas un foyer
d'influence française, mais un instrument de francisation, qui incite la bourgeoisie
à négliger son devoir social, son devoir national, qui permet à une élite d'acquérir
son développement complet exclusivement en une autre langue que celle de
l'immense majorité de la population. J'ai suffisamment indiqué déjà la distinction à
faire entre l'influence légitime de la langue française et cette francisation d'une élite,
qui francise alors autour d'elle tous les organes les plus importants de la vie sociale
(cf. p. 241). Or, si l'Université est devenue pour beaucoup un symbole de la culture
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française, elle est devenue pour la population de langue flamande un symbole
de la francisation, D'innombrables orateurs qui défendaient l'intégrité de l'Université
de Gand ont déclaré sans ambages qu'ils la considéraient comme la forteresse de
l'esprit francisant en Flandre. Le peuple flamand ne l'a pas oublié, et il ne veut plus
être dupe. Il y a là aussi un ‘sentiment incompressible’.
Quant aux quelques parents qui n'obeissent pas purement à la sollicitation de ce
qui existe, mais ont la volonté bien consciente et arrêtée de faire donner à leurs fils
un enseignement français, aucune contrainte ne les en empêche. Tout ce qu'on
peut dire, c'est que les facilités dont ils bénéficiaient se trouvent réduites, mais elles
ne constituent pas une prérogative imprescriptible. Du moment qu'on ne peut
multiplier les établissements d'enseignement supérieur comme les établissements
d'enseignement moyen, on ne peut accorder à tous les mêmes facilités et créer une
université dans chaque chef-lieu de province. Les Gantois qui désirent un
enseignement français auront encore une université de l'Etat et deux universités
libres à leur disposition, - trois sur quatre: ils seraient mal venus de se plaindre au
nom de l'égalité. L'égalité en Belgique a pour nous aussi certains attraits. Ils devront
se déplacer, certes, tout comme l'habitant de Liège qui veut obtenir maintenant le
grade d'ingénieur des constructions civiles et doit se rendre à Gand, ou que l'habitant
de Bruges, d'Anvers ou de Hasselt qui désirera un enseignement flamand, ou que
le Gantois lui-même qui devrait aller à Anvers, si l'on fondait là une université nouvelle
sous prétexte de ne pas toucher à celle de Gand. D'ailleurs, les intérêts particuliers
d'une
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petite classe de bourgeois gantois doivent évidemment être subordonnés à
l'intérêt général. Ils crieront un peu, c'est inévitable: on crie toujours quand on vous
enlève un privilège.
Une autre objection, c'est ce qu'on est convenu d'appeler la ‘destruction’ de
l'Université de Gand. Mais en y substituant progressivement la langue de la grande
majorité à celle d'une petite minorité, on ne détruira pas plus l'Université de Gand
qu'on n'a détruit les universités d'Helsingfors, de Dorpat, de Cracovie et de Lemberg,
ou qu'on n'avait détruit auparavant la plupart des universités européennes en y
substituant les langues nationales au latin. A Gand même, l'enseignement se donnait
en latin jusqu'en 1830. Soit dit par parenthèse: si après la révolution il s'y donna en
français et non pas en néerlandais, nous le devons surtout à la politique de réaction
linguistique qui fut suivie alors et qui lésa gravement les intérêts du peuple flamand.
C'est une injustice à réparer, - il n'y a pas de raisons suffisantes, sous prétexte de
‘droits acquis’, pour que nous en supportions indéfiniment les conséquences.
Remarquons, encore une fois, que l'université ne perdrait aucun de ses
professeurs nommés précédemment; et pourquoi s'imaginer que les professeurs
nouveaux leur seraient inférieurs?
La dépopulation de l'université n'est pas à craindre. Les étudiants étrangers n'y
viendraient évidemment plus, à l'exception des Hollandais. L'ensemble des étudiants
étrangers comportait, en 1900-1901, 14,59%; en 1904-1905, 11,31%; puis il y eut
une montée brusque: en 1910-1911, 23,19%. Cet accroissement est dû surtout à
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la révolution russe de 1905; on a constaté le même phénomène à Liége (en 1906,
794 étrangers; en 1907, 1,094) et aux universités suisses (en 1908, Bâle, Zurich,
Berne, Lausanne et Genève avaient 6.197 étudiants, dont 2.521 Suisses et 2.553
Russes). C'est là une situation anormale, dont les causes ont vraisemblablement
disparu aujourd'hui. Outre les étudiants étrangers, Gand perdra encore un certain
nombre d'étudiants belges, difficile à évaluer de façon exacte. Mais ce ne sera
également qu'un déplacement dont profiteront nos autres universités, notamment
Liège, où le projet Franck prévoit la création d'une école du génie civil. En revanche,
la création, à Gand, de trois instituts nouveaux, dont une école supérieure
d'agriculture et une école des mines (en vue de l'exploitation du bassin campinois),
viendra probablement compenser les pertes, tandis que les facultés flamandes
attireront de partout les étudiants flamands, plus toute une population pour qui
l'usage exclusif du français dans l'enseignement supérieur constituait jusqu'à présent
une barrière. C'est ce qu'on a constaté chaque fois qu'on a transformé une université
dans le sens démocratique et national: le nombre des étudiants a considérablement
augmenté et a suivi une progression constante, à Helsingfors, à Cracovie, à Lemberg.
A Prague, l'université tchèque est actuellement beaucoup plus forte que l'université
allemande. Tenons compte aussi de l'évolution de l'esprit nouveau, qui, par la
fondation de nombreuses bourses d'études, veut faciliter aux fils du peuple
spécialement doués l'ascension vers la culture supérieure.
J'ai montré plus haut (pp. 236 et suiv., spécialement 245) que la réalisation du
programme flamingant n'amènerait
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pas un recul de l'influence française en Flandre. C'est là pourtant la grosse
objection, peut-être la seule vraiment importante encore, qu'on fasse à la
transformation de l'Université de Gand. Qu'on le veuille ou non, nous dit-on, la
disparition progressive de l'université française sera considérée comme un acte
hostile à la France. Cette objection est surtout d'ordre sentimental, par quoi je ne
veux d'ailleurs pas en diminuer la portée, les sentiments jouant dans cette question
un rôle énorme.
Certes, un acte hostile à la France serait, à l'heure actuelle, du dernier odieux et
tout à fait inexcusable. Mais ne peut-on éclairer l'opinion, ici et là-bas, pour éviter
les interprétations fâcheuses? Chaque fois que j'ai discuté la chose avec des
Français, je les ai trouvés plus compréhensifs, plus ouverts à nos raisons que
beaucoup de nos compatriotes de langue française, lesquels, au fond, en veulent
surtout à la poussée flamande parce qu'elle les gêne dans leurs habitudes et parfois
dans leurs aises. Ce qui serait plus grave, c'est une pression directe du
gouvernement français, dans le sens du discours que prononça, en 1913, le ministre
du commerce David à la Chambre des Députés, - discours qui fit parmi nous plus
de tort à la cause française que ne pourraient en faire les énergumènes flamingants
les plus forcenés. Qu'on ne l'oublie pas, rien de bon ne pourrait venir de la contrainte:
elle ne produirait que désaffection, justifierait les oppositions. Nous devons à la
France une imprescriptible dette de reconnaissance. Mais les Flamands se disent
que si la France s'est battue pour nous de façon incomparable, ils se sont aussi
battus pour elle, et que si nous avons tant immolé à notre indépendance, c'est
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bien le moins que nous puissions maintenant en jouir librement.
Quant à nos frères wallons, ne doivent-ils pas reconnaître que la question de
l'Université de Gand n'est pas pour eux d'un intérêt vital, comme elle l'est pour nous?
Ce qui leur importe, c'est qu'ils ne soient plus livrés à l'exclusif gouvernement de
parti que leur majorité a dû subir pendant plus de trente ans, c'est encore qu'on ne
leur impose pas le bilinguisme là où il ne répond pas à une nécessité manifeste.
Mais la transformation de l'Université de Gand, en établissant simplement l'égalité,
n'empiète pas sur leurs droits. Et, à ce point de vue, leur opposition pourrait
grandement nuire à l'unité belge. Imaginons un instant le gouvernement hollandais
de 1851 installant une université néerlandaise à Liège et parvenant, par des
circonstances historiques propices, à se maintenir dans notre pays: aujourd'hui, il
y aurait à Liège plus d'éléments flamands qu'il n'y a d'éléments français à Gand.
Mais qui songerait encore à empêcher les Wallons d'avoir l'université qu'ils désirent?
Qu'ils se mettent un instant à notre place, et il sera si facile de s'entendre.
Actuellement, l'Université de Liège ne peut que gagner à la transformation de
l'Université de Gand. Au point de vue économique, le relèvement du peuple flamand
tendra à diminuer l'exode d'ouvriers qui vont faire baisser les salaires en Wallonie.
Ce n'est pas l'intérêt des gros industriels, mais celui de la communauté. Enfin,
l'instruction aidant, les idées de progrès se répandront plus largement et atténueront
les différences d'opinion entre les populations wallonnes et flamandes.
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Ce petit livre de bonne foi, je l'ai écrit avant la fin de la guerre: seul le souci de
la patrie belge m'a guidé. Je ne parle pas pour avoir raison, mais pour éclairer les
autres, aussi sincèrement qu'il est en moi: j'attends tout de la libre discussion.
Puissions-nous être d'accord pour voir où est la vérité, ce que veut la justice et ce
qu'exigent les nécessités du moment! A l'heure où se proclame le droit universel
des peuples à régler leur vie, à l'heure où nous devons être unis pour l'oeuvre
immense de demain, des résistances systématiques, s'inspirant d'autres motifs que
celui du bien commun, ne pourraient que dégager le radicalisme latent qui m'inquiète
dans les masses flamandes, et compromettre l'avenir de notre pays.
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La poésie flamande contemporaine
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Comment voulez-vous, Mesdames et Messieurs, que je vous parle aujourd'hui,
avec le calme d'esprit nécessaire, de la poésie flamande contemporaine? Je dois
me faire violence pour m'en tenir à mon sujet. Ce que nous avons en tête,
maintenant, va bien au delà! Et pourtant, même dans les conditions actuelles, il
n'est pas mauvais que je vous entretienne de quelques expressions modernes de
la pensée flamande: elles sont vraiment trop peu connues, et il est temps que les
Belges apprennent, sinon à s'admirer les uns les autres, du moins à se moins ignorer.
Le Musée du Livre a voulu cet hiver organiser quelques conférences littéraires
flamandes, qui doivent commencer en décembre, mais il a jugé utile d'attirer d'abord,
en une couple de causeries, l'attention de notre public français sur certains aspects
trop négligés de la vie intellectuelle belge. Car, il faut bien le dire, on ne se connaît
pas assez. Je vous le demande, est-il bon, pour qui désire une vie nationale vraiment
saine, que des hommes qui ont consacré leur existence entière au culte désintéressé
de l'art, qui figurent en Hollande dans les anthologies classiques, qui sont salués
là-bas comme des illustrations de la Belgique, jouissent parmi leurs conci-
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toyens de toutes les douceurs du plus strict incognito? Permettez-moi de vous
raconter un souvenir personnel: on enterrait un de ces hommes-là, il y a quelques
années, un romancier qui avait produit une quinzaine de volumes, qui nous avait
donné cet exemple bienfaisant d'un talent se fixant sans cesse un but artistique plus
élevé, et qui à la fin de sa vie avait mûme su se rajeunir tout à fait au contact des
jeunes. Je suivais son convoi avec l'un de nos grands, de nos plus nobles poètes
d'expression française, qui me dit: ‘Est-ce vrai, ce que je viens d'entendre: il écrivait?’
Il n'assistait à l'enterrement que parce qu'ils avaient été collègues dans
l'enseignement. N'est-ce pas affligeant? Ils avaient passé quelques années côte à
côte, ils auraient dû au moins comprendre leur solidarité d'artistes vis-à-vis des
Béotiens de tout poil et de toute langue. Non, ils s'ignoraient. Je me rappelle un
autre exemple typique: une dame très cultivée, au cours d'un voyage en Frise, avait
causé là dans un petit village avec l'instituteur de l'endroit, qui lui avait demandé si
elle ne connaissait pas tel auteur flamand, qu'il admirait beaucoup? Certes, la dame
le connaissait parfaitement, elle le voyait même souvent: seulement elle ne savait
pas qu'il eût jamais rien publié... Mon Dieu, j'en parle sans amertume; devant vous
surtout j'aurais tort, puisque vous prouvez que vous vous intéressez à la poésie
flamande, en venant m'écouter à un moment où vous avez bien d'autres
préoccupations plus importantes. Et je respecte même chez la plupart le droit à
l'ignorance, - c'est un droit sacré, car sans cela, quelle figure ferionsnous tous dans
bien des cas? Mais vous avouerez que la situation que je signale a tout de même
quelque chose
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d'anormal, et que dans la bouche de gens aussi complètement indifférents à la
moitié de la production littéraire belge, le mot ‘Belgique’ prend une signification
singulièrement restreinte. D'ailleurs, il en est qui n'ont pas le droit d'ignorer. Que
pensez-vous de ces histoires des lettres nationales où l'on affirme sans sourciller
que le Belge n'a jamais eu le sens littéraire, qu'il ne lui est venu qu'à une époque
toute récente, et qu'il ne possède une littérature présentable que depuis quelque
cinquante ans? On a répété cela si souvent, dans des livres, des articles, des
conférences, que c'en est presque devenu un cliché; je l'ai déjà retrouvé dans des
revues étrangères. Mais c'est non seulement nier la floraison si drue qui commence
dès les années 1830 avec Ledeganck et Conscience, c'est rayer d'un trait de plume
e

e

un passé glorieux de cinq siècles, car depuis la fin du XII jusqu'à la fin du XVII
nous avons eu une littérature flamande très féconde et très vivante, qui, du moins
de 1200 à 1600 environ, fut très brillante et fournit même à la littérature européenne
quelques-unes de ses expressions typiques et disons ‘irremplaçables’. Il serait
d'ailleurs bien étonnant, n'est-ce pas, qu'en des siècles où nos cités jouaient un rôle
si considérable dans la civilisation du monde, elles eussent été frappées de mutisme?
Est-il convenable qu'on affecte parfois de n'en rien savoir? Est-il décent que l'on
s'appauvrisse, que l'on s'ampute ainsi aux yeux de l'étranger? N'est-ce pas un
manque de dignité? Et voyons, en toute sincérité, est-il bien recommandable aussi
de donner aux écrivains flamands d'aujourd'hui, qui sont restés fidèles à leur langue,
l'impression que leur littérature à eux ne rentre pas dans la littérature ‘belge’?
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Vous ne pouvez vous méprendre sur mes paroles: je ne parle ici que le langage
du bon sens, et celui de l'union patriotique, qui ne s'accommode pas de pareil
exclusivisme.
Je ne puis évidemment vous donner qu'une esquisse très rapide du mouvement
poétique flamand dans la Belgique indépendante. Je dois m'en tenir aux chefs de
file. Après 1830, nous eûmes d'abord une génération de rhétoriciens à demi engagés
encore dans les formules académiques. Ledeganck sut donner au langage lyrique
une dignité qui ne va pas sans quelque emphase et quelque boursouflure oratoire.
Ce sont les défauts du temps. Il y a pourtant de bonnes choses dans sa célèbre
trilogie des Trois Villes Soeurs, Gand, Bruges et Anvers. J'en eus la perception tres
nette le jour ou je visitai le Chateau des Comtes, à Gand, et que, du haut du donjon
central, je vis la ville des Artevelde s'étaler devant moi, et son beffroi et tout le moyen
âge de ses clochers émerger lentement de la brume matinale, toutes ces tours
massives qui disent mieux que partout ailleurs la force orgueilleuse et concentrée,
l'âme farouche et altière de la commune, toujours prâte à lutter pour ses libertés.
Je voyais tout à coup, et réellement, l'un des visages caractéristiques de la patrie,
et j'étais ému, - et savez-vous ce qui en ce moment se réveilla soudain en moi,
inconsciemment? Ce furent les vers de Ledeganck: ‘Gij zijt niet meer, Gelijk weleer,
Die trotsche wereldstad, die koningen deed beven...’ etc. J'avais dû les apprendre
par coeur à l'école, il y avait bien longtemps, et il va de soi que je m'étais empressé
de les oublier, comme tout ce qu'on nous a fait ressasser en classe, mais voici
qu'après des années et des années
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cela ressuscitait en moi, avec la spontanéité d'une force naturelle, et je compris
alors qu'il y a tout de même quelque chose de puissamment suggestif dans ces
vers; quelque chose de l'âme vaillante et tenace de la commune a vraiment passé
dans leur rythme fier et mâle et comme martelâ; ils répondaient à mon émotion, et
par conséquent ils étaient sentis et vécus; et de ce jour-là, j'ai tenu Ledeganck pour
un poète très respectable.
Auprès de lui, Van Duyse était une nature plus riche, plus symphonique, dirais-je,
capable de parcourir tous les registres quand il faisait jouer les grandes orgues de
l'ode. Il portait en lui un flux toujours renaissant d'inspiration qu'il déversait à grands
flots un peu troubles, avec une facilité renversante. Il lui est même arrivé de faire
des vers en dormant, et de les transcrire à son réveil. Il avait le souffle. Il en avait
même trop, j'entends qu'il en avait parfois hors de propos et n'en était pas assez
maître. Il a touché à tous les genres, et son oeuvre énorme, extraordinairement
inégale, est à elle seule une littérature complète. La section des poèmes comporte
trente volumes. Je ne les ai pas tous lus. Parmi un indéniable fatras, on y découvre
bien des qualités de premier jet, d'élan, de plénitude.
J'ajoute qu'il y eut dans cette première génération, qui tient la scène de 1830 à
1850 environ, quelques poètes à la lyre plus discrète, et tout d'abord le populaire
Théodore van Rijswijck, chez qui cette lyre, si j'ose ainsi parler, tourne parfois au
mirliton. Mais précisément par son manque de prétention, il a trouvé souvent des
accents d'une sincérité simple et vivante. Il a su parfois assouplir la langue pour
l'adapter à sa fantaisie humoristique, en
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tirant des effets comiques d'une combinaison imprévue de sonorités et de rythmes.
Malheureusement, il se complaisait un peu dans le débraillé, et ses poèmes en
souffrirent autant que lui-même. Car il eut le tort de croire trop fermement à la
bohème romantique, et il en mourut, jeune encore. ‘Le bon Dieu’, disait-il, ‘le bon
Dieu qui me connaissait, lui, aurait bien dû me donner deux anges gardiens’. Il est
encore aujourd'hui des poètes flamands qui pourraient en dire autant... Signalons
aussi des natures plus fines: De Laet qui, vers 1840, produisit quelques pièces où
frémit une sensibilité et une conscience modernes assez personnelles, et surtout
Dautzenberg, qui travaillait à l'écart, loin des forums bruyants, et préparait les voies
à un art plus sobre et de forme artistique plus pure. Aussi n'eut-il d'influence que
dans la génération suivante. Cette génération-là, qui domine après 1850, s'éloigne
déjà du romantisme: sa marque générale, c'est qu'elle s'oriente vers plus de réalité
et à la fois, chez ses meilleurs représentants, vers plus de style. Jan van Beers, ce
Coppée avant la lettre, incarne assez bien les deux tendances. C'est le peintre
attentif et ému de la vie des humbles, des existences souffrantes et silencieuses,
qui tournent dans le cercle des petites misères banales, et il sut décrire des scènes
populaires, il sut traduire ‘le coeur des pauvres’ en une langue châtiée et pourtant
libre d'affectation. C'est le mâme sens de la réalité qui anime bientôt l'oeuvre poétique
des soeurs Loveling, dont certaines piécettes sont des notations justes de sentiment
sous une forme très concise, - celle de Jules de Geyter, dont le vérisme descend
même trop souvent au terre-à-terre, et celle de Vuylsteke, qui
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fut l'un des premiers à faire entendre le cri des revendications sociales. Le lyrisme
subjectif lui-même devenait plus réaliste, chez Vuylsteke d'abord, puis chez
Emmanuel Hiel, dont les meilleurs vers datent des années 1860 et qui continua la
tradition de Van Duyse, mais en s'inspirant plus que lui de rythmes populaires. On
peut même avancer qu'il fut, en collaboration avec Peter Benoit, le rénovateur de
la chanson flamande. On a dit de Conscience qu'il apprit à lire à son peuple: eux
lui apprirent à chanter. On pourrait extraire de l'oeuvre trop copieuse de Hiel certaines
pièces d'une fraîcheur charmante et d'autres d'une fougue et d'une ampleur qui font
regretter que plus tard il se soit bien négligé.
A côté de ces poètes, il en est encore quelques-uns qui forment une école assez
distincte, et qui se préoccupaient tout spécialement de la forme pure: les élèves de
Dautzenberg, Frans de Cort, chantre attendri de la vie familiale et Van
Droogenbroeck, qui accomplit même le tour de force de traduire les poèmes persans
de Hariri: c'est l'une des oeuvres les plus extraordinaires comme jonglerie de rythmes
et de rimes que l'on ait vues avant les ‘Odes Funambulesques’ de Banville. Après
s'âtre livrée à cette acrobatie, la langue flamande était un instrument d'une souplesse
telle, que le poète pouvait désormais aborder sans peur les thèmes les plus
complexes et les plus nuancés. On ne peut faire à Van Droogenbroeck qu'un seul
reproche, mais il est capital: c'est de ne pas âtre ému. Le parnassianisme de ses
vers nous laisse, en somme, asses froids.
Pendant ce temps, il était un homme qui, de son côté, faisait subir au langage
une mâme refonte, mais
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plus profonde encore, qui résumait en lui toutes les faces de l'évolution poétique
de son époque, mais qui n'était strictement d'aucune époque pourtant, car il avait
la qualité inestimable et essentielle qui fait les poètes purs: la musique spirituelle,
qui est chez lui d'une richesse de rythmes, d'une subtilité et d'un accent profond,
dont je ne trouve de parallèle chez personne. Le moins prisé alors, et le plus grand,
il se contentait de donner quelque chose de son âme à tout ce qu'il voyait, de faire
passer un peu de la lumière et de la mélodie de son âme dans tout ce qu'il disait:
c'était Guido Gezelle.
Il eut la destinée adéquate à son génie: pendant presque toute sa vie, il fut isolé,
pauvre, incompris. Mais il avait heureusement en lui cette lumière que les autres
ne voyaient point, il avait des trésors inépuisables de vie intérieure et profonde,
l'atmosphère d'émotion et de beauté qui donne une éternité aux choses quotidiennes.
Il apparaît dans une province qui, jusqu'alors, était restée presque complètement
en dehors du mouvement littéraire: la West-Flandre. Terre où le passé se perpétuait
vivant, où le peuple parlait toujours le doux et imagé flamand du moyen âge, et
restait inébranlablement attaché à sa religion traditionnelle. Gezelle, qui était prâtre
et fut d'abord professeur au Petit Séminaire de Roulers, a été l'expression de ce
milieu-là, mais en mâme temps il s'est exprimé lui-mâme d'une façon si totale, que
son oeuvre en prend une signification d'humanité universelle.
S'il est quelqu'un qu'on puisse appeler poète par la grâce de Dieu, c'est bien
celui-lè: n'ayant d'autre am-
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bition que de dire aussi simplement que possible, en dehors de toute convention,
mais aussi complètement que possible, avec les nuances les plus indéfinissables,
ce qui se passe autour de lui et en lui, - la réalité qu'il voit, et celle, infinie, qu'il sent.
Il est le maître de la nuance, l'illustration la plus exacte de l'art poétique que Verlaine
proclamera plus tard: ‘Car nous voulons la nuance encor, Pas la couleur, rien que
la nuance...’ et ‘De la musique avant toute chose...’. Nul n'a rendu de façon aussi
originale ni aussi exacte les mille mouvements et demi-teintes imperceptibles des
êtres et des choses. Je ne connais pas de plus grand poète de la nature: ce prêtre
a aimé toute la Flandre avec la ferveur des panthéistes les plus ardents, il en a fait
revivre les manifestations les plus diverses et les plus fugitives, depuis le brin d'herbe
jusqu'au nuage qui passe, les plantes et les bêtes, toutes les saisons, tous les
moments du jour, les chants des oiseaux, le silence des nuits, les reflets qui ne
durent qu'un instant, et dans tout cela, la force multiple et toujours une de croissance,
la poussée de la vie, à tel point que cette poésie rafraîchit comme l'air du premier
printemps, nous y sentons presque physiquement l'odeur des prairies humides, la
saveur de la sève. Je pense souvent, en lisant Gezelle, au maître japonais Hokusai,
celui qui signait ‘l'homme fou de dessin’ et qui disait: ‘A soixante-dix ans, je
commence à connaître un peu mon métier, mais plus tard, j'espère en arriver à ne
plus poser du bout de mon pinceau un point, un seul point, qui ne soit de la vie’.
Notez cependant que cet art de Gezelle n'est pas strictement impressionniste:
j'entends qu'il ne voit pas seulement avec l'oeil du peintre.
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D'abord parce que son adoration de la nature est toujours, comme chez un saint
François d'Assise, un hymne et une prière, remonte sans cesse à l'idée divine,
s'illumine des rayons de la foi. Mais aussi parce que sa façon même de voir est
toujours imprégnée d'atmosphère spirituelle. Quand vous avez été longtemps à
l'étranger, et que vous retrouvez les aspects familiers de votre cher pays, vous ne
les regardez pas seulement avec l'oeil du peintre, n'est-ce pas? Ils parlent alors à
ce qu'il y a de plus intime en vous. Et tenez, permettez-moi de pousser un peu mon
exemple: mettez-vous pour un instant - oh! pour un instant seulement, messieurs!
- dans la peau de l'enfant prodigue, qui, après avoir été ballotté par la vie, loin de
chez lui, après avoir gardé les cochons, revient enfin dans la maison paternelle, où
l'accueille le pardon de son vieux père, - je pense à ces inoubliables évocations
qu'en donna Rembrandt, - et il retrouve alors tous les objets parmi lesquels s'écoula
son enfance heureuse, la table autour de laquelle il jouait, le coin où était assise sa
mère, la vieille horloge, qui ne fait entendre nulle part le même tic-tac que dans la
maison paternelle, - il ne devait certes pas regarder cela avec l'oeil de
l'impressionniste, mais avec tous ses souvenirs, avec tous les souvenirs de son
coeur. C'est de même autant avec son coeur que par les yeux ou les oreilles que
Gezelle perçoit les innombrables moments de la vie naturelle. Mais il n'est pas
uniquement un poète de la nature: dans d'autres vers, d'un lyrisme purement
sentimental, ceux-là, il a baigné l'émotion d'une musicalité et d'une clarté d'âme,
qui sont le sublime dans la simplicité. Et au point de vue de la forme, cet homme,
dont tous les sens étaient
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affinés au point que chez lui, si l'on peut dire, la sensation est de la pensée, sut
se créer une langue poétique d'une diversité, d'une force, d'une souplesse aérienne,
qu'on ne soupçonnait pas avant lui. Il a su faire du flamand, que des esprits mal
informés tenaient encore pour un vague patois, une langue à la fois aussi
prime-sautière, aussi naturellement claire, aussi savoureusement jaillie du langage
populaire que l'anglais de Burns, - un de ses maîtres préférés, - et en même temps
aussi hardie, aussi élastique, aussi capable d'exprimer les nuances les plus fugaces
que le français d'Arthur Rimbaud ou de Jules Laforgue. Pour l'infinie variété, la
création incessante des rythmes qui doivent dire toutes les formes possibles de la
vie, je ne lui trouve pas d'équivalent en littérature.
Les qualités essentielles de son art étaient déjà en germe dans ses premiers
poèmes et se développèrent bientôt avec tout le charme d'une force qui
s'épanouissait. Puis, une catastrophe survint, qui brisa sa vie: ce jeune professeur
ecclésiastique ne rentrait pas assez dans les cadres admis, la forme même de sa
pensée brisait les conventions dont vivait son milieu. Le conflit éternel entre l'homme
supérieur et la médiocrité normale fit le reste: Gezelle dut quitter le Petit Séminaire
de Roulers, - peut-être même réussit-on à le faire douter de lui-même, car cette
âme de croyant si fière et si pure sombra pour longtemps dans le découragement.
Et la blessure fut si profonde que Gezelle, qui avait alors à peine trente ans, se tut.
Du moins, le grand poète qui était en lui, se tut. Il ne commença à se réveiller que
bien plus tard, dans les années 1880. Les vers qu'il
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écrivit entre 1860 et 1890 tiendraient en une mince plaquette. Pendant toutes
les années de la pleine maturité de l'homme, cette bouche fut quasi muette, ce
coeur fut scellé, enterré quelque part au fond d'une petite ville.
Nous devons à cette crise une série de poèmes que Gezelle dut considérer alors
comme son chant du cygne. Il consentit avec peine à ce que deux de ses élèves
les publiassent, partiellement, en 1862. Ils viennent d'un coeur saignant et ont un
accent tragique, une subjectivité immédiate qui les différencie de tous les autres
vers de Gezelle. Ce fut une effusion unique de tout ce qu'il y avait en lui d'amour et
de douleur. Car à certains de ses élèves le liait une affection infinie comme l'amour
même, et dont l'ardeur mystique ne se démentit jamais, jusqu'à la mort, ainsi que
l'attestent encore quelques-uns de ses derniers vers. Sa plainte s'exhala en paroles
de fièvre, en sanglots, en prières, et certains poèmes, qui ne sont plus que de la
musique et de l'âme, peuvent compter parmi les plus beaux que l'amitié fervente
ait jamais inspirés.
Cependant, le public capable de comprendre des modulations aussi subtiles, aux
environs de 1860, était fort clairsemé. Gezelle n'eut donc, d'abord, qu'une influence
restreinte, mais profonde, notamment sur les élèves de la classe qu'il dirigea pendant
si peu de temps. Plusieurs vivent encore, ils ont près de quatre-vingts ans
maintenant, et ils parlent toujours de leur maître avec une émotion visible. Il a été
la grande impression de leur vie. De ses disciples, je ne rappellerai que le plus
connu, Hugo Verriest, qui lui aussi fut prêtre et professeur à Roulers. Je n'ai pas
connu d'homme plus séduisant, ni
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de plus beau conférencier. Il émanait de lui un tel charme qu'il pouvait garder
son auditoire pendant deux heures ou plus, on ne s'apercevait pas du temps qui
fuyait, et quand il avait fini, tous étaient là, à ses genoux, comme des enfants qui
demandent: encore! Je l'ai revu à Bruxelles, il y a un an; il n'avait rien perdu de cet
esprit alerte, qui faisait de ce vieillard de soixante-dix-huit ans le plus jeune de nous
tous, et il avait toujours sa même confiance souriante. Je lui dis: Ah! quand
pourrez-vous nous faire encore une conférence? - Je le voudrais bien, répliquat-il,
il y a un sujet sur lequel j'ai bien des choses à dire, mais en ce moment on ne me
le permettrait peut-être pas. Je lui demandai quel était ce sujet, et il répondit avec
simplicité: la Prusse, - Question brûlante... fis-je. - Non, dit-il doucement, avec son
regard malicieux: question brûlée!... - Ce Verriest est l'auteur d'un des plus beaux
poèmes qui furent jamais écrits en langue néerlandaise: Le Calme du Soir, qui parut
en 1877, signé des initiales H.V., dans une très modeste petite revue d'etudiants,
d'où mon ami Van Langendonck l'exhuma plus tard. Et Verriest, qui avait été formé
par Gezelle, eut le titre de gloire, lui, de former, en ce même collège de Roulers,
Albert Rodenbach.
Le pauvre Albert Rodenbach, qui mourut en 1881, dans sa vingt-quatrième année.
C'était une nature indéniablement géniale, qui ne peut mieux se comparer qu'à celle
de Goethe jeune. Ce poète adolescent avait un tempérament de héros. On peut
dire qu'il avait le goût insatiable de l'idéal. Toute une jeunesse qu'il électrisait, qu'il
entraînait, lui vouait un véritable culte. Ce n'était pas uniquement un artiste, - au
sens spécial
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du mot, il le fut bien moins que Gezelle, - c'était un exemplaire complet,
synthétique, de belle humanité. Si je le compare à Goethe jeune, c'est que vraiment
c'était un esprit de la même race: il avait la même force juvénile de création, la
même curiosité de tout ce qui est humain, la même ardeur à faire de sa personnalité
un résumé de tout ce qui est humain, le même désir de faire de sa vie entière une
oeuvre d'art, la même passion qui brise les contraintes, et, dominant cette fougue,
le même besoin de beauté, d'ordre et d'harmonie suprême. Dans les lettres
flamandes, il n'y a pas d'individualité en qui ait voulut se réaliser un plus large idéal.
Malheureusement, rien de tout cela n'a pu aboutir: oeuvre fragmentaire, dont la
mort est venue brusquement arrêter l'efflorescence.
Dans l'entretemps, le mouvement continuait en dehors de la West-Flandre. Il y a
ici, vers cette époque, des choses charmantes de Dodd, de Antheunis, des vers
d'une délicatesse discrète de Victor dela Montagne, encore un que la victoire ne
ramènera pas parmi nous: il est mort au Havre, il y a deux ans. Il y eut surtout, après
1880, Pol de Mont, qui avait été l'ami de Rodenbach, et commença par subir
l'heureuse influence de Gezelle, puis celle de l'école puriste de Dautzenberg. Il
n'avait pas l'accent humain profond de Rodenbach, et son talent, un peu facile,
devait l'entraîner parfois à des recherches d'effet qui sentent la ‘littérature’. Il avait
plus de surface que de profondeur, mais une fantaisie d'inspiration fraîche, abondante
et très brillante. Il bouscula le goût petit-bourgeois hostile à toute poésie, ne vivant
que de beauté désintéressée. Il déclara l'art absolument libre et introduisit dans la
poésie flamande
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une quantité de motifs nouveaux, notamment la sensualité de l'amour. Il voulut
constamment élargir nos horizons et flirta avec plus d'une muse étrangère, au figuré
bien entendu. Cela n'était certes pas nouveau, mais Pol de Mont eut toujours le
souci d'aller directement aux muses les plus modernes, en ne s'attardant jamais à
celles d'avant-hier. Par là, son influence rajeunissante fut fort appréciable, surtout
en dehors de la sphère de rayonnement de Gezelle.
A côté de Pol de Mont, il faudrait encore citer Hélène Swarth, qui, née à
Amsterdam, vint en Belgique à l'âge de six ans, commença par collaborer à la Jeune
Belgique, puis retourna à sa langue maternelle le jour où une grande douleur fit
jaillir en elle les sources d'une inspiration profonde. Personnalité très éminente, que
nous pouvons considérer un peu comme des nôtres, puisque c'est ici qu'elle se
forma, qu'elle publia ses premiers volumes et que s'exerça d'abord son influence;
plus tard, elle alla se fixer dans son pays. Mais j'ai peur de me laisser entraîner trop
loin, et pour gagner du temps, je préfère la laisser ce soir à la poésie hollandaise.
Cependant, l'aspect général de la poésie flamande, à ce moment-là, pouvait
sembler un peu pauvre à côté du développement rapide de l'intellectualité belge
dans les années 1880, à côté du magnifique essor de nos lettres françaises. C'est
le temps de la Jeune Belgique. En Hollande aussi, les hommes du Nieuwe Gids
inauguraient une révolution littéraire. Nous sentîmes le besoin d'avoir la nôtre; et
l'organe en fut la revue Van Nu en Straks, ce qui veut dire: De Maintenant et de
Tout à l'Heure. Titre peu harmonieux, - il était de mon invention,
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- mais il avait une qualité: il était baroque et attirait l'attention. Et comme en bons
artistes nous recherchions l'harmonie, nous avions tenu à enchâsser ce titre, en
lettres d'ailleurs parfaitement indéchiffrables, dans une couverture décorée par Henri
Van de Velde, et où des lignes sinueuses devaient, par un langage rythmique,
symboliser notre programme. Le public ne comprenait pas, ce qui est dans l'ordre,
et nous... nous comprenions très bien, évidemment, mais je ne suis pourtant pas
sûr que nous comprenions tous de même façon. Cette revue était d'ailleurs fort
belle, avec des ornementations, des bois originaux, des lithographies, de Georges
Lemmen et de James Ensor, du Hollandais Toorop, de l'Anglais Ricketts, du Français
Lucien Pissarro, etc. Revue vraiment royale, qui ne se préoccupait en aucune façon
de son public, et paraissait à dates indéterminées, quand elle avait le temps et
qu'elle disposait de copie jugée suffisamment géniale. Elle fit ce qu'elle put pour
décourager ses abonnés, et c'est peut-être pour cela qu'elle en eut tant, en Hollande
d'abord, et puis un peu partout où l'on trouve des Hollandais, au Cap, à Java,
jusqu'en Chine et même au coeur de la Perse, à Schiraz, le pays des roses et des
rêves, et nous nous figurions, avec une douce satisfaction, nos proses et nos vers
voyageant à travers les désers, à dos de chameau, vers la ville du divin Hafis et de
Firdousi. Ce qui vaut mieux, c'est que Van Nu en Straks eut beaucoup d'influence
chez nous, et cette influence fut durable. Après ses débuts un peu... stupéfiants, la
revue parut d'ailleurs sous une forme plus modeste, qui permettait de la mieux
répandre. Et elle créa une nouvelle atmosphère. Pour nous en tenir à la
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poésie, le rôle de Van Nu en Straks fut de reprendre, par-dessus l'école de Pol
de Mont, à notre avis trop favorable au dilettantisme, les traditions de Rodenbach
et de Gezelle, leur sens plus complet de l'union intime de la vie et de l'art. Ce fut là
surtout l'oeuvre de Prosper Van Langendonck. Il était un peu notre ancien déjà,
puisque, à peine plus jeune que Pol de Mont et Hélène Swarth, il avait, dès avant
la fondation de la revue, indiqué la bonne route et écrit des vers d'une psychologie
toute moderne. Avec lui, nous retournons à un art où l'émotion profonde et la pensée
s'éclairent mutuellement. Ame grave et foncièrement noble, crispée, tragique,
toujours divisée, toujours en lutte contre elle-même, - conscience d'aujourd'hui, dont
les douleurs ont des accents poignants, mais s'expriment toujours en une forme
impeccable, illuminée de beauté.
Bientôt, les recrues arrivèrent de partout, et l'on eut l'impression d'un renouveau
général. En même temps, voici que se produisit un événement considérable: on vit
le vieux Gezelle, oublié du grand public, là-bas, dans son coin de Flandre, revivre
à son tour, redresser sa grande tête au front pensif et clair. Après tant d'années de
silence, le flot sublime sourdait de nouveau irrésistiblement en lui. Le calme était
venu, et maintenant les effusions d'une prière confiante se mêlaient à une vision
radieuse de tout ce qui fait la Flandre. Ce vieillard devint l'imagination la plus fraîche
que nous eûmes jamais. Et l'enchantement, ce fut la langue qu'il écrivit alors: elle
s'était encore enrichie, assouplie, affinée: extraordinairement originale, spontanée,
élastique, infiniment nuancée. La plastique des sons, la substance des mots
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n'était plus seulement une chose vivante: elle était, peut-on dire, une chose
spirituelle. La vie spirituelle propre à chaque mot, qui donne à chaque mot sa
physionomie particulière et intime, et en même temps les jeux variés du rythme
intérieur, voilà quels furent dès lors les éléments essentiels de la technique de
Gezelle. Et comme une génération avait passé et que petit à petit la conscience
littéraire s'était développée, Gezelle exerça maintenant son influence sur une masse
de jeunes.
Ah oui, les jeunes, je devrais encore vous parler d'eux, maintenant. Par jeunes,
j'entends les poètes qui ont actuellement de trente à cinquante ans... Mais je renonce
à vous les dénombrer. A quoi bon citer des noms et tomber dans le palmarès? Je
n'ai plus le temps de m'arrêter à chacun d'eux. Et puis, j'en oublierais, ils ne seraient
pas contents, et d'autres m'en voudraient parce que je n'aurais pas dit assez de
bien d'eux, et d'autres encore parce que j'aurais dit trop de bien de leurs amis. Je
préfère m'en tenir à un seul poète, que les gens de goût, - ceux qui sentent à peu
près comme moi, - sont unanimes à considérer comme le plus grand que nous
ayons actuellement: Van de Woestyne, qui, outre plusieurs recueils de proses, nous
a donné déjà quatre volumes de vers.
Il n'est pas facile à caractériser. Son oeuvre se présente sous des aspects très
divers, parfois très simple, usant des procédés impressionnistes les plus immédiats,
d'autres fois très compliquée, chargée de pensée, avec des ellipses et des
arabesques assez déconcertantes.
Je vous prierai de m'accorder un instant d'attention plus soutenue... Dans ses
poèmes les plus typiques,
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Van de Woestyne n'exprime pas directement une sensation, ou un sentiment,
ou une pensée, mais il transpose toute chose dans cette sphère supérieure que
l'on est convenu d'appeler l'âme. Je n'ai pas d'autre mot à ma disposition, - prenez-le
dans son sens le plus métaphysique. L'âme n'est pas seulement le lieu de la
sensation, du sentiment et de la pensée, mais c'est l'unité spirituelle la plus pure de
notre être, ou, si vous voulez, le sens de l'éternité que nous avons en nous. Pour
le poète Van de Woestyne, les choses ne sont réelles que pour autant qu'elles
participent à la réalité de l'âme, qu'elles soient projetées dans son plan et prennent
à la lumière de cette âme un air d'éternité. Et comme toutes choses trouvent en
l'âme leur unité, leurs aspects divers deviennent des symboles qui se répondent.
La plus haute fonction de la poésie est donc de créer une atmosphère dans laquelle
l'âme se sente tout à fait elle-même et libre, atmosphère analogue à celle de la
musique. Cette poésie-là, tout entière faite de spiritualité, est peut-être la poésie
suprême.
Je ne sais si je m'exprime assez clairement, et pourrais encore user d'un exemple:
cette transposition des éléments poétiques dans la sphère de l'âme, c'est quelque
chose de presque analogue à ce qui se passe chez chacun de nous dans nos plus
beaux souvenirs. N'avez-vous jamais remarqué qu'à force de penser à des choses
que vous aviez beaucoup aimées, un paysage vu à un moment béni de votre vie,
un visage de femme, une statue grecque... n'avez-vous jamais constaté qu'au bout
d'un certain temps, à force de recréer cette chose en vous par la méditation, elle
était devenue plus belle qu'elle

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

296
aant.

n'était en réalité? C'est qu'à la longue elle s'était encore plus dégagée des
contingences, de l'accidentel, elle s'était épurée, - en même temps qu'elle prenait
quelque chose à tous les états de la vie intérieure par lesquels elle passait: parce
qu'elle faisait partie de votre âme, elle finissait par avoir une réalité supérieure, à la
fois plus sublime et plus riche. Eh bien, un Van de Woestyne procède toujours par
transpositions de ce genre-là.
Ceci doit vous rappeler cet autre poète merveilleux: Charles Van Lerberghe,
l'auteur de la Chanson d'Éve. Il y a une différence: Van Lerberghe est plus pur que
Van de Woestyne, mais il est moins riche, moins large, c'est-à-dire qu'il comprend
en lui moins d'états et de plans divers de la vie psychique. Chez Van de Woestyne,
nous avons la transposition d'une nature humaine complète, la gamme entière de
ce qui fait l'homme: non pas seulement la sensation, ou l'imagination, ou le sentiment,
ou la pensée, mais le concert de tout cela, et chacun de ces éléments dans ses
manifestations les plus variées: la sensation la plus subtile, maladive à force de
raffinement, une sensation de nerfs exacerbés; et d'autre part une sensualité
fortement nourrie, aimant les couleurs somptueuses, et qui étourdit parfois comme
un parfum trop lourd; et puis aussi une imagination qui perçoit sans cesse les
correspondances secrètes des choses; et puis aussi des élans du coeur, des
douleurs passionnées, des cris poignants et des tendresses exquises, qui nous
saisissent directement; et enfin la clarté de la pensée la plus sereine qui domine
tout: c'est une nature complète qui nous est donnée dans le plan de la spiritualité
pure.
Mesdames et Messieurs, cet aperçu très général de
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la poésie flamande moderne vous aura du moins donné l'impression qu'elle
existe, et c'est déjà quelque chose. Si nous jetons sur elle un regard d'ensemble,
nous constatons qu'elle a la richesse et la continuité d'une chose très complète,
poussée naturellement, - la richesse et la continuité d'une manifestation profonde,
instinctive, nécessaire de la vie collective. Elle embrasse les formes les plus diverses
de la vision et de la création poétiques. Depuis près d'un siècle maintenant, elle n'a
cessé de se développer graduellement, devenant toujours plus touffue. Elle est
nourrie des sucs de la terre: elle a poussé comme une plante, avec une irrésistible
spontanéité. C'est qu'elle est sortie du coeur même de la vie populaire. Et nous
touchons là peut-être à ce qui fait son caractère particulier, parmi d'autres littératures.
Car vous avez le droit de me dire: Nous comprenons que cette littérature intéresse
les Flamands, et qu'ils aiment même des poètes de troisième ou quatrième ordre,
puisque ces poètes expriment leur individualité à eux, Flamands. Mais y a-t-il des
raisons suffisantes pour que, si nous ne sommes pas Flamands, nous nous y
intéressions beaucoup? Certes, comme Belges, il convient que nous accordions
quelque attention à une littérature qui représente une part si considérable de la
production nationale, - mais enfin, on a tant de choses à faire, et tout le monde n'a
pas le temps d'approfondir l'étude de la langue flamande pour pouvoir lire Gezelle
ou Van de Woestyne. Serions-nous suffisamment récompensés de nos peines? En
d'autres termes, quel intérêt cette poésie flamande, indépendamment de toute
signification locale, peut-elle avoir pour un étranger?
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Eh bien, je crois qu'elle représente vraiment quelque chose dans la littérature
européenne. Et j'explique mon point de vue par voie de comparaison. Si l'on me
posait, par exemple, la même question pour la poésie belge d'expression française,
j'y verrais pour ma part (je vous donne mon sentiment personnel, sans vouloir vous
engager à le partager) j'y verrais un certain nombre de poètes, mettons Albert Giraud,
pour n'en citer qu'un, qui feraient très bonne figure dans les plus belles littératures
voisines, sans avoir cependant ce caractère à la fois typique et exceptionnel qui,
dans l'ensemble de la littérature européenne, les imposerait à l'attention du monde.
Mais il en est deux qui pour moi répondent à ce criterium: Verhaeren et Van
Lerberghe. Verhaeren et Van Lerberghe ont traduit tous deux, chacun selon son
tempérament, certains états vraiment typiques de l'âme contemporaine, et ils l'ont
fait avec un tel relief que, sans eux, il manquerait quelque chose d'important à la
littérature européenne. Ce qu'ils ont dit, c'était des paroles que le monde devait
entendre, et aucun poète, dans aucun autre pays, ne les a dites comme eux, aussi
complètement, d'une façon aussi puissante ou aussi pure. Eh bien, si j'applique le
même point de vue à la poésie flamande, j'y vois quelques poètes, mettons Van
Langendonck, pour n'en citer qu'un, qui tiendraient très bien dans n'importe quelle
autre littérature, et, il est possible, après tout, que ses vers vivent plus longtemps
que ceux de Van de Woestyne, précisément à cause de leur valeur plus générale.
Mais j'en vois deux qui, à des titres divers, ont une signification toute spéciale dans
la littérature européenne: c'est Gezelle et Van de Woestyne. Et cette

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

299
aant.

signification spéciale, ils la doivent en partie au milieu qui les a formés, à
l'évolution d'où ils ont surgi. En effet, je vous disais que la littérature flamande était
surtout sortie du peuple. Pendant longtemps, elle en a gardé quelque chose de
petit-bougeois, j'entends un manque d'horizon et de haute spiritualité. Elle y gagnait
en revanche une santé, une verdeur robuste, qualité fondamentale qui devait former
une base solide le jour où la culture viendrait s'ajouter à l'instinct. Le poète moderne,
aux sensations très raffinées, est généralement, un peu partout, un aristocrate de
la pensée, un littérateur très intellectuel; il ne plonge pas par toutes ses racines
dans la masse. Il en est autrement chez nous. Même un Van de Woestyne, si
compliqué, subtil et obscur qu'il soit, et malgré qu'il ne pourra jamais être apprécié
que d'une élite très restreinte, même un Van de Woestyne doit à cette tradition
flamande de traduire, non pas seulement quelques côtés de l'homme moderne,
mais, comme je le disais tantôt, l'homme entier, à un plus haut degré que les
symbolistes français, hollandais, allemands ou anglais que je pourrais lui comparer.
Mais ceci frappe encore infiniment plus chez Gezelle, et, soit dit en passant, chez
certains prosateurs comme Streuvels, dont doit vous parler mon ami Toussaint dans
huit jours: je ne vois aucun art qui présente autant que celui de Gezelle ce caractère
d'être à la fois aussi populaire et aussi artiste. Le labeur précieux qui extrait de la
substance même des mots toute leur musicalité expressive, pour rendre les nuances
de nos perceptions les plus fines, s'y allie au sentiment de la vie le plus naturellement,
le plus simplement et le plus largement humain. Le sen-
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sitivisme moderne le plus délicat n'empêche pas cet art de rester bon comme
du pain. Il conserve l'odeur de la terre même quand il produit ses fleurs les plus
rares. Il est à la fois très savant et inaltérablement frais. C'est de la littérature extrême,
qui reste pourtant de la grande et forte nature. Et voilà, me semble-t-il, ce qui lui
assure une place unique et éminente, dans la production poétique du XIXe siècle.
Je ne veux plus ajouter que quelques mots. Si je désirais vous intéresser à notre
poésie, ce n'est pas, avant tout, parce que cela ferait plaisir à nos artistes flamands.
Vous concevrez d'ailleurs que pour des hommes arrivés où en est un Van de
Woestyne, toutes les joies de la notoriété sont bien peu de chose à côté de celles
que leur procure leur art; toutes les joies de la notoriété ne sont rien au regard de
la conscience qu'ils ont eux-mêmes de leur royauté. Mais il s'en va ici d'un point de
vue national. Bientôt, nous aurons à nous refaire une Belgique plus forte, plus belle
et plus unie. Il est absolument nécessaire que nous nous comprenions mieux, que
nous nous estimions plus les uns les autres. J'ai remarqué si souvent que certaines
gens affichaient pour la langue flamande un dédain injuste. Je voudrais que ceux
qui ne sont pas incurables essayassent de s'en guérir. Ils devraient voir qu'une
langue, qui, comme la nôtre, a fait preuve d'une telle vitalité dans les domaines
suprêmes de la pensée poétique, n'est pas encore près de périr. Ils ne comprennent
pas que nous soyons si attachés à une langue qui, prétendent-ils, nous isole. Quel
malentendu! Mais non: d'abord notre langue a l'avantage de ne pas nous isoler de
notre peuple, et puis, si nous croyons que la langue
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maternelle est la base nécessaire d'un développement intégral, cela ne nous
empêche pas de savoir d'autres langues. Au contraire: c'est quand on n'a qu'un
idiome de faible expansion qu'on a soin d'en apprendre d'autres et de ne pas
s'enfermer dans une langue unique. Gezelle, pour sa part, en savait fort bien une
quinzaine, depuis l'islandais jusqu'au provençal; il fit souvent des sermons anglais
en Angleterre et je connais de lui des vers italiens adressés à des amis de Florence.
D'autre part, si le norvégien, le suédois et le russe ne sont pas très répandus dans
l'Europe occidentale, je ne vois pas que Ibsen, Strindberg ou Tolstoï en aient
beaucoup souffert. Mistral rimait en provençal et Rabindranath-Tagore en bengali:
ça ne les a pas empêches d'obtenir le prix Nobel, et d'être lus partout. Nos auteurs
flamands n'en sont pas encore là: mais ça viendra, n'en doutez pas; ou bien c'est
que le monde n'a pas besoin d'eux, et alors il n'y perd rien. Il y a d'ailleurs une raison
tout à fait supérieure. On me demande souvent: mais pourquoi donc écrivezvous
en flamand, puisque vous vous exprimez suffisamment en français? Excusez-moi
de parler de moi-même, qui sais bien que le monde peut se passer de moi, mais je
suis précisément qualifié pour répondre à cette question: car, si le flamand était ma
langue maternelle, l'école m'avait tout à fait francisé, vers quinze ans, et je
commençais alors à publier des petites choses en français, - et puis, pourquoi suis-je
retourné au flamand? Il n'y a pas eu le moindre motif extérieur: la nature foncière
a simplement repris le dessus, quand je me suis senti devenir un homme. C'est
seulement quand j'écris en flamand que j'ai l'impression de m'exprimer tout à
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fait. Un artiste est bien juge de ces choses-là, mon Dieu! et quand il s'agit de
son art, il n'a que faire des conseils des gens du monde. Que l'on comprenne donc
qu'un artiste ne choisit pas sa langue comme il choisirait un chapeau ou un
pardessus. La langue que nous parlons tient aux fibres les plus intimes de notre
être. C'est notre coeur, c'est notre sang même qui parle flamand, et il n'est rien au
monde qui puisse empêcher cela. Nous sommes nous-mêmes et désirons le rester,
voilà tout. Et je le dis très haut, parce que cela aussi, c'est la patrie. La patrie, ce
n'est pas seulement la ‘Brabançonne’ et le drapeau tricolore, ce n'est pas seulement
le sol que nous foulons, c'est aussi l'héritage de nos ancêtres, la langue où les
souvenirs de la race sont toujours vivants, la langue qui a la couleur de notre ciel
et de notre âme, la langue qui est notre pensée même. Oui, la patrie, pour nous,
ce n'est pas uniquement cela, bien entendu, mais cela aussi, indéfectiblement.
La patrie, nous revenons toujours à elle maintenant, et je n'ai qu'elle en vue en
vous parlant ainsi. Je me rappelle ces paroles de Henri Pirenne, qui sera bientôt
parmi nous: ‘Que Flamands et Wallons se regardent en face. Qu'ils s'admirent les
uns les autres pour tout ce qu'ils ont fait de grand. Ils ne peuvent avoir que de
l'estime les uns pour les autres et de la sympathie, pour tout ce qu'ils ont souffert
ensemble dans le passé.’ Tout ce qu'ils ont fait de grand, tout ce qu'ils ont souffert
ensemble! Ces paroles-là ont pris maintenant une vérité plus incisive encore, n'est-ce
pas? Nous les avons vécues. Nous les avons vécues, le jour où la patrie - non pas
telle ou telle petite patrie locale, mais la patrie, - le
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jour où elle s'est dressée tout entière devant l'envahisseur. - et puis, aux heures
les plus sombres, quand elle était meurtrie, saignant par mille plaies, et ligotée, et
qu'alors on approchait encore de ses lèvres l'éponge imbibée de fiel... ah! alors
nous avons bien senti que nous l'aimions, plus que nous ne savions nous-mêmes.
N'oublions jamais ce qui nous resserrait en ces heures-là, et nous sommes sûrs de
nous comprendre, nous nous respecterons les uns les autres sans avoir rien à
sacrifier de nos individualités diverses, et par-dessus les misérables chicanes et
les intrigues sournoises, les hommes de bonne volonté pourront assurer l'union,
l'union dans le droit et la justice égale pour tous.

30 octobre 1918
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De vervlaamsing der Gentse Hogeschool
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I. Noodzakelijkheid ener Vlaamse Hogeschool

Sedert ongeveer vijftien jaren is de Vlaamse Hogeschool van zelf de hoofdvraag
van het Vlaams programma geworden. Onbetwistbaar wordt zij door de overgrote
meerderheid van het Vlaamse volk met aandrang geeist. En zijn recht daarop kan
niet geloochend worden, vermits de vrijheid der talen, door de Grondwet
gewaarborgd, onbestaanbaar is zonder de nodige werktuigen tot de uitoefening van
die vrijheid. Het is een maatregel van de zuiverste rechtvaardigheid, waarop maar
al te lang gewacht wordt.
Het komt wellicht overbodig voor, over dat punt uit te weiden; ook schijnen de
meeste mannen, die in onze toekomst belang stellen, thans voor de oprichting van
een Vlaamse Hogeschool gewonnen. Het is echter goed, bondig te herhalen waarom
er een Vlaamse Hogeschool nodig is. Het komt er hier inderdaad niet op aan, enkel
een gevoel van eigenliefde te voldoen: de Vlaamse Hogeschool heeft een grote
maatschappelijke rol te vervullen; dus moet zij zo degelijk zijn als het maar mogelijk
is. Wanneer men dat aanneemt, zal men per slot van rekening wel moeten erkennen
dat er slechts één middel bestaat om die Hogeschool doelmatig te maken, dat er
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maar één wijze is om ze oprecht te willen: namelijk door de vervlaamsing der
Gentse Hogeschool.
Wij hebben een Hogeschool nodig, omdat wij een sterker keur van intellectuelen
behoeven, die een dieper werking op de massa der Vlaamse bevolking uitoefenen
kan. Die massa is hare moedertaal trouw gebleven; over 't algemeen kent zij geen
andere taal. Welnu, het gemiddeld peil der verstandelijke ontwikkeling bij ons volk
staat betrekkelijk laag. En voor een goed deel is zulks hieraan te wijten dat het hoger
onderwijs, Frans zijnde, slechts geringe uitstraling heeft in de Vlaamse landstreek.

1. De toestand met betrekking tot het gebruik der talen
Laat ons eerst eens zien welke, volgens de volkstelling van 1910, de toestand is
van het Vlaams en van het Frans in de Vlaamse landstreek.
In de vier Vlaamse provinciën en het arrondissement Leuven, ongerekend de
Waalse gemeenten die binnen dat grondgebied liggen, bedraagt het aantal inwoners
die slechts Vlaams spreken 80,91%; het aantal inwoners die slechts Frans spreken
1,05%. Er dient opgemerkt dat laatst vermeld cijfer nog lager zijn zou, indien men
er de talrijke Franse kloostergemeenschappen aftrok, die zich in Vlaanderen
neergezet hebben. Het aantal inwoners, wier omgangstaal het Frans is, dat wil
zeggen de personen die enkel Frans kennen plus degenen die, twee of meer talen
kennende, verklaarden meestentijds Frans te spreken, vertegenwoordigt op hetzelfde
grondgebied 2,70% van de bevolking. Daarop steunen som-
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migen om te verkondigen dat Vlaanderen tweetalig is.
Voegen wij erbij dat in de vier Vlaamse provinciën en het arrondissement Leuven
(ditmaal de Waalse gemeenten wel meegerekend) het percentage der inwoners die
of Vlaams en Frans of Vlaams, Frans en Duits spreken, in de laatste dertig jaren
niet gestegen is: 13,04 in 1890; 13,72 in 1900 en 12,80 in 1910.
De Gentse Universiteit ligt in 't hart zelf van 't Vlaamse land. Het arrondissement
Gent omvat niet meer Franssprekende personen dan het arrondissement Charleroi
of het Waals gedeelte van het arrondissement Zinnik Vlaamssprekende personen
tellen.
In het arrondissement Gent spreken enkel Frans: 1,07%; spreken enkel Frans of
meestentijds Frans 3,82%.
In het arrondissement Zinnik (ongerekend de Vlaamse gemeenten) spreken enkel
Vlaams: 1,48%; spreken enkel of meestentijds Vlaams 3,58%.
In het arrondissement Charleroi spreken enkel Vlaams: 1,59%; spreken enkel of
meestentijds Vlaams 3,15%.
In het Vlaamse land kreeg de kennis van het Frans slechts enige uitbreiding in
de grote steden en langs de kust. Te Gent zelf kennen 27,85% der bevolking Frans:
*
2,01% spreken enkel Frans: 7,67% spreken enkel of meestentijds Frans .

*

Voor meer bijzonderheden, zie A. Vermeylen: Quelques aspects de la question des langues
en Belgique, uitgave van Le Peuple, 1918, blz. 38-47.
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2. Het peil der geestelijke ontwikkeling

In Vlaanderen staat het peil der geestelijke ontwikkeling aanmerkelijk lager dan in
Wallonië. Dat is een bekend feit. De enige vraag is dus: hoe halen wij uit het Vlaamse
land, tot meerder heil van 't gemeenschappelijk vaderland, de hoogste mate gezonde
voortbrengingskracht?
De nijverheid in de Vlaamse gewesten wordt gekenmerkt door de lange werkuren
en de lage lonen. De belangrijkste tak van nijverheid is de textielnijverheid.
Hoofdzakelijk houdt de bevolking zich nog bezig met landbouw, onder den vorm
van het kleinbedrijf. De huisarbeid is meer verspreid dan in het Walenland: bekend
is het dat die arbeid zich over 't algemeen kenmerkt door een gering loon, lange
afmattende werkuren, het misbruik van het truck system, gebrekkige
gezondheidstoestanden, het te werk stellen van jonge kinderen. De kindersterfte is
schrikbarend. Het aantal ongeletterden is zeer hoog. Men begrijpt dat het alcoholisme
en de criminaliteit onder zulke omstandigheden snelle ontwikkeling erlangen. Nog
door andere kwalen worden we geteisterd; in weerwil van den achteruitgang der
jaren 1840-1860, uit economische oorzaken ontstaan, is de Vlaamse bevolking zeer
dicht gebleven. Zulks heeft tot gevolg een aanhoudende uitwijking naar de steden
en de Waalse nijverheidscentra, de uitwijking voor een heel seizoen van de
grondwerkers, de steenbakkers, de Fransmans die in Frankrijk den oogst gaan doen
(in 1898 waren er 57.262); het dagelijks en wekelijks uittrekken van Vlaamse
werklieden die tijdelijk in de mijnen en nijverheidsbedrijven in Wallonië gaan arbeiden.
Door
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de hoge lonen en de werkloosheid worden die arbeiders ver van hun huis
gedreven. Soms hebben zij een langen weg af te leggen en leven onder gans
abnormale voorwaarden, die voor hen en hun familie de nadeligste gevolgen hebben.
Zo komt het dat de Waalse werklieden een wrok koesteren tegen die Vlamingen;
dezen komen immers in 't Walenland als koelies werken.
In den grond zijn dat de tegengestelde uitslagen welke in 't begin der 19e eeuw
in Vlaanderen enerzijds en in Wallonië anderzijds bereikt werden door de
*
omwenteling in de nijverheid, door de toepassing van stoom op de voortbrenging .
De toestand in het opzicht der talen heeft die uitslagen nog verergerd, want hij
beroofde het Vlaams volk van een cultuur in de taal die het begrijpt, de enige cultuur
die de Vlaamse mensen zich eigen kunnen maken.
's Lands inkomsten vloeien voor een goed deel voort uit den uitvoer van de
nijverheidsproducten. Welnu, het werd reeds betreurd dat wij vooral voortbrengselen
uitvoeren, waarin veel grondstof zit, maar weinig maakloon. En is dat zo voor het
gehele land, voor de Vlaamse landstreek is de toestand nog erger. Een aanzienlijk
aantal arbeiders moet er zich bezig houden met werk dat door zijn aard zelf op de
internationale nijverheidsmarkt weinig winstgevend is. Hun minderwaardigheid spruit
voort uit hun gemis van algemene kennis en van technische kundigheden; deze
onwetendheid heeft een onberekenbare krachtverspilling voor gevolg. En terwijl
onze mensen uitweken om elders sjouwerswerk te ver-

*

Zie Vermeylen, reeds vermeld werk, blz. 30-31.
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richten, werden de goede plaatsen in onze nijverheid dikwijls door Duitsers
ingenomen; vóór den oorlog bestond er te Aalst zelfs een vriendenkring van Duitse
arbeiders.
Het komt er dus op aan, den Vlaamsen voortbrenger op een hoger maatschappelijk
peil te brengen. Aanleg en wilskracht ontbreken hem niet, doch hij mist geestelijke
ontwikkeling. Men kan niet beweren dat de Vlamingen uiteraard minder verstandig
dan de Walen zijn; eeuwen lang stonden zij in de algemene beschavingsbeweging
even hoog als de grote Europese natiën. Men zegge ook niet dat hun toestand van
minderheid hieraan te wijten is dat zij hoofdzakelijk een landbouwersbevolking
gebleven zijn, die over 't algemeen minder ontwikkeld is dan de nijverheidsbevolking
der steden. Stellig, de verstandelijke ontwikkeling geschiedt sneller in de grote centra
dan daar waar de mensen minder en moeilijker met elkaar in voeling komen. Men
vergete echter niet dat Vlaanderen voornamelijk een gewest van steden is. De
bevolking van het platteland is er dichter dan in de landbouwgewesten van 't
Walenland. En belangwekkend is het juist, den Vlaamsen landbouw te vergelijken
met den Waalsen landbouw: deze gaat beter met den vooruitgang mede.
Op het einde der XVIIIe eeuw was Vlaanderen het eerste land van Europa ten
opzichte van de methodische opbrengst van den grond, maar de wetenschappelijke
ontdekkingen en de omwenteling in de nijverheid vervormden de voorwaarden van
de voortbrenging. Niets werpt thans een beter licht op de rol van het ‘weten’, op den
invloed van de wetenschap op de techniek, die
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zich aanpast en geregeld wordt naar verstandige werkwijzen, niet meer naar
slenter en empirisme. Dat besefte men hier eerst ten volle in het laatste kwart der
XIXe eeuw, toen wij een felle crisis doorworstelden, ontstaan uit de mededinging
der pas ontgonnen landen, als Noord-Amerika, Argentinië, Roemenië en Rusland,
waar de kosten van voortbrenging lager waren. Dank zij mede het steeds
gemakkelijker wordend vervoer konden die landen hunne voortbrengselen op de
markten van West-Europa tegen veel lager prijzen aan den man brengen. Die crisis
trof niet enkel België; zij werd echter erger in Vlaanderen door de dichtheid der
bevolking, die hoge pachten medebrengt, en door den achterlijken toestand der
Vlaamse boeren. Men deed een beroep op den Staat, die tot dan toe handel en
nijverheid begunstigd had en men spande zich in om het landbouwbedrijf meer
winstgevend te maken door de toepassing der wetenschappelijke methodes op de
kunstmeststoffen, op uitlezing van zaaigoed, op de voeding van het vee, enz.
Die uitslagen werden echter in 't Walenland in ruimer mate bekomen dan in de
Vlaamse landstreek. De oorzaak ligt enkel in het gemis van algemene cultuur en
technische kundigheden, die in Vlaanderen den vooruitgang in den weg stond. Het
zakencijfer der boerenbonden is in de Waalse provinciën veel aanzienlijker dan in
de Vlaamse. In 1906 kochten die bonden in Oost-Vlaanderen voor 2.750 fr. zaaigoed,
in de provincie Luik voor 80.328 fr. Zij kochten in Oost-Vlaanderen voor 197.551 fr.
kunstmeststoffen, in de provincie Luik voor 3.866.500 fr. Zij kochten in
Oost-Vlaanderen voor 197.551 fr. veevoeder, in de provincie Luik voor 4.650.070
fr. Zij
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kochten in Oost-Vlaanderen voor 17.474 fr. machines, in de provincie Luik voor
41.350 fr. Nu, Oost-Vlaanderen telde bij de laatste landbouwopschrijving (1895),
251.408 personen die zich bezig hielden met landbouw, terwijl de provincie Luik er
slechts 85.185 telde. Daar hebben we de tastbare gevolgen van het verschil in
wetenschappelijke ontwikkeling tussen de provincie Luik en Oost-Vlaanderen. En
het ware moeilijk de resultaten te overdrijven, die door een wetenschappelijke
voortbrenging kunnen verkregen worden. Een enkel voorbeeld zal volstaan om zulks
te verklaren: proefnemingen door Staatsagronomen tijdens de wintermaanden van
1901-1902 en 1902-1903 op melkkoeien gedaan, bewezen dat men door een
wetenschappelijk geregeld stelsel van voeding in België een jaarlijkse winst van 41
millioen maken kan. ‘Wat waar is voor de wetenschappelijk geregelde voeding van
het vee is het in gelijke mate voor de studie van de schadelijke insecten en van de
plantenziekten; van de keus der soorten van het zaaigoed, van de veerassen, van
*
de meststoffen, van de landbouwmachines, enz. ’

3. Invloed van de taal op het peil der geestelijke ontwikkeling
Het is dus een dringende plicht het voortbrengingsvermogen in 't Vlaamse land te
versterken; maar men kan dit slechts bereiken door verspreiding van technische

*

Zie De Raet: ‘Archives sociologiques’ (Bulletin de l'Institut de sociologie Solvay, Januari 1913).
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kennis en deze laatste kan men slechts geven door de ontwikkeling van het
algemeen onderwijs, door het verhogen van het geestelijke peil. In den strijd tussen
de natiën zal de overwinning behaald worden door de volken die hun
mensenmateriaal hebben weten te vormen en tot de hoogste waarde op te voeren.
Een uitstekende beroepsopleiding is het beste wapen.
Nu, bestaat er overal een zekere afstand tussen de keur van 't volk en de massa,
in 't Vlaamse land doet het verschil in taal tussen beide een afgrond ontstaan. Het
grootste deel van den geleerden stand spreekt Frans, het gewone volk spreekt
Vlaams. In die volksklasse liggen wondere krachten verborgen, die men in werking
brengen moet: doch het opbeuringswerk kan slechts uitgaan van een keur, die de
volkstaal spreekt. Thans blijft de grond braak liggen. De Vlaamssprekende mannen
van hoge cultuur, die door persoonlijke krachtsinspanning die Vlaamse cultuur
verkregen hebben, die hun eigen wezen om zo te zeggen moesten veroveren - en
welke kracht die zij beter hadden kunnen besteden, ging er niet verloren in dien
strijd voor hun persoonlijkheid tegen den stroom der verfransing - die Vlaamse
leidende mannen zijn niet talrijk genoeg en zij worden slecht gesteund. De
beschavende invloed van de Franssprekende mannen van hoge cultuur op het
Vlaamse volk is schier nul
In weerwil van de politiek van na 1830, die tot doel had in België een enkele
landstaal te vestigen door het Vlaams te verstikken, in weerwil van een onduldbaar
stelsel van taaldwang dat slechts na 1870 gematigd werd, is Vlaanderen in den
grond Vlaams gebleven. De in-
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dringing der Franse taal is gering en de indringing der Franse beschaving nog
veel geringer. De politiek van 1830 leed schipbreuk. Te trachten thans nog het
Vlaamse volk te verfransen is dromerij en de mannen die zin voor werkelijkheid
hebben, zagen van die plannen af. Er blijft maar een weg open: dat de verlichte
standen aan de opbeuring van de volksklassen arbeiden door zich van de volkstaal
te bedienen.

De keur van 't volk en de volkstaal
Herhalen we dat het redmiddel er niet in kan bestaan het Vlaamse volk Frans te
leren. De proefneming werd gedaan. Thans, minder dan ooit, mag men van die
grote massa (meer dan 3¼ millioen) eisen dat zij, om zich te ontwikkelen, verplicht
worde met veel moeite eerst een vreemde taal machtig te worden. Het weinige
Frans dat men op de lagere school leren kan, blijft oppervlakkig en verdwijnt gauw,
wanneer de omgeving niet Frans is. Wij willen een volledige cultuur. Anderzijds kent
onze verfranste stand niet genoegzaam Nederlands om werkelijk een beschavenden
invloed uit te oefenen. De intellectuelen van Franse taal denken in het Frans en zijn
niet goed ter taal in het Nederlands; zij zijn niet in staat buiten den engen kring te
treden van de gesprekken die zij gewoonlijk met knechts en meiden voeren. Het lijf
van het Vlaams volk is Vlaams, het hoofd is Frans Ieder jaar komen uit de
Hogeschool advokaten, magistraten, ambtenaren, geneesheren, ingenieurs, wier
gedachten slechts een gering gedeelte bereiken van de wereld te midden waarvan
zij leven. Die zogenaamde ‘hogere’
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standen, staan niet boven die wereld; zij staan er buiten. Men vergete niet dat
de Universiteit het voornaamste orgaan van intellectuele voortbrenging is dat een
natie bezit en waarvan de invloed door bemiddeling van verschillende kringen tot
in de diepste lagen van het volk doordringt. ‘C'est de la culture supérieure’, schreef
de Franse wijsgeer A. Fouillée, ‘que le reste découle comme l'eau fécondante des
hauteurs’. De onderwijzer wordt gevormd door het middelbaar onderwijs en de leraar
aan het middelbaar onderwijs door de Universiteit. In de andere landen bestaat er
een heilzame wisselwerking tussen de hogere gedachte en de gehele maatschappij;
in 't Vlaamse land scheidt het verschil in taal de intellectuelen van het volk. Wij
hebben wel een letterkunde, het spontaan werk van enige Vlamingen met bijzonderen
aanleg; wij hebben zelfs Vlaamssprekende hoger ontwikkelden, omdat sommige
krachtige mannen ongunstige omstandigheden te boven komen. Maar is die keur
reeds zo sterk dat men de Vlaamse beweging niet meer kan tegenhouden, toch is
zij nog niet sterk genoeg om ons te voldoen. De invloed van die mannen is
onvermijdelijkerwijze beperkt. Het is niet voldoende dat de geleerde mensen de
grondregelen der Nederlandse taal kennen, dat zij een zekeren woordenschat
bezitten: een volledig gedachtenleven is er nodig, volledig uitgedrukt. Hoe wil men
een ernstig technisch onderwijs in de taal van den werkman inrichten, indien de
onderwijzers, die dat onderricht moeten verstrekken, in 't Frans opgeleid werden?
De twee derden van de landbouwbevolking van 't land wonen in 't Vlaamse land en
de Vlaamse boer spreekt doorgaans Vlaams; is het dan niet ongehoord dat de
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enige hogere landbouwschool van België in 't Walenland opgericht werd, te
Gembloers; het enig ambtelijk tijdschrift voor landbouw is Frans; de enige
veeartsenijschool van den Staat is Frans (te Kuregem). Wij zijn dus tot slenter
veroordeeld. Elders wordt de weetgierigheid aanhoudend gaande gemaakt; daar
bestaan bijzondere tijdschriften, een vakletterkunde, boeken tot verspreiding der
wetenschap onder het volk. De wetenschappelijke en technische begrippen worden
zelfs door de dagbladen verspreid. Daar ontstaan university extensions,
volkshogescholen. In 't Vlaamse land zijn al die werktuigen van intellectuelen en
economischen vooruitgang allerzwakst. Het spreekt dus van zelf dat een werkelijke
beschavende invloed in de massa niet doordringen kan, doordat die invloed door
het Frans niet uitgeoefend wordt, daar de overgrote meerderheid die taal niet begrijpt.
De beschavende invloed kan enkel geschieden door het Nederlands.

Vlaanderen historisch tweetalig
Sommigen willen ons doen geloven dat de cultuur van Franse uitdrukking in
Vlaanderen steunt op een onafgebroken en onvervreemdbare overlevering die tot
in de XIIe eeuw opklimmen zou, - dat misschien de grootheid van Vlaanderen in
het verleden hieraan moet toegeschreven worden, dat een zeker aantal Vlamingen
bij voorkeur Frans sprak. Uit een onpartijdig onderzoek der geschiedenis leren wij
heel wat anders. Het is niet waar dat de verfransing van onze hogere standen plaats
vond buiten allen druk van de regerende vorsten of van het
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centraal bestuur. Het is niet waar dat de toestand ten opzichte van het gebruik
der talen in 't Vlaamse land, van de middeleeuwen af ongeveer zou geweest zijn
gelijk heden. Het is niet waar dat Vlaanderen van oudsher ‘tweetalig’ was volgens
de betekenis die men thans aan het woord hechten wil. Het is niet waar dat het
Frans de rol vervulde van een tweede landstaal, ongeveer op gelijken voet met het
Vlaams. De ontwikkelde mensen leerden Frans, dat spreekt van zelf en ondergingen
geredelijk den invloed der Franse beschaving die - wij verheugen er ons om - voor
een goed deel bijgedragen heeft om van ons te maken wat wij zijn. Maar die ‘hoger
ontwikkelden’ waren niet ‘verfranst’, dat wil zeggen hadden hun moedertaal niet
door het Frans vervangen. Zo op sommige ogenblikken enkele verfranste aristocraten
verschijnen, toch brengen dezen niets voort en een beschavende invloed gaat van
hen niet uit. Zo lang wij werkelijk een beschaving hadden, was die beschaving
*
Vlaams in wezen en uitdrukking.

Vlaams en Nederlands
Men zegt ook dat de meerderheid der als Vlaamssprekend aangewezen bevolking
slechts een dialect of gewestspraak gebruikt. Dat is zo en even waar is het dat de
meerderheid der mensen die als Franssprekend aangetekend staan, slechts Waals
of Beulemans spreken. In werkelijkheid is ‘Vlaamse’ taal een verkeerd gebruikt
woord: er zijn Vlaamse dialecten: maar den letterkundigen vorm van

*

Voor de bewijsvoering, zie Vermeylen, vermeld werk, blz. 9-32.
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die dialecten noemt men Nederlands, ook de letterkundige taal van Nederland.
Het Nederlands staat tot de Vlaamse dialecten gelijk het Frans tot de Waalse
dialecten. Het is de enige taal van het boek, van de voordracht, van het toneel, van
de dagbladen, zelfs van het kleinste plaatselijk blad van De Panne tot Maaseik toe,
een min of meer zuiver Nederlands, dat min of meer goed begrepen wordt volgens
de streek en den graad van geleerdheid. Is het nodig te doen opmerken dat het
oneindig gemakkelijker is iemand van zijn dialect te doen overgaan tot den
beschaafden vorm van dat dialect dan hem tot een vreemde taal te doen overgaan?
De taal is overigens niet enkel een middel van verstandelijk verkeer dat men
willekeurig zou kunnen vervangen; het is iets dat ons eigen is, dat met duizend
vezels wortelt in het diepste van ons wezen, dat deel uitmaakt van dat innerlijk leven,
dat al onze handelingen, zonder dat wij 't weten soms, een bijzondere kleur geeft
en onze persoonlijkheid schept. Grondig kent men slechts een enkele taal, die welke
overeenstemt met onze natuur zelf. Men denkt niet enkel in zijn eigen taal; men zou
haast kunnen zeggen dat men met zijn taal denkt. Een werkelijk gezonde en volledige
beschaving kan enkel op de moedertaal opgebouwd worden.

4. Opwerpingen tegen de oprichting van een Vlaamse Hogeschool
Herhaaldelijk wordt ons gezegd dat het Frans, onbetwistbaar een schone taal, een
wereldtaal, een sterker
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beschavingsmiddel is dan het Nederlands. Op die vraag komen we later terug,
maar antwoorden nu reeds dat in elk land het sterkste beschavingsmiddel de taal
is die de bevolking verstaat.
Elke taal heeft haar eigen aard waarvan men al of niet houden kan, doch, ofschoon
het Nederlands niet dezelfde eigenschappen als het Frans bezit, moet onze taal
toch voor geen andere in uitdrukkingsvermogen onderdoen. En als wetenschappelijke
taal leverde het Nederlands zijn proeven. Onze taal leent zich beter dan het Frans
tot de verspreiding van de wetenschap onder het volk. Het Frans immers vormt
woorden door ontleningen aan 't Latijn en 't Grieks, terwijl het Nederlands in plaats
daarvan dikwijls woordvormen gebruikt die elkeen zonder taalkundige voorbereiding
verstaan kan. In Holland wordt het ganse onderwijs aan de hogescholen in 't
Nederlands gegeven en het is bekend dat bedoeld land zich door een rijke
intellectuele voortbrenging onderscheidt die in de internationale wetenschappelijke
beweging hoog aangeschreven staat. Wij zullen hier slechts een enkel tastbaar
bewijs van geven; vijf Hollandse physici of scheikundigen bekwamen een Nobelprijs;
- die onderscheiding viel tot dusver nog geen enkel Belgisch geleerde ten deel.
Voegen wij erbij dat de wetenschappelijke letterkunde voor het volk in 't Nederlands
aanzienlijk is en van allereerste gehalte. Zij is zelfs eigenlijk, meer Europees dan
de Franse letterkunde op dat gebied, omdat de Franse geleerden, evenals de Duitse
en Engelse geleerden, een neiging hebben om enkel te zien wat te hunnent gebeurt
en om slechts rekening te houden met en provincie van het rijk der wetenschap in
Europa of
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in de gehele wereld. Daarentegen is de geleerde, wiens moedertaal weinig over
de wereld verspreid is, wel verplicht over zijne grenzen heen te kijken en over àl
zijn grenzen kijkt hij feitelijk heen. Gemakkelijker dan een ander brengt hij dat
internationalisme in praktijk, dat voor de wetenschap zo vruchtbaat is.
Men vraagt ons ook: gaat de inrichting van hoger onderwijs in 't Nederlands de
Vlaamse wetenschappelijke voortbrenging niet afzonderen, wat nadelig wezen zou
voor onze belangen en voor die van de wetenschap in het algemeen? De vraag
werd reeds in haren ruimsten vorm gesteld, toen men van het Latijn als
wetenschappelijke taal afzag: niet enkel te onzent, maar in alle andere landen
beschouwt men sedert lang de geleerden niet meer als een kaste, welke door een
onverstaanbare taal van het gewone volk gescheiden is; sedert lang werd tot in de
kleinste landen toe werkelijkheid geschonken aan het onweerstaanbaar denkbeeld
van een doelmatig ingerichte nationaliteit, zodat de hogere cultuur voor allen open
is en op allen inwerkt. Naarmate evenwel de nationalisering van de wetenschappelijke
taal zich scherper aftekende, verhielp de wetenschap de bezwaren daarvan door
allerlei geschikte middelen, namelijk door de vollediger en methodischer inrichting
van de internationale bibliographie en door de werking van centraliserende diensten
voor de verschillende vakken van wetenschap.
De hogeschool heeft een drievoudig doel: zij is een hogere beroepschool, die het
land de nodige geneesheren, ingenieurs, rechtsgeleerden en professoren levert; zij
is eveneens een brandpunt van hogere ontwikkeling, waarvan de rechtstreekse of
onrechtstreekse werking
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zich op heel de maatschappelijke omgeving voelen doet; zij is tevens een centrum
waar geleerden zich volmaken die de wetenschap vooruithelpen en dus de mensheid
dienen. Enkel op laatstbedoeld standpunt kan men zich plaatsen, als men niet weten
wil van onderwijs in een niet zeer verspreide taal verstrekt.
Er dient echter opgemerkt dat het gebied van het Nederlands niet zo nauw
begrensd is als men gemeenlijk denkt. Al is het ook geen wereldtaal, toch wordt het
door meer dan tien millioen mensen gesproken. Stippen wij eveneens aan dat
vreemde geleerden thans reeds Nederlands leren, wanneer zij belang stellen in
sommige studiën, die bijzonder in Nederland ‘tehuis’ horen; de vreemde tijdschriften
*
hechten trouwens wel waarde aan de Nederlandse voortbrenging . Doch wij willen
hier enkel den algemenen kant van het vraagstuk beschouwen. Zal de Vlaamse
geleerde zich ten aanzien van zijn plichten niet in denzelfden toestand bevinden als
de Hollandse, Russische of Japanese geleerde? Het ware kinderachtig zich voor
te stellen dat de Vlaamse geleerde geen Frans meer kennen zal, wanneer het
onderwijs in 't Nederlands verstrekt wordt en dat hij nooit meer iets in 't Frans zal
schrijven. Een geleerde die thans niet ten minste drie of vier talen machtig is, bevindt
zich in een toestand van minderwaardigheid die niet te verschonen is. Hij schrijft de
taal van zijn volk, indien hij op dat volk invloed uitoefenen wil, indien hij de gedachte
van de maatschappelijke omgeving bevruchten wil en er nieuwe toepassingen

*

Zie Van Isacker: De vervlaamsching van ons hoger onderwijs en de wetenschap 1919, blz.
19-22, Callebaut, Mechelen.
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wenst uit te lokken;maar doet hij een ontdekking die den vooruitgang en de
wetenschap rechtstreeks aanbelangt wil hij zich vooral richten tot enige specialisten
over de wereld verspreid, dan zal hij het zo aanleggen dat de resultaten van zijne
studiën onmiddellijk in ene der grote wereldtalen vertolkt worden. Wij herhalen het,
het voorbeeld van de Hollandse wetenschap is van zulken aard dat het ons te dien
aanzien geruststelt. Wel is waar trachten sommigen ons van het geestesleven in
Holland een verkeerde voorstelling te geven: er wordt beweerd dat de Hollandse
geleerden hun werken vooral in 't Frans, in 't Duits, in 't Engels uitgeven. Dat is niet
juist: het merendeel der Hollandse wetenschappelijke werken wordt in 't Nederlands
uitgegeven. Van der Waals verwierf zelfs den Nobelprijs met een Nederlands werk.
De werken van waarde worden immers in den vreemde spoedig opgemerkt en
vertaald; om maar een voorbeeld te noemen, het boek over scheikunde van
Holleman, dat weldra verscheen in het Duits, in het Engels, in het Russisch, in het
Pools, in het Italiaans, eindelijk ook (hetzelfde jaar) in het Frans en in het Japans.
Het is ook waar dat Hollandse geleerden in sommige bijzondere omstandigheden
eerst een wereldtaal gebruiken om de nieuwe bijdragen bekend te maken, waarmee
zij het een of het ander gebied der zuivere wetenschap verrijkt hebben. Wat bewijst
zulks? Dat zij doen wat mogelijk is om de nationale plichten met de internationale
plichten der wetenschap overeen te brengen. Waarom zouden de Vlaamse geleerden
hen daarin niet navolgen? De hogere belangen der wetenschap zullen geenszins
in gevaar zijn.
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II. Waarom moet de Gentse Hogeschool vervlaamst worden?

Eigenlijk is de vraag niet meer het oprichten van een Vlaamse Hogeschool; maar
wel de vervorming of, gelijk men gewoonlijk zegt, de ‘vervlaamsing’ der Gentse
hogeschool.
Na 1830 waren vele mannen, als Ch. Rogier, voorstanders van het oprichten ener
enkele hogeschool; in 1835 beslisten de wetgevers twee hogescholen tot stand te
brengen met het duidelijk te kennen gegeven doel - zulks blijkt ten overvloede uit
*
de debatten - in de verstandelijke behoeften van beide delen der natie te voorzien .
Lag het in de politieke lijn van dien tijd er slechts het Frans toe te laten, het blijft
niettemin waar dat de Gentse hogeschool voor het Vlaamse volk bestemd was.
Heden is het Vlaamse volk bewust geworden en eist die hogeschool. Het vraagt
eenvoudig dat zijn Hogeschool aangepast worde aan de rol die zij in onze huidige
maatschappij te vervullen heeft. En te dien einde wil het dat men breke met de
dwaling na 1830 begaan door de reactie tegen het Nederlands; welke reactie de
levensbelangen van het Vlaamse volk maar al te lang benadeelde. Er

*

Zie L. De Raet: Over Vlaamsche Volkskracht blz. 587-592, 1913, Meeuwissen.
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bestaan geen voldoende redenen om ons de gevolgen van die onrechtvaardigheid
tot in het oneindige te doen verdragen. Die gevolgen zijn zo erg en zo talrijk dat
herstel niet langer mag verschoven worden. Een Franse hogeschool te Luik, een
Vlaamse hogeschool te Gent: dat is de enige formule die de gelijkheid tussen
Vlamingen en Walen in België voldoet.
In zijn prachtig boek, dat men zijn testament noemen mag, La Démocratie après
la guerre (Brussel 1918) schreef A. Prins, een vereerde meester van ons allen, het
volgende (blz. 123):
De aanvankelijke dwaling werd begaan toen de wetgever, die in een tweetalig
land twee Staatsuniversiteiten tot stand bracht, twee Franse Universiteiten in 't leven
riep.
‘De dwaling herstellen is niet enkel de Vlaamse cultuur, die hare proeven geleverd
heeft, een ambtelijke huldiging schenken, het is in het hoger onderwijs de
gelijkwaardigheid van Walen en Vlamingen huldigen, door elken Belg toe te laten
zijn Universiteit te kiezen, volgens zijn voorkeur met betrekking tot de taal. Daarin
ligt tevens de erkenning besloten dat ieder zelf te oordelen heeft over het nut van
die keus’.

1. De splitsing van sommige leergangen
Andere oplossingen werden voorgesteld. Wij weten niet of wij de naam van
‘oplossing’ mogen geven aan de splitsing van een klein aantal leergangen in elke
faculteit. Dat deed de vrije Hogeschool te Leuven (twee of drie
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leergangen gesplitst in elke faculteit, in 't geheel elf leergangen sedert 1911).
Daar zij de enige katholieke Hogeschool van het land is, kan men ze natuurlijk niet
helemaal vervlaamsen, want de katholieke Walen zouden daardoor benadeeld zijn.
Wij bezitten echter twee Staatshogescholen en kunnen bijgevolg door dezelfde
beweegredenen niet weerhouden worden. Wat de Vlamingen willen, is niet het
geven van enige leergangen in hun taal, maar wel een brandpunt van volledige
cultuur, een samenhangende inrichting. Daar de Franssprekende Belgen hun
volledige hogeschool hebben, eisen de gelijkheid der Belgen en de vrijheid der
talen, dat ook de Vlaamsprekende Belgen hun volledige hogeschool hebben.
Er werd ook voorgesteld een tweetalig stelsel toe te passen op de hogeschool te
Gent en op die te Luik, doordat men de regering machtigen zou sommige leergangen
te splitsen zodra een voldoend aantal studenten het zouden vragen. Dat is slechts
een afleiding. Even min als de onbeduidende maatregelen waarover wij het zoëven
hadden, kan dit ontwerp het Vlaamse land de homogene inrichting verschaffen die
het behoeft. De hogeschool over haar geheel zou Frans blijven; de Vlaamse
leergangen zouden slechts van bijkomstig belang zijn. Daarbij mag het betwijfeld
worden of de Walen er vrede mee zouden hebben dat de inrichting der Luikse
Universiteit aldus veranderd werd. Nemen zij die hervorming evenwel aan, wat
verstaat men dan onder de woorden ‘een voldoend aantal studenten’? Verder zal
men zien welke geringe bevolking de Gentse Universiteit bezit. Ongerekend de
wetenschappelijke doctoraten die twee of drie studente tellen, hebben tal van
leergangen zo weinig
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toehoorders dat het haast niet meer mogelijk is aldaar een splitsing in te voeren.
Zal de aanwezigheid van vijf of zes studenten volstaan om de verdubbeling te
bekomen? De verhouding van de Vlaamse studenten tot de niet-Vlaamse kan van
jaar tot jaar verschillen; zal de eenmaal toegestane splitsing voortbestaan ad vitam
aeternam? Veronderstellen we dat een bepaald aantal studenten zich zeker jaar in
dezen of genen leergang laten inschrijven: zou de professor in zijn ambt blijven,
wanneer er geen toehoorders meer zijn? Men ziet dus hoe zulk een stelsel aanleiding
geven kan tot dwaze toestanden, tot verrassingen en misbruiken. Het blijkt niet voor
toepassing vatbaar, zodra men er de practische verwezenlijking van bestudeert. Bij
de inschrijving zou de student, of liever, wanneer de student minderjarig is (wat
schier altijd het geval is) de vader of de voogd verklaren welke taal hij verkiest.
Thans reeds heeft de student die keus voor sommige leergangen, zonder dat men
den vader of den voogd aanspreekt. Bestaat de gewenste leergang nog niet, hoe
kan men dan den student onmiddellijk voldoening geven? Dat is niet ernstig.En
welke aantrekking kan de Gentse hogeschool op de Vlaamse studenten uitoefenen,
die thans uit gemakzucht of om andere redenen aan andere hogescholen studeren.
indien zij niet vooraf weten hoeveel leergangen en welke leergangen in hun taal
zouden gegeven worden en indien zij gevaar lopen, na hun studiën in sommige
vakken in 't Nederlands aangevangen te hebben, ze in 't Frans te moeten eindigen
of omgekeerd?
Zonderlinge opvatting van de gelijkheid overigens. die de ganse Gentse
Hogeschool en de Universiteit te Luik,
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onder alle omstandigheden voor de Franssprekende studenten openstelt, maar
de vrijheid om Vlaamse leergangen zelfs te Gent bij te wonen doet afhangen van
zekere voorwaarden met betrekking tot het aantal studenten!

2. De volledige verdubbeling
Wat betreft de volledige verdubbeling van alle leergangen der Gentse Hogeschool,
zij zou grote moeilijkheden doen ontstaan. Wie deelneemt aan het Universiteitsleven
beseft zulks dadelijk. Men vat bijvoorbeeld niet goed hoe men de laboratoria zou
kunnen verdubbelen. Hoe zouden twee professoren onder elkaar een laboratorium
verdelen, waarin men den gansen dag werkt? Wel is waar weert het ontwerp Van
Cauwelaert-Huyshauwer de verdubbeling niet helemaal, doch daar deze slechts
gedeeltelik wezen zou, waren de bezwaren tot het onvermijdelijk minimum
teruggebracht.
Wellicht is het nutteloos hierover verder uit te weiden: in werkelijkheid zijn de
tegenstanders van de vervlaamsing der Gentse hogeschool even vijandig tegenover
de verdubbeling, omdat zij geen vertrouwen hebben in de levenskracht van de
Franse instelling; zij voorzien dat deze uitsterven zal, wanneer zij in mededinging
met een Vlaamse instelling komen zal.
Feitelijk komt de volledige verdubbeling neer op de oprichting van een nieuwe
hogeschool. We moeten derhalve onderzoeken welke bezwaren men tegen dit
ontwerp kan doen gelden.
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3. De oprichting van een nieuwe Hogeschool

Het ontwerp Mechelynck-Buysse, den 4 Februari 1920 ter Kamer ingediend, stelt
de oprichting voor van een Vlaamse Hogeschool, op zulke wijze, luidt het in de
memorie van toelichting, ‘dat het bestaan en de regeling der huidige Gentse
Hogeschool daardoor hoegenaamd niet geschaad worden’. In het wetsvoorstel
wordt niet aangeduid waar de Vlaamse Universiteit moet opgericht worden, maar
in de memorie van toelichting wordt gezegd dat ‘het wenselijk is ze niet te Gent te
vestigen’.
De voorstellers van het ontwerp vergenoegen zich er mee het beginsel te stellen.
Zij bekommeren zich niet om het geven der waarborgen tot een practische
verwezenlijking. Wat bij hen boven alles staat, is het behoud van de Franse
Hogeschool te Gent, kost wat kost. Dat zij leeg loopt en iets wordt dat niet meer tot
onzen tijd behoort: om 't even, de Staat zal haar kunstmatig voeden; voortaan mag
er niet meer aan geraakt worden!
De Vlaamse Hogeschool mag natuurlijk niet te Gent gevestigd worden want ‘een
Vlaamse Hogeschool naast de bestaande oprichten komt ons voor, een voorlopige
oplossing te zijn’. Dat klinkt enigszins duister, maar de bewering zou wel waarheid
kunnen bevatten! Nog een andere reden wordt aangevoerd: ‘zou het samenbestaan
van deze twee instellingen voor hoger onderwijs in dezelfde stad niet geschikt zijn
om tussen leraars en studenten geschillen te doen oprijzen welke behoren vermeden
te worden?’ Maar denkt men waarlijk dat men die geschillen vermijden zal, indien
de Vlaamse Hogeschool zich te Antwerpen bevindt? En wanneer men zo zeer
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tegen het denkbeeld gekant is ze te Gent te vestigen, is dat in den grond niet
omdat men bevreesd is dat zij er overheersend worden zal? Want stellig is het dat
zij te Gent sterker wezen zou dan te Antwerpen. Een voldoende reden voor de
Vlamingen om Gent te verkiezen. De provincie Antwerpen zou de Hogeschool veel
minder studenten leveren dan Vlaanderen, daar Gent te midden van een dichter
bevolkte streek ligt. Ten andere, de Gentse Hogeschool, die een deel harer Vlaamse
studenten en het merendeel harer Vlaamse professoren zou verliezen, zou in 't hart
van Vlaanderen zelf, een brandpunt van verfransing worden, waarvan de werking
daarna zonder tegenwicht geschieden zou. Stelt u, bijvoorbeeld, ongelukkige
verpleegden in 't gasthuis voor, overgeleverd aan geneesheren, die hen
tenauwernood of in 't geheel niet verstaan? Dat is ook van enigen tel in een
maatschappij die democratisch heet.

Beweegredenen in verband met de Staatsbegroting
Wij zullen de bewijsgronden die de heren Mechelynck en Buysse in hun memorie
van toelichting samenvatten, grondiger onderzoeken, wanneer wij verder de
opwerpingen tegen de vervlaamsing der Gentse Hogeschool zullen nagaan. Wij
moeten eerst onze eigen bezwaren doen gelden tegen de oprichting van een nieuwe
Hogeschool te Gent of elders.
Geeft men zich wel rekenschap van de aanzienlijke uitgaven die zij medebrengen
zou, kosten van aanbouw, van inrichting, jaarlijkse begroting? Onze financiën zijn
niet in zulken staat dat het ons zou toegelaten zijn mil-
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lioenen te verkwisten ten behoeve van een kleine categorie verfranste rijke
burgers uit Gent. Tegenwoordig hebben we andere dringende financiële eisen te
voldoen. Het Vlaamse volk is er overigens niet op gesteld, dubbel te betalen om
een hogeschool te onderhouden die het niet dienen kan.
Het is niet enkel een geldkwestie; hoe gewichtig deze ook zij, de zaak leidt
anderzijds ook tot gevolgen die men in den beginne niet ziet en die voor de
wetenschap zelve noodlottig zijn. Het is nodig in de eerste plaats de aandacht te
vestigen op de gebreken van de wetenschappelijke decentralisatie.

De belangen der wetenschap
Wij hebben reeds te veel hogescholen. Betrekkelijk hebben wij er meer dan Frankrijk,
Engeland of Duitsland. Vóór den oorlog had Duitsland een hogeschool voor ongeveer
3,1 millioen inwoners; wij, een hogeschool voor ongeveer 1,9 millioen inwoners.
Beter ware het tot afschaffing over te gaan, indien het doenlijk ware. Zij zijn te slecht
voorzien. Een jaarlijkse begroting van ruim een millioen is voortaan onvoldoende,
helemaal onvoldoende. Wij zijn bij uitstek het land der ‘arme wetenschap’. Onze
wetenschappelijke toerusting beantwoordt niet aan de eisen van onzen tijd. Dat is
een groot punt van hoofdzakelijk belang; willen wij een schoner, een sterker België,
dat een waardige plaats in de wereld bekleedt, dan blijft er ontzaglijk veel te doen
om ons hoger onderwijs steviger, doelmatiger te maken. Ieder jaar vraagt men
nieuwe leerstoelen, betere arbeidswerktuigen, beter voor-
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ziene boekerijen, talrijker en beter toegeruste laboratoria. En de eisen zullen
toenemen; de wetenschap specialiseert zich meer en meer; gaan wij, in plaats van
de krachtsinspanningen te verenigen, in plaats van twee goed toegeruste
hogescholen te hebben, nog millioenen uitgeven om het bestaande te splitsen? Wij
pleiten hier voor de belangen van de wetenschap zelve. In een land met zulk
gemakkelijk verkeer als België, dringt de concentratie zich op. Een nieuwe
hogeschool zou de hulpmiddelen van de bestaande hogescholen nog verminderen:
ondanks den goeden wil waarvan men in beginsel blijk zou willen geven, weten wij
wel dat elke in te voeren hervorming van enig belang (laboratoria, inrichting van
nieuwe doctoraten omvattende een samenstel van leergangen) wegens
begrotingsbezwaren op sterker tegenstand dan ooit zou stuiten, indien men die
hervormingen in drie hogescholen in stede van in twee verwezenlijken moet. Men
zou kunnen wijzen op het voorbeeld van Holland dat drie Rijkshogescholen heeft
en Zwitserland dat zelfs zeven hogescholen bezit. Doch, Holland heeft slechts één
vrije hogeschool van enig belang en het is een land met een zeer oude
wetenschappelijke beschaving; door zijne overleveringen heeft dit land op ons veel
voor. Zwitserland trekt een aanzienlijk getal vreemde studenten (in 1908 meer dan
de helft van de bevolking der Universiteiten en het onderwijs in Zwitserland lijdt
trouwens onder dezelfde gebreken als het onze). De namen van enige uitstekende
professoren volstaan niet om ons op dat punt tot een andere mening te brengen.
Men ga maar zien te Freiburg, te Neuchâtel of zelfs te Bazel. Zelfs in Holland, toen
een brand een groot deel
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van de lokalen der Universiteit te Groningen in 1906 vernield had, gingen er stemmen
op om de afschaffing van die instelling te vragen.
Verliezen wij ook niet uit het oog dat de wetenschappelijke ‘toerusting’ niet enkel
de stoffelijke werktuigen omvat, doch eveneens de professoren. Men hoeft maar
even een programma der leergangen in te zien om vast te stellen welke heden reeds
de eisen der specialisatie zijn. Nu, wij zijn een te klein land, en het moet wel gezegd
worden, wij brengen niet op alle gebied genoeg mannen van eerste gehalte voort.
Voor elke specialiteit moet het land thans vier professoren vinden; het vindt ze niet
altijd: het feit dat men zich zo dikwijls tot het buitenland wenden moet, bewijst dat
de werving soms moeilijk is. Het is gewaagd te veronderstellen dat men door het
vermeerderen van het aantal hogescholen, merkelijk het aantal studenten
vermeerdert en dat der uitstekende mannen, die zich op de studie der wetenschap,
om de wetenschap zelf, zullen toeleggen. Zeker zal men er vormen, doch zal men
er in groter getal vormen? Wanneer men voor dezelfde specialiteit vijf mannen zal
moeten kiezen in plaats van vier, zal men dan niet vaak verplicht zijn genoegen te
nemen met middelmatige professoren? Onze eerste plicht in het België van morgen
zou er veeleer moeten in bestaan, de rol van de middelmatigen te verminderen.
Doch er is een andere bewijsgrond dien men tegen de vermeerdering der
instellingen van hoger onderwijs stellen moet: namelijk dat de Gentse Hogeschool
slechts een geringe bevolking heeft.
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Geringe bevolking der Gentse Hogeschool

De Gentse Universiteit is juist de minst bevolkte van het land. In 1883-1884 telde
zij 917 studenten. Daarna verminderde de bevolking gedurende elf jaren, zodat er
in 1895-1896 nog slechts 649 studenten overbleven. Vervolgens stellen wij een
toeneming van de bevolking vast. In 1900-1901 telde de Hogeschool 802 studenten.
De stijging duurde voort en in 1910-1911 zijn er 1.177 studenten (vergelijk voor
hetzelfde jaar met Brussel: 1.318; met Leuven: 2.600; met Luik: 2.790).
Doch dat is het totaal der inschrijvingen, erin begrepen die van de Handelsschool,
van het Instituut voor lichamelijke opvoeding enz. en die van de vrije toehoorders
die slechts een paar leergangen bijwonen en enkel een getuigschrift van bijwoning
willen bekomen of een niet wettelijk ‘wetenschappelijk diploma’. Zelfs wanneer men
op die cijfers voortgaat, is men getroffen door het gering aantal studenten in de vier
faculteiten der wijsbegeerte, der rechtsgeleerdheid, der wetenschappen en der
geneeskunde: in 1900-1901 waren er 61, 119,91 en 186 of in 't geheel 457; in
1910-1911: 85, 180, 85 en 147 of in 't geheel 497. Doch men krijgt een nog juister
beeld van de werkelijke bevolking der faculteiten, dat wil zeggen die welke zich voor
de wettelijke examens aanbiedt, wanneer men in den Moniteur het aantal studenten
wil nagaan, welke in dat jaar 1911 op de twee zittijden van Juli en October
ingeschreven waren (mits natuurlijk slechts eenmaal te rekenen den student die in
Juli afgewezen werd en zich in October weer aanbiedt of den student die twee
verschillende proeven ondergaat). Voor
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de vier faculteiten komt men tot een totaal van 361. Belangwekkend is het na te
*
gaan hoe dat getal over de verschillende vakken en studiejaren verdeeld was . Het
hoogste cijfer wordt bereikt door de candidaten in de rechtsgeleerdheid: 35. Sommige
graden lokten slechts een of twee studenten. De candidaten voor den graad van
doctor in de gezondheidskunde zijn in de drie jaren ten getale van 12, 16 en 19. Zo
krijgt men een tamelijk duidelijk beeld van de Universiteitsbevolking, die men nog
zou willen splitsen.

Wedijver onder de Hogescholen
Verder zullen wij de redenen bekend maken die ons toelaten op een schitterender
toekomst der Vlaamse Hogeschool te rekenen. Maar langen tijd zouden wij wellicht
twee even armbloedige Universiteiten hebben rondom dewelke er ongetwijfeld zou
gevochten worden. Elke vooruitgang der Vlaamse instelling zou immers een
onrechtvaardige toeëigening zijn in de ogen van die taalaristocraten die geen
gelegenheid laten voorbijgaan om hun misprijzen en hun haat jegens het Vlaams
uit te drukken, die slechts gedwongen toegevingen doen en die met nog meer
verbittering zouden optreden naarmate de democratische drang hun macht in
Vlaanderen verzwakt. Voor die simplisten bestaat er voor een volk geen heil buiten
de enige en uitsluitende Franse cultuur. Wanneer het bestaan van de Franse
Hogeschool op het spel staat, zullen zij deze meer dan ooit willen verdedigen.

*

Zie de tabel in Vermeylen, reeds vermeld werk, blz. 84-85.
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1. JAN VAN EYCK
Kardinaal Nicolo Albergati
Wenen, Kunsthistorisches Museum
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2. MEESTER VAN FLEMALLE
Vrouweportret
Londen, National Gallery
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In plaats van zich vooral met de wetenschap bezig te houden, zal men aan politiek
doen.
Wij zullen een ‘flamingantse’ hogeschool en een ‘franskiljonse’ hogeschool hebben.
Welk een atmosfeer! Wat zal er dan van de belangen der wetenschap worden? En
in stede van de bevrediging die wij wensen, zullen de twisten voortduren, scherper
dan ooit. Slechts zij die niet willen zien, beseffen dat niet. Ten slotte zal de Franse
Hogeschool toch vallen. Maar de doodsstrijd kan lang duren en die doodsstrijd kan
ons duur te staan komen, vergeten wij het niet. Wat zal men dan doen met dit
reusachtig kapitaal dat niets meer opbrengt! Ware het niet beter dat tijdperk van
gevaarlijke geschillen te vermijden, waarvan we de uitkomst toch met zekerheid
kunnen voorzien, om het sedert zo lang vergaard erfgoed zijn volle kracht te geven,
dat erfgoed, dat maar al te lang aan zijn ware bestemming onttrokken werd?
Om de maatschappelijke rol te vervullen die men van een Hogeschool rechtmatig
verwachten mag, moet de Vlaamse Hogeschool waarlijk sterk zijn. Men zegt ons
dat wij de mededinging der Franse Hogeschool vrezen. Daar hebben wij wel reden
toe, vermits die Franse Hogeschool gedurende lange jaren een groten voorsprong
op de andere hebben zou! Men verlieze niet uit het oog dat, afgezien van de
taalkwestie, machtige redenen feitelijk de vrijheid der keus beperken zouden.
Gedurende tal van jaren zou de Vlaamse Hogeschool in een toestand van
klaarblijkende minderheid verkeren tegenover de oude Hogeschool, die sterk is
door hare overleveringen en haar aanzien. De stoffelijke inrichting zou veel tijd
vergen, Een instelling van hoger onderwijs van zulk belang

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

338
aant.

stampt men zo maar niet uit den grond. Men moet een heel nieuw
professoren-korps aanwerven, wat het geval niet wezen zou, indien men de Gentse
Hogeschool trapsgewijze vervlaamste. De wetenschappelijke toerusting zou
onvermijdelijkerwijze onvoldoende zijn. Voor de studenten, die aan studiën van
zuivere wetenschap willen doen, zou men de nodige laboratoria, beantwoordend
aan de moderne eisen, niet inrichten (daar zijn er 32 te Gent). Voor elke nieuwe
uitgave die op de begroting moet uitgetrokken worden, zou men strijd moeten voeren.
Nu, het verleden heeft ons geleerd dat we op onze hoede wezen moeten. Wij kennen
de aanhoudende sabotering der Vlaamse wetten door de ‘burelen’. En van hetgeen
er zou gebeuren hebben we een overtuigend voorbeeld in het lot, dat het
Conservatorium te Antwerpen beschoren werd. Het is het meest bevolkt
Conservatorium van het land en het bekomt veel minder belangrijke toelagen dan
het Conservatorium te Gent of het Conservatorium te Luik. Met betrekking tot de
lokalen en de geldmiddelen heeft het met pijnlijke toestanden te worstelen. De
klachten stuiten op den kwaden wil van het hoofdbeheer. Dat zou onvermijdelijk het
lot zijn van de Vlaamse Hogeschool, die aanvankelijk al hare inrichtingen zelf heeft
tot stand te brengen en een betwist gebied voet voor voet veroveren moet en dus
tegenover de oude instelling betrekkelijk zwak zou staan.

4. Het ontwerp Van Cauwelaert-Huyshauwer
Al die redenen gelden ten gunste van het wetsvoorstel
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Van Cauwelaert-Huyshauwer. Dit voorstel is de onveranderde herhaling van het
ontwerp Franck-Van Cauwelaert-Anseele, dat den 31 Maart 1911 ingediend werd
en na de ontbinding der Kamers opnieuw den 12 November 1912. Daar een nieuwe
ontbinding het wetsvoorstel vervallen deed, dienden twee der ondertekenaars van
het voorstel, het opnieuw in in December 1919. Twee ondertekenaars waren
ondertussen overleden en de twee anderen waren minister geworden.
De tekst luidt als volgt:
Eerste artikel. - De lessen worden in het Frans gegeven aan de Hogeschool te
Luik en in het Vlaams aan de Hogeschool te Gent.
Art. 2. - Het gebruik van het Vlaams, als voertaal, aan de Hogeschool te Gent,
zal beginnen met het academiejaar 1920-1921 en dan trapsgewijze, van jaar tot
jaar, aanvangende met de leergangen van het eerste studiejaar, worden voortgezet
in de verschillende faculteiten en scholen.
Art. 3. - De hoogleraren of docenten, bij de Gentse Hogeschool aangesteld vóór
de afkondiging van deze wet, worden verzocht hunne lessen te geven in het Vlaams,
naarmate de bepalingen van artikel 2 in werking treden. Verkiezen zij dat niet te
doen, dan wordt, naast den Fransen leergang, een Vlaamse leergang ingericht en
hebben de studenten, ook voor het examen, de keuze tussen beide leergangen.
De hoogleraren en de docenten, benoemd na de afkondiging van deze wet, geven
hunne lessen in de taal voorzien bij de artikelen 1 en 2.
Art. 4. - De leergangen in de Franse letterkunde en in de Romaanse
taalwetenschap worden aan beide Hoge-
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scholen in het Frans gegeven. De Germaanse en andere levende talen kunnen
in deze talen zelf onderwezen worden. In elke faculteit en in elke bijzondere school
der Gentse Hogeschool worden, bij koninklijk besluit, één of meer niet verplichtende
leergangen ingericht ten einde de studenten in de gelegenheid te stellen zich te
bekwamen in de kennis van de Franse vaktaal.
Art. 5. - Aan de Hogeschool te Luik worden toegevoegd de leergangen nodig voor
het onderwijs in de burgerlijke bouwkunde (graad van ingenieur voor de burgerlijke
bouwkunde).
Art. 6. - Aan de Hogeschool te Gent worden toegevoegd:
o

1 Ene mijnschool (graad van burgerlijk mijningenieur);
o

2 Ene hogere land- en tuinbouwschool;
o

3 Ene veeartsenijschool.
De leergangen, krachtens de bovenstaande bepaling ingericht, worden van den
datum hunner inrichting af, in het Vlaams gegeven.
Art. 7. - De scholen en leergangen, bij de artikelen 5 en 6 voorzien, worden uiterlijk
ingericht met het begin van het academiejaar 1920-1921.
Art. 8. - Er wordt geen inbreuk gemaakt op het recht dat de candidaten hebben,
examen af te leggen voor de Staatsjury, ingesteld bij artikel 34 der wet van 10 April
1891, hetzij in het Frans, hetzij in het Vlaams, onverschillig aan welke Hogeschool
zij onderwijs genoten.
Art. 9. - De Regering neemt de maatregelen vereist tot vrijwaring van de voordelen
van stoffelijken aard
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toekomende aan de thans aangestelde hoogleraren en docenten.
Vatten wij de voornaamste bepalingen samen: de vervorming der Hogeschool
geschiedt trapsgewijze, het ene studiejaar na het andere; geen enkel der in functie
zijnde professoren moet de Hogeschool verlaten; gedurende een zeker aantal jaren
en voor sommige vakken heeft de student de keus tussen een Vlaamsen leergang
en een Fransen; in zekere mate komt et dus feitelijk een verdubbeling, maar de
verdubbeling wordt tot het minimum beperkt en is slechts tijdelijk; alle verworven
rechten worden stipt geërbiedigd; er is geen plotselinge vervorming, maar een
overgangstijdperk; bovendien worden er in het programma der Vlaamse Hogeschool
zelfs Franse leergangen voorzien.
Het ontwerp verschilt dus zeer van de radicale maatregelen door de Duitse
regering in België genomen. Het blijkt integendeel zeer gematigd.

5. De bezwaren tegen de ‘vervlaamsing der Gentse Hogeschool’
a) Het werk van den overweldiger
Sommigen zeggen: de Duitsers hebben te Gent een Vlaamse Hogeschool tot stand
gebracht; dus willen er niet meer van horen. Op dat slechte voorwendsel behoeven
we geen acht te slaan. Wie te goeder trouw is, kan het ontwerp Van Cauwelaert,
voor de eerste maal in 1911 ingediend, niet gelijkstellen met de von
Bissing-Universiteit. Onze beweegredenen hebben niets gemeens met
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die van von Bissing; wie te goeder trouw is, moet dat ook begrijpen. Men mag
de Vlamingen niet doen boeten voor de handelingen van de Duitse politiek, die door
de overgrote meerderheid der Flaminganten bestreden werden. Sommige bladen,
wier toeleg schijnt te zijn onze twisten aan te vuren en tweedracht te zaaien door
op de misdadigste wijze allerlei misverstand te doen ontstaan, willen het volk doen
geloven dat de voorstanders der Vlaamse Hogeschool de erfgenamen der activisten
zijn, wiet werk zij zouden voortzetten: dat is een ellendige onwaarheid. Zouden wij
aan ons vooroorlogs programma gaan verzaken omdat de Duitsers het met een
bijzonder doel op bijzondere wijze uitgebuit hebben? Verzaakt de socialistische
partij aan haar programma, omdat er bolsjewistische terroristen zijn?
In de memorie van toelichting der heren Mechelynck en Buysse wordt er gezegd
dat ‘de grote professoren Fredericq en Pirenne, omdat zij de Gentse Hogeschool
ongeschonden wilden behouden, tijdens de vijandelijke bezetting door de Duitsers
weggevoerd werden’. Doch bekende Flaminganten die altoos de vervlaamsing der
Gentse Hogeschool met vuur verdedigden, en haar nu opnieuw verdedigen, werden
ook weggevoerd, daar zij zich tegen de drijverijen der activisten verzetten. En wijlen
Paul Fredericq zelf had mild bijgedragen tot het propagandafonds, bestemd om het
ontwerp van 1911 te steunen. Is er dan geen verschil tussen de poging van den
overweldiger, die op de bestaande wetten inbreuk maakte, en den wil van 't Vlaamse
volk, die een hervorming nastreeft door een stemming van 't Belgisch parlement?
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b) De vrijheid der Franssprekende Vlamingen

‘Het ontwerp Van Cauwelaert eerbiedigt de vrijheid der Franssprekende Vlamingen
niet’. Eist de vrijheid dat zulk gering deel der bevolking zulke belangrijke Hogeschool
voor zich opeisen mag? Wij zullen de cijfers in herinnering brengen. Verklaarden
enkel of meestentijds Frans te spreken:
In de vier Vlaamse provinciën en het arrondissement Leuven, ongerekend de
Waalse gemeenten: 2,70%;
In Oost-Vlaanderen, zonder de Waalse gemeenten: 2,11%;
In het arrondissement Gent: 3,82%;
In de stad Gent: 7,67%.
Bij die kleine minderheid gaan er klachten op in naam der hoogheilige vrijheid?
Doch men moet het vrijheidsbegrip van alle schijnheiligheid zuiveren. Sommigen
verheerlijken de vrijheid het vurigst wanneer het de vrijheid is van het wel gewapend
klein getal tegen de grote weerloze massa. Is de vrijheid van de overgrote
meerderheid feitelijk niet zeer verminderd en belemmerd, wanneer een kleine groep,
in 't bezit van een aanzienlijke maatschappelijke macht, volkomen verfranst is? Waar
is overigens de vrijheid der keus, zo lang de taal van het inwendig bestuur het Frans
is, zo lang gans het raderwerk van den Staat de overheersing van het Frans in
Vlaanderen verzekert? Is dat geen werkelijke dwang, waarvan de Vlamingen elken
dag de gevolgen voelen?
De vrijheid is een voortreffelijke zaak, maar zij is vaak slechts een woord, dat
dienen moet om voorrechten te verdedigen. Boven de ‘vrijheid’ staat immers toch
de
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rechtvaardigheid, die het welzijn der gemeenschap beoogt.
Zal men volhouden dat de Universiteit gemaakt is voor de ‘hogere standen’,
waarvan een deel een uitsluitend Frans onderwijs wenst? De Universiteit is voor de
gemeenschap gemaakt. En in dezen tijd van democratie is zij niet meer het deel
van een enkele klasse: zij moet openstaan voor alle flinke krachten, van waar die
ook komen; door het stichten van vele studiebeurzen moet zij wijd openstaan voor
de jongelieden uit het volk die werkelijk aanleg hebben. Het onderwijs, gegeven
door middel van de moedertaal, is het enige dat hun een snelle en volledige
ontwikkeling kan verzekeren, zonder nutteloze verspilling van kracht.
De bevolking der Gentse Hogeschool wordt hoofdzakelijk door Oost-Vlaanderen
gevormd: de ouders zenden gewoonlijk hun zonen naar de Gentse Hogeschool,
niet omdat zij Frans is, maar omdat zij te Gent is. Veronderstellen we twee
concurrerende Hogescholen, naast elkaar bestaande; de Franse Hogeschool zou,
zoals we reeds deden uitkomen, gedurende langen tijd, veel op de andere voor
hebben. Een zeker aantal Gentse burgers zouden hun zonen bij voortduring naar
de traditionele Hogeschool zenden, enkel omdat zij de traditionele Hogeschool is.
Zij zijn de meedrijvende massa zonder vasten wil, die eenvoudig de stem der
gewoonte gehoorzaamt. Wij zijn er geenszins voor te vinden zware offers toe te
staan die op de ganse bevolking drukken zouden, en die de Staat gebruiken zou
om die Gentse burgers aan te moedigen in het verzuimen van hun maatschappelijken
plicht. Wordt de Gentse Hogeschool vervlaamst, dan zullen de meesten er hun
zonen
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bij voortduring naartoe zenden zonder bezwaren te opperen. Daar overigens de
Vlaamse democratische beweging veld wint, zullen zij meer en meer inzien dat het
belang hunner zonen, zo die willen vooruit komen in de wereld, niet in een uitsluitend
Franse opleiding ligt.
Wat de ouders betreft die zich niet eenvoudig bij het bestaande neerleggen en
den vasten, bewusten wil hebben, hun zonen Frans onderwijs te doen geven, geen
dwang zal hun zulks beletten. Wel zullen zij het minder gemakkelijk hebben dan
vroeger, maar de voordelen die zij genoten, zijn geen onverjaarbaar recht. Zo zij zo
graag vertoon maken met hun voorliefde voor het Frans, geschiedt zulks gewoonlijk
omdat het Frans hun een maatschappelijk onderkenningsteken is, waardoor men
den rijke van den arme onderscheidt; het land moet de aanzienlijke kosten van een
Hogeschool niet dragen, enkel om enige rijke burgers toe te laten een reiskaartje
te besparen. Daar men de inrichtingen van hoger onderwijs niet kan vermeerderen
gelijk de inrichtingen van middelbaar onderwijs, kan men het allen niet even
gemakkelijk maken en geen Hogeschool in elke provincie-hoofdstad tot stand
brengen. De Gentenaars die Frans onderwijs willen, zullen nog een Staatshogeschool
en twee vrije Hogescholen tot hun beschikking hebben - drie op vier; het zou hun
kwalijk staan in naam der gelijkheid te durven klagen. De gelijkheid heeft voor ons
ook aantrekkelijkheid. Zij zullen zich natuurlijk moeten verplaatsen, evenals trouwens
de inwoner van Luik die nu den graad van ingenieur in de burgerlijke bouwkunde
bekomen wil en zich naar Gent moet begeven of als de inwoner van Brugge,
Antwerpen of Hasselt die een
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Vlaams onderwijs wensen zal of als de Gentenaar zelt die naar Antwerpen zou
moeten gaan, indien men daar een nieuwe Hogeschool tot stand bracht onder
voorwendsel aan de Gentse niet te raken. De bijzondere belangen van een kleine
klasse Gentse burgers moeten natuurlijk wijken voor het algemeen belang. Zij zullen
wat schreeuwen, dat is onvermijdelijk; men schreeuwt altijd wanneer men een
voorrecht verliest. Hier kan A. Prins weer aangehaald worden (La Democratie après
la guerre, blz. 124): ‘De Franssprekende bevolking die tegen de vervlaamsing der
Gentse Hogeschool is, mag er geen inbreuk op hare rechten, op hare verstandelijke
ontwikkeling of zelfs op hare waardigheid in zien, vermits zij de overige Hogescholen
van 't land voor zich bewaart. De jonge lieden uit de Vlaamse landstreek die een
hoger onderwijs door middel van de Franse taal willen, zouden bijgevolg in hun
loopbaan noch in de vrijheid hunner keus belemmerd worden. Bij ons zijn de
Hogescholen zoals elders, niet voor de plaatselijke behoeften bestemd; zij zijn voor
de behoeften van het land bestemd. Heden reeds wordt de school voor Bruggen
en Wegen te Gent door Walen bezocht, zoals de Mijnbouwschool te Luik door
Vlamingen bezocht wordt, zoals overigens de Universiteiten te Oxford of Cambridge,
te Lausanne of Zürich, Montpellier of Parijs, Berlijn of Leipzig bezocht worden door
studenten uit alle delen van hun land. In België in het bijzonder is het verkeer
gemakkelijk en voor weinig gegoede studenten zou het kosteloos reizen en het
verlenen van toelagen aan alle noodwendigheden beantwoorden’.
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c) Werk van vernieling

Een andere opwerping is wat men gewoonlijk noemt de ‘vernieling’ der Gentse
Hogeschool, ‘bewonderenswaardig brandpunt van cultuur’, enz. Het schijnt waarlijk
dat een Hogeschool slechts ‘foyer de culture’ is, wanneer zij het Frans gebruikt.
Veronderstellen we dat de Gentse Hogeschool van 1835 af Vlaams was; men mag
geloven dat zij niet minder schitterend zou wezen dan thans, maar zij zou
waarschijnlijk meer bevolkt zijn en zou een dieperen invloed hebben.
De Heren Mechelynck en Buysse halen een volzin uit de memorie van toelichting
van L. Franck aan: ‘Deze Hogeschool is een keurige instelling voor hoger onderwijs:
met hare laboratoria, hare klinieken, hare bijzondere scholen, den geest en de
methodes die bij haar in ere staan, vertegenwoordigt zij een grote beschavingskracht’.
En zij voegen daaraan toe: ‘Deze woorden ontleend aan de toelichting van een
voorstel tot vervlaamsing der Gentse Hogeschool, zijn er de veroordeling van’. Zij
rukken ongelukkig de verklaring van L. Franck uit haar verband. Inderdaad L. Franck
laat er onmiddellijk de volgende opheldering op volgen: ‘De Vlaamse bevolking heeft
geleden en lijdt nog door het onrecht tegenover haar gepleegd, want deze
intellectuele macht bleef zonder enig nuttig gevolg voor hare eigen vorming en hare
volkstaal. Men geeft haar slechts een gedeelte van de vergoeding waarop zij recht
heeft, wanneer men haar deelachtig maakt in den tegenwoordigen bloeienden
toestand van de Gentse Alma Mater: deze, men vergete het niet, had van den
beginne af aan Vlaams moeten zijn’.
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De heren Mechelynck en Buysse zeggen verder: ‘De laboratoria, de klinieken, de
bijzondere scholen zijn onderwijsmiddelen; doch de waarde van het onderwijs ligt
in den geest en in de methodes die het beheersen. Het Frans door het Vlaams te
vervangen is niet alleen een taal in de plaats van een andere stellen; zo worden
ook die geest en die methodes gedood, zo doet men tevens een brandpunt van
cultuur en een beschavingskracht verdwijnen’. Onder zulken algemenen vorm en
hier op de Gentse Hogeschool toegepast, is die bewering helemaal vals. Men kan
aannemen dat soms voor sommige vakken een verandering van taal een verandering
van geest medebrengt: zo zullen b.v. de geschiedenis of de zedenleer te Straatsburg
door een Fransen professor niet op dezelfde wijze onderwezen worden als door
een Duitsen professor. Maar is het geen moedwillige krenking van ons nationaal
gevoel zulk verschil van opvatting te veronderstellen tussen een Vlaamssprekend
Belgisch geleerde en een Franssprekend Belgisch geleerde? Overigens, wat waar
kan zijn voor den geest, is het niet noodzakelijkerwijze voor de methodes: prof.
Pirenne kan zich de Duitse geschiedkundige methodes ten nutte maken zonder dat
de geest van zijn leergang Duits zij. En voor de meeste zuivere wetenschappen,
hebben de geest en de methodes bepaald een internationaal karakter: de wiskundige
en scheikundige theorieën zijn te Tokio niet anders dan te Parijs. Het is een
zonderling denkbeeld dat alles te Gent zal omvergeworpen worden, omdat de
onderwijstaal het Vlaams zal zijn. Een geleerde als Henri Pirenne heeft daarover
gezonder opvattingen, ofschoon hij het behoud van het Frans verdedigt; in een
interview van de In-
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dépendance Belge (23 Januari 1919) stelt hij eerst vast dat ‘hoger onderwijs
door het Vlaams mogelijk is’ en bevestigt daarna: ‘De taal heeft geen belang. Van
belang is echter wat men onderwijst. Aan de Universiteit onderwijst men geen taal,
maar een wetenschap’. Dat spreekt toch vanzelf; op voorwaarde dat men er bijvoege
dat zo men om 't even in welke taal, wetenschap, ja, goede wetenschap kan
onderwijzen, de taal nochtans van zeer groot belang is met het oog op de uitstraling
en den maatschappelijken invloed van het wetenschappelijk onderwijs.
Wat duurt het lang eer de waarheid doorbreekt! Veertig jaar geleden verdedigde
Emile de Laveleye reeds het denkbeeld der Vlaamse Hogeschool. En de naam van
Pirenne herinnert ons dien van een ander beroemd historicus, Leo Vanderkindere.
In een antwoord op een adres van den Liberalen Vlaamsen Bond van Antwerpen,
zei hij op 21 November 1880: ‘Ik koester de vaste hoop dat van de vier Hogescholen
van België weldra éne helemaal op Vlaamsen voet zal ingericht worden’. In de
Kamer sprak hij in denzelfden zin op 30 Maart 1881.
Door geleidelijk de taal van een kleine minderheid te vervangen door die van de
grote meerderheid, zal men de Gentse Hogeschool evenmin vernielen als zulks
door een gelijkaardige vervanging geschiedde aan de Universiteiten te Helsingfors,
Dorpat, Krakau, Lemberg, Warschau of als men destijds de meeste Europese
Universiteiten vernielde, toen de landstalen de plaats van het Latijn innamen. Te
Gent zelf werd het onderwijs door middel van 't Latijn gegeven tot in 1830.
Niet de vernieling van de Gentse Hogeschool willen wij, doch de ‘socialisatie’ van
die inrichting!
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Eens te meer doen wij opmerken dat de Hogeschool geen enkelen der vroeger
benoemde professoren verliezen zou; en waarom zou men zich gaan inbeelden dat
de nieuwe professoren van geringer waarde wezen zouden? In weerwil van de
bepaald ongunstige omstandigheden hebben wij enige Vlaamse geleerden van den
eersten rang en over 't algemeen is de Vlaamse wetenschappelijke beweging reeds
zeer aanzienlijk. Om zich er van te vergewissen behoeft men maar het werk te
onderzoeken van de Vlaamse wetenschappelijke Kongressen, die in 1910 te
Antwerpen 1500 leden verenigden. Laat ons zelfs aannemen dat men voor een
specialiteit niet onmiddellijk een professor vindt van gelijke waarde als de in functie
zijnde Franse professor; dan zal men maar wat wachten. Op een punt zullen wij het
in alle geval eens zijn: wetenschap in de eerste plaats!
De voorspellingen over ontvolking der Gentse Hogeschool, indien men haar aan
de Vlaamse beschaving terugschenkt, de alarmkreten over hare vernieling, zijn een
manie geworden van dezelfde Cassandra's die vóór de vervlaamsing van het
middelbaar onderwijs de ontvolking voorspelden van de athenea en middelbare
scholen in Vlaanderen en toenmaals (1883! - nil novi sub sole) gelijk heden van
vernielingswerk spraken. Nu, wat stelde men vast? Dat gedurende de jaren na de
wet van 1883 de inrichtingen van middelbaar onderwijs in Vlaams België een tot
dusver ongekenden bloei beleefden en de officiële cijfers bewijzen dat de bevolking
van die scholen snel en aanhoudend toenam. Dat men dus met die voorspellingen
ophoude, vooral wanneer zij door vooringenomenheid ingegeven zijn!
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Voor de ontvolking van de Hogeschool valt er niet te vrezen! De vreemde
studenten zouden er natuurlijk niet meer naartoe komen, met uitzondering der
Hollanders. In 1900-1901 bedroeg het aantal vreemde studenten l4,59%; in
1904-1905, 11,31%; daarna kwam er een plotselinge stijging; in 1910-1911, 23,19%.
Die aangroei was grotendeels een gevolg van de Russische omwenteling van 1905;
hetzelfde verschijnsel stelde men vast te Luik (in 1906, 794 vreemdelingen; in 1907,
1094) en aan de Zwitserse hogescholen (in 1908 hadden Bazel, Zürich, Bern,
Lausanne en Genève 6.197 studenten, waaronder 2.521 Zwitsers en 2.553 Russen).
Dat is een ongewone toestand, waarvan de oorzaken heden verdwenen zijn. Men
mag overigens niet te veel staat maken op die vreemde kliënteel; wij zouden ze
zeker verliezen, indien de landen, waaruit die vreemde studenten komen, op hun
beurt universiteiten oprichten en dientengevolge weigeren onze diploma's te
erkennen: wat geen onmogelijke zaak is!
Buiten de vreemde studenten, zal Gent ook Belgische studenten verliezen,
waarvan het aantal thans moeilijk te schatten is. Maar dat zal eveneens enkel een
verplaatsing zijn, die onze andere Hogescholen zal ten goede komen, vooral Luik,
waar het ontwerp-Franck de oprichting van een school voor de burgerlijke bouwkunde
voorziet. De oprichting te Gent van drie nieuwe scholen, een mijnschool, (met het
oog op de ontginning van het Kempisch bekken), een hogere land- en
tuinbouwschool, een veeartsenijschool zal het verlies ruimschoots vergoeden, terwijl
de Vlaamse faculteiten uit alle streken van het Vlaamse land studenten zullen lokken,
benevens
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een hele troep jonge lieden voor welke het overheersend gebruik van het Frans
in 't middelbaar onderwijs en het uitsluitend gebruik van het Frans in het hoger
onderwijs tot dusver hinderpalen waren. Dat werd vastgesteld telkens dat men een
Hogeschool in democratischen en nationalen zin vervormde; het aantal studenten
nam aanhoudend en aanzienlijk toe te Helsingfors, te Krakau, te Lemberg. Te Praag
was de Tsjechische hogeschool veel meer bevolkt dan de Duitse. Houden we ten
slotte ook rekening met den nieuwen geest; door het stichten van talrijke
studiebeurzen moet men bijzonder begaafde jonge lieden uit het volk het opstijgen
naar een hogere cultuur vergemakkelijken.

d) Vijandelijkheid tegenover de Franse beschaving
Ons wordt eveneens tegengeworpen dat de vervlaamsing der Gentse Hogeschool
een vijandelijke daad wezen zou tegenover de Franse beschaving; de Flaminganten,
zegt men, worden vooral gedreven door den haat tegen het Frans; en de
achteruitgang van het Frans in Vlaanderen, zou een achteruitgang van de beschaving
zelve zijn; en wij gaan de kostbare sympathie verliezen van ene natie, die nevens
de onze haar bloed op de slagvelden stortte; en de vervlaamsing der Gentse
Hogeschool is slechts de inleiding tot de ‘germanisatie’ van Vlaanderen en zij zal
onvermijdelijk de Belgische eenheid ontwrichten.
Beschouwen we al die beweringen eens op de keper. Men vergeet ons uit te
leggen op welke psychologische redenen onze vermeende haat tegen het Frans
zou gegrond zijn. Welke redenen zouden wij hebben om een
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prachtige taal te verfoeien die ons in voeling brengt met een der grootste, edelste
en vruchtbaarste beschavingen van de wereld? De ware vijanden van de Franse
cultuur zijn eigenlijk de mensen die in Vlaanderen de overheersing van het Frans
wilden opdringen: zulke aanmatiging wettigt allen weerstand! Maar waarom zouden
wij dommen haat tegen het Frans voelen en waardoor zou die haat gevoed worden,
wanneer men het ons inderdaad mogelijk maakt ons vrij en gezond te ontwikkelen
volgens onzen eigen aard? Maar de dwaling, die het meest verwarring sticht, is te
geloven dat men in Vlaanderen geen Frans meer kennen zal, wanneer het Vlaams
er de taal van het leven en van de beschaving wordt. Op dat punt moeten we nader
ingaan. De lagere school die over het kind tot op 14 jaar beschikt, kan allen die het
nodig hebben, de beginselen van de Franse taal aanleren. En in het middelbaar
onderwijs dient de studie van het Frans ernstig voortgezet te worden. Kan men zich
een Vlaming met cultuur voorstellen, die zo onwetend in het Frans is, dat hij die taal
niet lezen kan of geen gedachten kan wisselen met Waalse landgenoten? Wij weten
zeer goed hoe heilzaam ons de uitstraling van den Fransen geest is; wij waarderen
wel den wonderbaren geestelijken en zedelijken invloed van Frankrijk over de wereld
en wij wensen geenszins dien invloed te weren.
Maar eens voor altijd moeten we dienaangaande onze juiste opvatting te kennen
geven en alle misverstand op zij houden: wij willen den Fransen invloed den ruimst
mogelijken toegang laten, maar wij zijn onwrikbare tegenstanders van de
‘verfransing’!
Wij willen Frans kennen, maar wij willen Vlamingen
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zijn en het heel en gans zijn! Dat men het Frans verspreide, wanneer de grondslag
Vlaams is, goed en wel; maar dat men het Frans niet in de plaats van de moedertaal
stelle! Daarmee uit!
Sommigen zeggen dat men de Vlamingen niet verfranst; zij verfransen zich van
zelf, ‘par la force des choses’. Welke drogreden, wanneer de Staat door al zijn
instellingen de overheersing van het Frans in de hand werkt.
De verfransing van een kern of ‘élite’ brengt in haar omgeving de verfransing
mede van al de belangrijkste organen van het maatschappelijk leven. Nu is de
Universiteit voor die elite een zinnebeeld van de Franse beschaving geworden, voor
de Vlaamse bevolking is zij een zinnebeeld van de verfransing geworden. Al de
voorstanders van het behoud der Franse Hogeschool te Gent hebben onverholen
verklaard dat zij haar beschouwen als de vesting van den verfransenden geest in
Vlaanderen. Dat vergeet het Vlaamse volk niet en het wil niet meer gefopt worden.
Dat is eveneens wat onze tegenstrevers noemen ‘un sentiment incompressible’,
een gevoel dat niet terug te dringen is.
Wat winnen we eigenlijk bij die pogingen tot verfransing? Stellig, een waarlijk
Franse, maar zeer beperkte elite, zonder werking op de massa en onder deze keur
vinden we enkele beroemde mannen als Van Lerberghe, Maeterlinck, Verhaeren.
Maar veronderstelt eens dat die mannen in een Vlaamse omgeving opgegroeid
waren, zou hun grootheid dan geringer zijn? Zou er dan niets meer bestaan, waar
de Franse uitdrukking ontbreekt? Het Noors, het Zweeds en het Russisch zijn talen
die in
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West-Europa weinig verspreid zijn; heeft dat Ibsen, Bjoernson, Strindberg, Tolstoï,
Dostojevsky of Gorki veel kwaad gedaan? En al dichtte Mistral in het Provençaals
en Rabindranath Tagore in het Bengaals, dat belette niet dat zij den Nobelprijs
verwierven en dat zij overal gelezen worden? Moet men overigens het heil van een
gans volk opofferen aan den wens om dichters te hebben die zich rechtstreeks
uitdrukken in een wereldtaal? En moet men het voordeel, enige volkomen verfransten
te bezitten, betalen door de afzondering van de massa en door die betreurlijke halve
verfransing van een middenstand, halfslachtig en onontwikkeld, plomp en gemeen,
beroofd van alle waardigheid en van dat zelfbewustzijn dat zelfstandigheid geeft,
de hoedanigheid van hem die in zich al de voorwaarden van evenwicht en kracht
verenigt?
*
‘Jammerlijk is het, zegt Justin Mérault , zijne taal op zodanige wijze te beminnen,
dat men door haar andere talen verdringen wil. Een onderneming, die zo zeer in
strijd is met de natuur, is tot mislukken gedoemd; zij heeft geen anderen uitslag dan
de taal te bederven door ongeschikte monden... De roem van een taal, hare
uitstraling nu en later hangen af van hare hoedanigheid en van het verstand van
hen die ze spreken; het getal is niet de hoofdfactor en de aangroei van het getal is
een oorzaak van verzwakking, wanneer hij slechts elementen van bederf aanbrengt.’

*

La supériorité du français et l'égalité des langues en Belgique, artikel verschenen in L'âme
belge van 8 Oktober 1918, daarna in brochure uitgegeven door den Vlaamschen Leeuw,
geheim blad van vaderlandse propaganda onder de Duitse bezetting.
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Dikwijls dist men ons nog het versleten slagwoord op van den ‘Chinesen muur’,
waarmee wij het Vlaams volk omringen willen. Doch juist degenen voor wie er buiten
het Frans geen beschaving bestaat, beletten zovelen onder ons aan de algemene
beschavingsbeweging deel te nemen, want zij doen den natuurlijken grondslag van
een eigen beschaving onder onze voeten wegzinken.
Dat men het volk zijn taal geve, opdat het eindelijk spreken, denken en begrijpen
kunne, en de grote gedachten van onzen tijd zullen niet meer aan de oppervlakte
steken blijven, maar zullen de ganse maatschappij doordringen, zullen in steden
en dorpen duizenden verborgen, ongebruikte krachten wekken, die, met stomheid
geslagen, wachten. De Europese gedachten zullen eindelijk het ganse volk bereiken,
daar zij het slechts door het Nederlands bereiken kunnen. Zij zullen aan 't volk
uitgedeeld worden door mannen, die Frans kennen, maar aan welke de kennis van
het Nederlands eveneens den sleutel geeft van het Engels en van de andere
Germaanse talen.
Zij die ons ten onrechte beschuldigen ons af te zonderen zijn gewoonlijk zelf door
het Frans ‘ingemuurd’ en wij glimlachen om hun kortzichtigheid. Zij beschouwen de
beschaving als een Frans monopolie, het Frans als de enige wereldtaal, die iemand
van de moeite ontslaat andere talen te leren; in de grote stromingen van de
wereldgedachte laten zij slechts de Franse gedachte toe. Eigenlijk behoren zij nog
tot een provincie van het rijk van het algemeen geestesleven en buiten hun provincie
zien zij niets.
Wij menen zelfs dat de Vlaamse maatschappelijke
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politiek de werking van de Franse gedachte in Vlaanderen zal ten goede komen.
Stellig, in het gewoon leven zal men minder Frans gebruiken; de ware vrienden van
het Frans zullen er niet veel bij verliezen. Maar door bemiddeling van het Nederlands
zal een veel groter deel der bevolking den invloed der grote beschavingsstromingen
kunnen ondergaan. Daarbij moet men van die Vlaamse maatschappelijke politiek
een verhoging van het algemeen verstandelijk peil verwachten en dientengevolge
een vermeerdering van het aantal lieden, die verscheiden talen kennen en in staat
zijn werkelijk de ons omgevende beschavingen te begrijpen. Nu, onder die grote
talen zal het Frans altijd de eerste plaats bekleden, om allerlei redenen afgeleid uit
de feiten zelf, uit het belang, uit historische overleveringen. We behoeven hier niet
nader op in te gaan. Treffend is het trouwens vast te stellen dat men in Holland
meer Franse boeken leest dan in België en dat de voornaamste bladen onzer
Noorderburen ons beter dan onze Frans-Belgische bladen inlichten over het
letterkundig en intellectueel leven te Parijs.

e) Een vijandelijke daad tegenover Frankrijk.
Hoe men de zaak ook voorstelle, zegt men, de geleidelijke verdwijning van de Franse
Hogeschool zal als een vijandelijke daad tegenover Frankrijk beschouwd worden.
Doch kan men, om verkeerde uitleggingen te voorkomen, hier en ginds de openbare
mening niet voorlichten? Wanneer men de vraag voor Fransen uiteenzet, bevindt
men dat zij onze bewijsredenen gemakkelijker begrijpen dan velen onzer
Franssprekende landgenoten, die in den
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grond tegen de Vlaamse beweging gekant zijn, vooral omdat zij hunne gewoonten
en soms hun gemakzucht stoort. Na den gemeenschappelijken heldenstrijd dien
wij doorleefden, is de vriendschap die ons verbindt, tegen oppervlakkig misverstand
bestand. Wij weten wat wij Frankrijk verschuldigd zijn. De Vlamingen zeggen echter
tot zich zelven: Frankrijk heeft roemrijk voor ons gevochten, maar wij hebben ook
voor Frankrijk gevochten. Wij hebben zo veel aan onze onafhankelijkheid ten offer
gebracht; het is dus maar billijk dat wij die onafhankelijkheid vrij genieten. Sommige
onbehendige vrienden van Frankrijk moesten maar liever oppassen, dat zij niet door
overmatigen ijver een ongenegenheid zouden gaan verwekken, die thans gelukkig
niet bestaat.
Wanneer men van een ‘germanisering’ van Vlaanderen gewaagt, verstaat men
daaronder een gemakkelijker Duitse indringing. Men vergeet dat er vóór den oorlog
in de Vlaamse Beweging nooit een pangermaanse stroming bestond. Wel is waar
maakten de Vlaamse en Waalse activisten zich gedurende den oorlog de
omstandigheden ten nutte en steunden op den vijand; doch het is een onwaardigheid
dat voorval tegen de trouwe Vlamingen uit te buiten. De geschiedenis getuigt dat
de Vlamingen zich nooit door vreemden opslorpen lieten. Men prente het zich wel
in den geest: een Vlaming uit een stuk, die zich vrij in zijn eigen beschaving
ontwikkelt, staat sterker tegenover het vreemd gevaar dan een halfslachtig Vlaming,
ongenoegzaam verfranst en ongenoegzaam zich zelf of ontevreden omdat hij zich
in zijn eigen land niet tehuis gevoelt.
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f) Een onderneming tegen de Belgische eenheid

Het is onbezonnen, en het is gevaarlijk, naar aanleiding van een rechtvaardige
hervorming als de vervorming der Gentse Hogeschool, te schreeuwen dat het einde
van de Belgische eenheid aanstaande is. Dat is doen geloven dat die eenheid steunt
op de opperheerschappij van het Frans over de ganse uitgestrektheid van België,
in plaats van te steunen op de gelijkheid en de wederkerige erkenning van onze
rechten. Zal er geen verkeer tussen Vlaanderen en Wallonië meer zijn, wanneer
het onderwijs te Gent in 't Vlaams gegeven wordt? Naarmate de Vlaamse beschaving
groeit, zullen de Walen wellicht meer geneigd zijn om Vlaams te leren. Doch zo het
aantal Vlamingen, bekwaam om zich ten volle in het Nederlands uit te drukken,
toenemen zal, toch zal het aantal Vlamingen die zich in 't Frans kunnen uitdrukken,
daarom niet verminderen. Dat werd door ons reeds bewezen. Zouden onze Waalse
broeders ons den rug toekeren, omdat wij ten onzent de hogeschool willen die wij
behoeven? Moeten zij niet erkennen dat de vraag voor hen geen levensbelang is,
maar voor ons wel? Stellig, de Hogeschool te Luik kan slechts winnen bij de
vervorming der Gentse Universiteit en de opbeuring van het Vlaamse volk zal als
gevolg hebben een vermindering van de uitwijking der werklieden die in Wallonië
de lonen drukken, wat slechts voordeel brengt aan de grote industriëlen en niet aan
de gemeenschap. Doch er zijn minder bijzondere gezichtspunten: wat, per slot van
rekening, de Belgische eenheid schaden kan, is het stelselmatig verzet der Walen
tegen een door de overgrote
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meerderheid der Vlamingen geëiste hervorming, die enkel gelijkheid huldigt en
op de rechten der Walen geen inbreuk maakt. Een mislukking van het voorstel-Van
Cauwelaert zou het Vlaamse volk den indruk geven dat het niet vrij is, de
voorwaarden van zijne intellectuele en maatschappelijke ontwikkeling te bepalen.
Veronderstellen wij een ogenblik dat de Hollandse regering van 1815 te Luik een
Nederlandse Hogeschool opgericht had en er door gunstige historische
omstandigheden in geslaagd was zich in ons land te handhaven: heden zouden er
te Luik meer Vlaamse elementen zijn dan er thans Franse te Gent zijn. Menen de
Walen dat men hen dan zou kunnen beletten de Hogeschool te krijgen die zij
wensen? Zij gelieven zich maar een ogenblik in onze plaats te stellen, dan zullen
we gemakkelijk overeenkomen.
Na den heldhaftigen strijd dien we doorleefden en in de moeilijkheden van dezen
tijd, eist de toekomst van België niet dat een deel van het land aan het andere
opgeofferd worde, maar wel dat uit elk deel de hoogst mogelijke kracht gehaald
worde. Voor de Vlamingen zowel als voor de Walen is het een allervoornaamst
belang, op die wijze de grootheid van het gemeenschappelijk vaderland hecht en
duurzaam te maken.
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Het Oud-Vlaamse portret
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Portretten zijn bizonder geschikt om ons wat te leren omtrent den geest van een
tijd. Niet eenvoudig doordat ze ons voor de toenmalige mensen zelf stellen, - ik
wens op een ander voordeel te wijzen, dat minder voor de hand ligt: de kunstenaar
is daar afhankelijk van een zakelijkheid, die hij getrouw wil nabootsen, en wat er
dan onvermijdelijk van hem zelf bijkomt, zijn eigen bewuste of onbewuste opvatting,
kan aldus makkelijker van het gegevene afgezonderd worden, in reiner toestand
naarmate hij zich, zoals in onze oude schilderschool, nauwer aan het model
gebonden achtte. Hoe realistischer het werk, hoe beter de houding van den
kunstenaar tegenover het voorwerp kan bepaald worden. En waar verschillende
kunstenaars hierin overeenstemmen, biedt ons dat een sleutel tot de heersende
beschouwingswijze.
Doch wat hier voor de psychologie geldt, het geldt ook voor het begrip van het
artistieke feit zelf, dat wil zeggen voor de wijze, waarop de natuurvormen tot
kunstvormen worden omgeschapen: waar het onderwerp er toe dwingt, zich
rechtstreeks bij de werkelijkheid aan te sluiten, treedt het tegendeel, de
louter-artistieke be-

+

De sterretjes in de tekst verwijzen naar de Lijst der Illustraties achterin dit deel. Red.
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lichaming, duidelijker te voorschijn. En dat is het nu, waarop ik me voorneem in
deze bladzijden nadruk te leggen: den ontwikkelingsgang van de kunstige
vormgeving, van de eigenlijke kunstproblemen, die de schilder zich stellen moest.
Het ligt geenszins in mijn bedoeling, een geschiedenis van het oud-Vlaamse
portret te ontwerpen: doch slechts enkele voorbeelden toe te lichten, die me
kenmerkend lijken, als zovele mijlpalen waaraan de evolutie van den stijl erkend
kan worden. Wat ik tevens beschouw als een goede oefening in het leren ‘zien’ van
kunstwerken Om de vergelijkingen pregnanter te maken, wil ik me zoveel mogelijk
beperken tot het zuiver portret, dat om zijn zelfs wille bestaat, en niet als onderdeel
van altaarpanelen.
Heel de veertiende eeuw door kan men, eerst in Italië, later ook in het Noorden,
de wording nagaan van een realistische schilderkunst, dat wil zeggen van een kunst,
die niet meer de vormen tot het type van de soort herleidt, maar het eigen karakter
van ieder enkeling analytisch-natuurgetrouw weergeven wil. Echte portretten zijn
er dus op verre na niet zeldzaam. In het laatste vierdedeel van de eeuw wast dat
streven aan in de zogenaamde Frans-Vlaamse school, die Parijs als brandpunt had,
maar waarin ook schilders uit onze gewesten een aanzienlijke rol speelden. En wel
het meest in de handschrift-miniaturen, waarvan het kleiner formaat een gunstig
terrein voor nieuwe proefnemingen was. Daar merken we niet alleen, dat de frisse
waarheidszin het detail aldoor scherper uitwerkt, maar dat hij zelfs in portretten van
vorsten wars bleek van elke officiële verfraaiïng. Koning Karel V van Frankrijk mocht
bij lange
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niet mooi heten: toch heeft Jan van Brugge hem niet gevleid, in den bijbel dien het
Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag bewaart (1373). Het treffendste
voorbeeld is daarna wel het bekende conterfeitsel van hertog Jan van Berry, door
Jacquemart de Hesdin, in een handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Maar het is eerst omstreeks de jaren 1420, in de eigenlijke Vlaamse school, dat
in geschilderde panelen de kunst van het portret uitgroeit tot een bepaald genre.
Het zwaartepunt van de beschaving had zich naar de handels- en nijverheidssteden
van het Scheldebekken verplaatst, de rijkste centra van den Bourgondischen staat.
Daar moest de kunst, op den bodem van burgerlijke kracht, de vastheid bereiken
van een nationale school. En dank zij het genie van de gebroeders Van Eyck bracht
ze een nieuwe openbaring: voor de eerste maal was ze bij machte, een volkomen
accuraat evenbeeld van de natuur te leveren, verheerlijkt door diep-verzadigden
glans van kleur. Het middel daartoe werd meteen veroverd: de olieverftechniek in
die mate verbeterd, dat er van ‘uitvinding’ sprake mocht zijn. Daardoor werd het
nauwkeurig naturalisme in de schilderkunst eerst mogelijk, en dit moest in 't bizonder
het portret ten goede komen. De sprong die op dit gebied Jan van Eyck - want aan
den ouderen broer, Huibrecht, kan geen enkel conterfeitsel met zekerheid
toegeschreven worden, - van al zijn voorgangers scheidde, blijkt dan ook zo groot,
dat het wel is, alsof met hem het moderne portret geboren werd.
Ik vergeet niet, dat de beeldhouwkunst den weg ge-
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baand had, met de graftomben uit de tweede helft van de veertiende eeuw en, heel
op 't eind, den indrukwekkenden Filips den Stoute van Claus Sluter, aan het portaal
van de Chartreuse van Champmol bij Dijon. Maar in de schilderkunst is het eerste
levensgrote, precies-natuurware portret, de knielende Jodocus Vydt* op een zijluik
van de Aanbidding van het Lam Gods in de St. Baafskerk te Gent, het triomfantelijke
altaarstuk dat in Mei 1432 den volke werd vertoond. We behoeven ons hier niet in
te laten met de vraag, of die Jodocus Vydt in de eerste plaats van Huibrecht, in 1426
gestorven, of van Jan is: het lijdt geen twijfel, dat in ieder geval Jan er de laatste
hand aan gelegd heeft, en dat die Jodocus Vydt, door hem herschilderd of niet, al
de kenmerken van zijne kunst draagt.
De tegenhanger, het portret van Isabella Vydt*, is niet zo individueel uitgewerkt
als dat van haar man. Het herinnert nog wat aan het Elizabeth-type uit de
middeleeuwse plastiek: overal is het de kunst vroeger gelukt, de persoonlijke
physionomie van den man weer te geven, dan die van de vrouw.
Jodocus Vydt knielt nogal benepen in een ondiepe nis, waarin hij niet recht zou
kunnen staan. Het boograam is niet meer dan een vlak omlijstende versiering, en
de schaduwen achter hem volstaan niet om het gevoel van een bepaalde ruimte te
wekken. Er zal nog wat tijd moeten verlopen, eer de verhouding van figuur tot ruimte
juister en onbevangener wordt.
In verband met het religieuse onderwerp wordt de schenker van het altaarstuk
biddend in zwijgende verering voorgesteld, en de schuchtere godsvrucht gaat hier
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niet zonder enige bekrompenheid. De fletse ogen onder het gerimpelde, lage
voorhoofd en het oude, slappe vlees van de kwabbewangen zijn wonderbaar
gekenmerkt.
Geen blote aanduiding meer: alles is tastbaar geworden. Elke bizonderheid, tot
de minste toe, een plooitje op de hand, een wratje, wordt aandachtig nagegaan. En
toch is de samenhangende bouw van het geheel zo vast, dat we dien kop niet meer
vergeten. De tijdgenoten moesten verbluft staan voor die koene, onvermoede daad:
het vermeesteren van de volstrekte waarheid.
Maar als we dien Jodocus Vydt vergelijken met portretten van Jan van Eyck uit
de jaren 1432-1439, dan wil het ons toeschijnen, dat hij betrekkelijk analytischer
blijft, minder fijn van subtiele overgangen in de boetsering, - juist door die pijnlijke
nauwgezetheid, die te veel aan bet uiterlijke vastzit, minder rijk en vol, kortom, wat
primitiever.
Ik denk vooreerst aan het portret van 1432, in de National Gallery te Londen*.
Hier geen omraming meer, slechts een stenen borstwering, waardoor de leunende
arm wordt afgesneden. Al is die borstwering geduldig nagebootst, met haar barsten
en kuiltjes, als om de vaardigheid van den naturalistischen virtuoos ten toon te
spreiden, toch is ze er vooral als decoratieve basis, en tevens ter wille van het
inschrift: buiten de woorden ‘Leal Souvenir’ ontcijfert men er de opdracht, in Griekse
letters, aan een zekeren Timotheus, en in gotische letters, den datum en de
handtekening. Dadelijk treft het buitengewone begrip van de innerlijke structuur.
Jan van Eyck dringt van de oppervlakte tot wat er onder ligt en die oppervlakte ver-
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klaart. Het organisme van dien kop berust op een wetenschappelijke visie. Van Eyck
is uitsluitend uitgegaan van het zichtbare, hij schijnt zich geen ander kunstprobleem
te hebben gesteld dan de weergave van het zichtbare, noch aan een bizondere
interpretatie van het zichtbare te hebben gedacht: maar daarop was zijn aandacht
zo straf gespannen, dat de inwendige bouw, die het geheel samenhoudt, ons duidelijk
wordt, èn meteen het psychologisch wezen van den voorgestelden persoon.
In dit opzicht werd Jan van Eyck nimmer overtroffen, en kan zelfs een Holbein
zich bezwaarlijk met hem meten. Het been heeft overal invloed op den vorm en het
voorkomen van vlees en huid. Het maakt den energischen en gevoeligen omtrek
op de lichtzijde ongemeen sprekend. We moeten gewaarworden, hoe het vlees
dunner en vaster zit op het jukbeen dan op de wang, hoe het kraakbeen van het
oor weer een andere stof is, en het binnenst van de oorschelp harder dan het
oorlelletje. Elk onderdeel is zorgvuldig bestudeerd, zonder ook maar enigszins strak
te worden, zo fijn is het verband van het een met her ander begrepen. Men geve er
zich b.v. rekenschap van, hoe de oneindig zachte zwellingen en inzinkingen, het
licht toegewend, ononderbroken gaan van rondom den beweeglijken mond tot de
kinnebak, het jukbeen, den neus en den slaap: de tot het uiterst gedreven ontleding
heeft hier tot éne samenvatting geleid. Karakteristiek is ook de knap gemodeleerde
grijpende hand; ieder detail is zo, als het op dat bepaalde ogenblik zijn moest, en
het geheel, verre van aan enige conventie te beantwoorden, heeft de logica en de
vanzelfsprekendheid van het leven.
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3. PETRUS CRISTUS
Jongelingsportret
Londen, National Gallery. Cliché W.B.
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Voegen we hieraan toe, dat de kleur, klankrijk en diepglanzend, alles tot een stille
harmonie ineen laat luiden, tot den rustigen luister waarin die Timotheus voor eeuwig
verheerlijkt staat, dan erkennen we, wat het genie van Jan van Eyck kenmerkt: zijn
positieve liefde tot de werkelijkheid, zijn doordringende aanschouwing, heeft hem
er toe gebracht, te gelijk zo consequent, zo rijk én zo eenvoudig te kunnen zijn als
de natuur zelve.
Iets ouderwets is hier alleen nog, dat de romp wat klein is in verhouding tot het
hoofd en de hand, en die hand ongedwongener binnen de lijst haar plaats had
kunnen vinden: de middeleeuwse kunst die voorafging, hechtte meer gewicht aan
de geestesuitdrukking, die in het gezicht werd gezocht, dan aan het lichaam. Maar
wellicht hebben we 't mede aan dat archaïsme te danken, dat dit portret, dat ons
niet aankijkt, plechtig teruggetrokken in zijn stilzwijgende eigen wereld, deel heeft
aan de hoge en ingetogen wijding van de religieuze kunst uit die dagen.
In ander opzicht niet minder verrassend is de schilderij van 1434, insgelijks in de
National Gallery, die de verloving voorstelt van den te Brugge gevestigden Italiaansen
koopman Giovanni Arnolfini met Giovanna Cenani of Jeanne de Chenany*: een
dubbelportret ten voeten uit, in een kamer, zonder enige betrekking tot een
godsdienstig onderwerp; zelfs in de verdere ontwikkeling van onze vijftiende-eeuwse
kunst heeft dat waagstuk zo goed als geen navolging mogen vinden.
Eerst een paar zakelijke opmerkingen: het potsierlijke hoofddeksel van den
bruidegom en zijn te wijd, in rechte plooien neerhangend kleed, zijn alleen aan de
mode van
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dien tijd te wijten; evenals de bevreemdende contour van de bruid: we mogen er
geenszins uit besluiten, dat ze in gezegende omstandigheden verkeerde. De
brandende kaars bij daglicht, en het hondje, zijn zinnebeelden van liefde en trouw.
De spiegel op den achterwand weerkaatst de gestalten van enkele toeschouwers,
en daaronder moet zich de schilder bevinden, luidens het opschrift: ‘Johannes de
eyck fuit hic.’
Juist doordat Van Eyck hier door de mode zo weinig gediend werd, kunnen we
de kunst bewonderen, waarmee hij het magere lichaam van Arnolfini onder de
kleding laat voelen, en hoe bij de bruid de verschillende stoffen zich op verschillende
wijze het lichaam aansluiten. Het valt weer in het oog, dat zoals bij Jodocus en
Isabella Vydt, de individualiteit van de vrouw minder tot haar recht komt dan die van
den man: maar voor jonge vrouwen was 't het Madonna-type dat zich opdrong.
Van bizonder belang is de algemene samenstelling. Volkomen één met de ruimte
mogen de figuren nog niet heten, en de perspectief laat nog vrij wat te wensen over.
In Italië ging men minder empirisch te werk. Wat Van Eyck in dat opzicht ontbrak,
heeft hij getracht door het licht te vervangen, en al wordt de eenheid van zijn schilderij
meer door de kleur dan door de verlichting bereikt, toch is hij in de behandeling van
het heldonker zo ver geslaagd, dat we eerst geen enkele tekortkoming
gewaarworden.
Treffend is weer, in dat profane tafereel dat gemakkelijk tot genre kon overhellen,
de bijna sacramentele plechtigheid. We zijn nog altijd in de buurt van het altaar. De
bruidegom kijkt de bruid niet aan. Zij zeggen
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geen woord. Beiden, op enigen afstand van elkaar, vertoeven in een gewijde sfeer.
Hun handen grijpen elkaar niet aan: de bruid legt in deemoedige, schuwe, kuise
overgave haar tere hand op die van den bruidegom, als gold het een symbolische
handeling, en met zijn rechterhand, die aan een zegenend gebaar laat denken,
schijnt de bruidegom tot stilte te manen. Was er de spiegel niet, we zouden geen
andere aanwezigheid vermoeden. De strenge symmetrie van die twee verticalen,
versterkt door de middelas van luchter, spiegel en hondje, de rechte lijnen van
venster, tapijt, mouw en bed, geven aan het geheel een monumentale rust, die tot
de feestelijke statigheid nog bijdraagt. Maar het zachtwarme licht, het suizelend
halfdonker, als een geheimzinnige muziek, die de gedempte praal der kleur begeleidt,
de vrome, ernstige aandacht waarmee ieder ding als een kostbaarheid zo rein
uitgepenseeld staat, ze verdiepen de ingetogenheid, ze geven ons dien samenklank
van het innige met het grootse, die de onverwelkbare bekoring van onze oude
Vlaamse schilderschool uitmaakt.
Het portret van een geestelijke, in het Museum te Wenen, ongedateerd, moet tot
denzelfden tijd behoren. Waarschijnlijk stelt het ook een Italiaan voor, Nicolo
Albergati*, kardinaal van Santa Croce. De vergelijking met Jodocus Vydt ligt voor
de hand, alsook met kanunnik Van der Paele bij de Heilige Maagd, te Brugge, van
1436. Zo scherp in de karakterisering als maar kan, neemt het in door zijn klaren
eenvoud, zijn sympathieke warmte. Naast Timotheus van 1432 vertoont het al meer
breedheid en vrijheid van compositie.
Maar het mooiste portret lijkt me dan wel dat van
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Van Eyck's vrouw te zijn*, in het Gemeentemuseum te Brugge. Ze was toen
drie-en-dertig jaar oud. De oorspronkelijke lijst draagt het opschrift: ‘Coniux meus
Johannes me complevit anno 1439.17. Iunii. Etas mea triginta trium annorum. Als
ikh kan.’ Jan van Eyck overleed in 1441: we hebben hier met zijn rijpste werk te
doen. Het had als tegenhanger een portret van den schilder zelf, dat echter verloren
gegaan is. Dat het conterfeitsel van Margareta van Eyck gered werd, ligt alleen aan
een gelukkig toeval: in het begin van de negentiende eeuw kocht een kunstliefhebber
het op de markt van Brugge, van een visvrouw, die de achterzijde van de schilderij
gebruikte als plank om haar vis op te snijden.
Voor de eerste maal is het wezen van de vrouw even doordringend uitgewerkt
als dat van den man. De omtrek van de verlichte zijde heeft dezelfde doorvoelde
bepaaldheid als bij Timotheus. Het hoofd is wat naar links gewend, en de ogen
kijken ons aan, nogal onverschillig, maar daardoor is de strenge afgezonderdheid
van de vroegere portretten toch getemperd. De dunne lippen gesloten. De borst in
verhouding tot het hoofd nog iets te kort, maar Van Eyck hoeft ter typering geen
nadruk meer op de hand te leggen: ze ligt, slechts gedeeltelijk zichtbaar, aan den
ondersten rand van de schilderij, en heeft er vooral betekenis als stille lichtvlek.
Wat is het gelaat ditmaal heerlijk samengezien mèt den hoofddoek, die er een
ongemene grootheid aan geeft, niet alleen een omraming meer, maar een middel
om den kleurindruk uit te breiden! Men moet het portret in de oorspronkelijke lijst
zien, die er als kunst-
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werk onafscheidbaar mee verbonden is, om al de macht van de compositie te
beseffen: zo zeker èn licht, zo vast èn vrij! In het zachtgeschakeerde, waarlijk levende
wit, komt het gezicht uit met zijn onzeggelijk tere overgangen van lichtwaarden, met
in de schaduwzijde nog weerschijnen van den blanken doek.
De zogenaamde Meester van Flémalle, dien we ons als werkzaam in het Franse
Doornik moeten voorstellen (er zijn zelfs geleerden, die hem met Van der Weyden
vereenzelvigen!), geeft in denzelfden tijd blijk van een geheel ander temperament
dan Jan van Eyck. Op verre na niet een zo delicaat en rijk colorist, zonder diens
gevoel voor nuanceringen en innerlijk-organischen bouw, is hij dramatischer van
opvatting en feller van plastiek. Hij houdt van krachtige boetsering, waarbij het koele
licht soms onafhankelijk van de vormen een eigen bestaan heeft. Zijn imponerende
Man en Vrouw* in de National Gallery, op donkeren grond, zijn bewogener van
psychologie, met iets meer ogenblikkelijks, dan de portretten van Jan van Eyck, en
ook vleziger, uit directer aanschouwing geboren, dan die van Rogier.
Rogier van der Weyden († 1464) is van hem uitgegaan, en we merken trouwens,
al zijn er ook aanrakingspunten met Jan van Eyck, dat hij een heel andere traditie
dan deze vertegenwoordigt, in dien zin, dat hij zich meer om de geestelijke
uitdrukking bekommert dan om de weergave van het zichtbare, meer om de vertolking
van het gevoel dan om een louter-artistiek vraagstuk, meer om de idee der dingen
dan om de dingen zelf. Vandaar, dat zijn oog zich geredelijker naar een conventie
schikt, en hij dus niet als portretschilder het grootst kon zijn.
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Vandaar ook, dat hij vooral de taal gebruikt van de lijn, die het type definieert, - wat
dan mede verklaart, dat hij van alle toenmalige meesters den wijdst uitgestrekten
invloed mocht hebben.
Als officieel schilder van de stad Brussel kreeg hij menige bestelling van het
Bourgondische hof en conterfeitte de machtigen van dien tijd, in plechtstatige pracht,
ademend het leven der stilte. Niet als Van Eyck geheel overgegeven aan het
individueel geval, ontwijkt hij niet een zekere eentonigheid, die wel eens tot strakheid
kan worden.
Men plaatse b.v. het Vrouweportret* te Dessau, uit de jaren 1450, naast een Van
Eyck, en vergelijke de tekening der ogen, of de handen. Het vlees blijft een neutrale
stof. De kop, hoe er ook naar sterke modelering getracht werd, evenals bij den
Meester van Flémalle, kan gemakkelijk tot een stel van lijnen in het vlak herleid
worden. Zo bevroeden we beter, voor Rogier van der Weyden, in welke mate Jan
van Eyck een ‘schilder’ was. Maar dit nu daargelaten: wat een geest in dat bleek,
geheimzinnig gezicht met den zinnelijken mond!
Petrus Cristus († 1472) behoort al tot een iets jonger geslacht. Zijn
Jongelingsportret* in de National Gallery moet ongeveer uit denzelfden tijd zijn als
de Van der Weyden te Dessau. Maar Petrus Cristus stamt eigenlijk uit Jan van Eyck.
En we erkennen dadelijk den epigoon, aan die nogal oppervlakkige waarneming
van het uiterlijke, en aan de armoede van de vormen, meer algemeen gehouden,
begrensd door droge lijnen, zonder dat fijn onderscheidingsvermogen, dat elke
bizonderheid, in gedaante en uitzicht, door de onderstructuur laat ver-
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klaren. De omtrekken zeggen niets van belang, en waar alles in die gladde manier
gelijkmatig behandeld is, missen we het accent, dat bijkomstigheden aan de
hoofdzaak ondergeschikt maakt.
Maar opmerkenswaardig is nu, dat die Petrus Cristus, alleen doordat hij wat later
geboren werd, al veel vrijer in de samenstelling blijkt: er is meer ruimte rondom de
figuur, die zich gemakkelijk in het vlak van de schilderij ontwikkelt: de verhouding
tussen hoofd en lichaam is juister, en van dat lichaam wordt geheel de bovenhelft
gegeven, zodat de handen in natuurlijke houding kunnen meespreken. Het strookje
landschap rechts is het eerste mij bekende voorbeeld van een motief, dat vooral
Memlinc uitbreiden zal.
Tot de allermooiste portretten uit de vijftiende eeuw reken ik dat*, gedagtekend
1456, in de verzameling Liechtenstein te Wenen. Waar en door wien het ook
geschilderd werd, het behoort ongetwijfeld tot de school van Jan van Eyck; diens
beste hoedanigheden blinken hier uit: werk van een heel groot meester, door de
kiese modulering van de toonwaarden en het psychologische leven.
Dirk Bouts († 1475), uit Haarlem naar Leuven overgekomen, en zich aldaar min
of meer bij Rogier aansluitend, verschijnt als de laatste, en daardoor al ietwat
archaïsch aandoende, vertegenwoordiger van den ‘strengen stijl’. Kunst en
godsdienstige bezonkenheid. De enkele portretten, die we van hem bezitten, waren
waarschijnlijk delen van diptieken, waarvan de andere helft de heilige Maagd met
het Kind voorstelde. Zijn Mansportret* van 1462, in de National Gallery, is het beeld,
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niet alleen van een gelovige, maar van een ootmoedige, godvrezende, schouwende
ziel. De doorgeestigde vormen, al zijn ze niet helemaal zo ferm van greep als bij
Van Eyck, staan toch dichter bij hem dan bij Van der Weyden, en het juweelachtig
coloriet draagt er toe bij, om zijn portretten een zeer innemend intiem karakter te
verlenen. In de ontwikkelingsgeschiedenis van den stijl hebben ze die betekenis,
dat ze al veel beter in de ruimte gezien zijn dan bij welken voorganger ook. De
bredere schikking, met uitzicht op een zonnig landschap, zou dezelfde zijn als bij
Petrus Cristus, indien Bouts niet op veel logischer en teerder wijze het licht gebruikte
om de eenheid van figuur en omgeving in picturalen zin te verwezenlijken. De
achtergrond spreekt mee, het verlichte deel van het hoofd tekent zich op donker af,
de schaduwzijde tegen de stille helderheid van den wand. De rustige handen vangen
aan den onderrand nog wat zachte klaarte op. Die benadering van ‘atmosfeer’ in
het portret zou wel van Hollandse afkomst kunnen zijn, - zoals op de
Gerechtigheidstaferelen in het Brussels museum, de toeschouwers, waaronder
sommige zeker naar het leven geschilderd, als een aanvang mogen gelden van de
later in Noord-Nederland zo gewilde ‘groepsportretten’.
De geniale Huigh van der Goes († 1482) en Joos van Wassenhove, de aan het
hof te Urbino werkzame ‘Justus van Gent’, zijn de twee meesters die het best de
Vlaamse kunst in de jaren 1470 illustreren, tussen den strengen stijl van het vorig
geslacht en den meer eleganten van Memlinc. Het zij me veroorloofd, hier de enkele
regelen over te nemen, waarmee ik in mijn ‘Geschiedenis der Europeesche plastiek
en schilderkunst’ poogde,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

377
een idee te geven van Joos van Wassenhove's portret van hertog Federigo di
Montefeltro met zijn zoontje*, dat van omstreeks 1476 dagtekent en in de verzameling
Barberini te Rome bewaard is: ‘Een wonder van physionomische karakteristiek,
trouwer uitgediept, ook op overtuigender wijze in de ruimte gesteld, dan het toch
algemener en meer decoratief gehouden conterfeitsel, waarmee Piero della
Francesca enige jaren vroeger zoveel bijval oogstte. De Italiaan hechtte meer aan
den geest, de Vlaming aan natuurwaarheid, terwijl hij ook aandachtige zorg aan al
het bijwerk besteedde. Had hij iets van zijn gevoel voor het atmosferisch-coloristische
aan Piero te danken, of is dit alleen de verdere ontwikkeling van wat Van Eyck en
Bouts hem geleerd hadden: hoe men hierover denke, het getaand ivoor van het
kinderkopje, de gedoofde schittering van de parelen op het verbleekt, haast kleurloos
en toch zo rijke goud van het pronkgewaad, het uitgezochte, lichte, oud-rozig-rode
van den mantel bij den koelen glans van het kuras en den zilverigen helm, alles is
met zo fijne schakeringen van mooie, gedempte tonen in het zacht-klare licht gezien,
dat dit edele, heerlijke stuk wel een enige plaats in de geschiedenis van onze
schilderschool verdient.’ Aldaar is het in die eeuw, na Van Eyck's Arnolfini en Vrouw,
het enige portret ten voeten uit en buiten elk godsdienstig verband uitgevoerd.
Die van Huigh van der Goes komen integendeel slechts op zijluiken van
altaarpanelen voor. Zeker de machtigste persoonlijkheid buiten Jan van Eyck, heeft
alleen hij in levensgrote figuren volkomen natuurlijkheid weten te bereiken, zoals
blijkt uit zijn Sir Edward Bonkil in
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het kasteel Holyrood bij Edinburg, en de meer bekende Portinari's op de Aanbidding
der Herders in de Uffizi te Florence. Maria Portinari met haar dochtertje, achter wie
zich de gestalten verheffen van S. Margareta en S. Magdalena*, in een landschap
met licht-grijze winteratmosfeer, is te gelijk ontzagwekkend van majesteit en door
innerlijke schoonheid bezield. De tedere gratie van een Memlinc is hier nog gevat
in grandiosen ernst van verschijning en uiterst preciese tekening, die het detail, hoe
scherp en kies ook uitgewerkt, toch altijd in bredere synthese opneemt: de figuren
zijn ongemeen vrijer en totaler van vorm geworden.
Een stap verder, en met Hans Memlinc naderen we het eind van de
vijftiende-eeuwse traditie. Deze is geen veroveraar meer, hij mag gemakkelijk
voordeel trekken uit al wat de inspanning van zijn voorgangers gezocht en gevonden
heeft, en rondt het aangenaam af naar den smaak van beschaafde hogere standen,
die hij met zijn lenige bevalligheid bekoort en waarvan hij dan ook de meest gevierde
portretschilder wordt. Het is een gewoon verschijnsel in den ontwikkelingsgang der
stijlen, dat het grote eens voor het aanminnige moet wijken.
Een paar jaren voor Van der Goes schilderde hij diezelfde Maria Portinari*
(Metropolitan Museum, New York): naast Van der Goes lijkt Memlinc oppervlakkig
en bijna banaal.
Maar een rijper werk van hem, Barbara Moreel*, in het museum te Brussel,
waarschijnlijk uit het begin der jaren 1480, biedt ons de gelegenheid, om door een
vergelijking met Margareta van Eyck te leren, welken weg de Vlaamse kunst in
minder dan een halve eeuw had af-
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gelegd. Het besliste van Jan van Eyck heeft plaats gemaakt voor wekere lijnen, de
plechtige geslotenheid voor een ongedwongen stelling in de ruimte, en door schuinse
lijnen wordt gezorgd, dat die ruimte zich naar de diepte uitstrekt. Het hoofd is niet
meer te groot voor het bovenlijf. Bij Van Eyck was in de kleding alles vlak en rustig,
de hoofddoek in 't bizonder, bij Memlinc wordt er niet alleen naar fijner sierlijkheid
gestreefd, b.v. in dat kunststukje van den doorschijnenden sluier, maar hij wil dien
sluier ook ten dienste stellen van de perspectief. En Van Eyck's bepaaldheid in het
Scheiden van de delen is overwonnen: die sluier wordt gezien als één geheel
uitmakend met het gezicht. Boven de sterke accenten van Van Eyck verkiest Memlinc
een gelijkmatige, uiterlijke verlevendiging. Veel kondigt hier reeds de renaissance
aan: de meer samenvattende vorm, - de rijkere omgeving, met die zuilen, - de nog
stille, maar wereldlijke opgewektheid van de uitdrukking: al kijkt de dame ons niet
aan en al is ze aan het bidden, we voelen ons in nauwer gemeenschap met haar.
Het verschijnsel is tweeledig: enerzijds verliest de tekening haar ontledende scherpte,
gaat ze meer naar het algemene, den doorlopenden rythmus; maar terzelfdertijd
wordt het portret naar het dagelijkse plan gebracht, individueler in dezen zin althans,
dat het de onbevangen, min of meer toevallige houding van een ogenblik gaat
vasthouden.
Dat merken we weer in den Maarten Nieuwenhove* van 1487, tegenhanger van
de door hem aangebeden Madonna (S. Jans-gasthuis te Brugge). De aanduiding
van den schuins uitlopenden achtergrond is tot rijkere ontwikkeling gekomen. De
man bijna tot den gordel gezien,
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schouders en armen in volle uitbreiding, om de handeling der handen beter in de
compositie te betrekken. Ik beschreef hem aldus: ‘Uit dien jongen patriciër, die het
welhaast tot burgemeester van Brugge brengen zou, spreekt er een hoopvolle kracht
van jeugd, een opener uitdrukking dan bij de zwijgend naar-binnen-gekeerde, vrome
en soms wat kwezelachtig-schromende gezichten uit het eerste geslacht. Men
vergelijke maar den Dirk Bouts van 1462, te Londen. Er is meer plaats voor de buste
en de armen, de man en zijn omgeving worden uitgebeeld met een brede, volle,
weidse natuurlijkheid, waarnaast oudere portretten haast stram, iets verkleumd
lijken. We staan nader tot dezen man, zijn eigen karakter wordt ons op rechtstreekser
wijze meegedeeld, doordat we hem niet zien als onbewogen in het tijdloze, maar
zoals bij was op een bepaalden stond, met het haar wat loshangend op voorhoofd
en slapen, alsof er de wind door speelde, met den levendigen blik, met de halfopen
lippen die schijnen te gaan spreken: we menen weldra de warme stem te zullen
horen.’
Die hoedanigheid van den goeden portretschilder bezat Memlinc nog, dat hij zich
bij zijn modellen wist aan te passen: er is verscheidenheid genoeg in zijn
voortbrenging. Om hem in dat opzicht recht te laten wedervaren, zij hier nog aan
den energieken kop in het Mauritshuis herinnerd. Memlinc lijkt me in Vlaanderen
de eerste te zijn geweest, die het portret voor een landschapsachtergrond stelde.
Het vroegste voorbeeld wellicht de Man met hoge muts te Frankfort, uit het begin
der jaren 1470.
Met het volgende geslacht is de hegemonie van Brugge
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naar Antwerpen overgegaan. Het wordt aangevoerd door Quinten Metsys († 1530).
Zijn voornaamste werken dagtekenen uit het eerste vierdedeel van de zestiende
eeuw. Maar als we zijn portretten met die van Memlinc vergelijken, dan vinden we
daar geen enkele grens te trekken tussen de laatsten der zo abusievelijk ‘primitieven’
genoemden en de baanbrekers van de zogenaamde ‘renaissance’: de gestadige
ontwikkeling die ons leidde Van Jan van Eyck tot Memlinc gaat haar natuurlijken
gang verder, en wat de nieuwe eeuw schept kan door het doordrijven van de reeds
aanwezige strekkingen verklaard worden, alsof er geen Italiaanse invloeden waren
geweest. Hebben die Italiaanse invloeden kunnen inwerken, dan is het in de eerste
plaats doordat de eigen, innerlijke evolutie van de Vlaamse kunst deze zoveel dichter
bij de transalpijnse had gerukt. Het enig belangrijke verschil tussen de portretten
van Metsys en van Memlinc ligt hierin, dat die van Metsys weer iets verder geraakt
zijn in de ingeslagen richting naar meer vrijheid en ruimte en naar psychologische
individualisering. Metsys geeft het zielewezen in een momentane houding. Soms
worden zijn modellen handelend voorgesteld, en schijnen met ons een gesprek te
willen aanknopen. De gedrukte, vreesachtige vroomheid van vroeger heeft nu geheel
plaats gemaakt voor een gevoel van zelfstandigheid, het verstand is meerderjarig
geworden, de zenuwen verfijnder. De vorm is nog leniger en synthetischer dan bij
Memlinc. Men beschouwe b.v. zijn Erasmus* van 1517, in de Galleria Corsini te
Rome. Hij behoorde tot een diptiek, met op de andere helft Petrus Aegidius (thans
in Longford Castle) en die aan
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Thomas Morus gezonden werd. Zonder op den datum te letten, weten we dadelijk,
dat we ons hier in de wereld van die geestesaristocraten, de humanisten, bevinden.
De Domheer* in de verzameling Liechtenstein te Wenen, met den kop, vol edel
innerlijk leven, zich verheffend op de brede basis van schouders en armen, voor
een wijd landschap, alles rustig tot een ruime compositie in het vlak geordend,
beantwoordt al geheel aan de schoonheid van de ‘renaissance’. Het meesterlijke
mansportret te Frankfort zal wel uit Metsys' laatste jaren zijn.
De echte, zeer gewilde portretschilder van beroep in het Antwerpen dier dagen
is echter Joos van Cleve († 1510). Hij lijkt dan ook wel eens ondiep en verglijdt
gemakkelijk tot de formule. Het mansportret* te Berlijn is een van de beste
voorbeelden van zijn kunst.
Om aan te tonen, hoe met den aanwas van het italianisme de renaissance dan
spoedig overhelt naar het pralend representatieve, volstaat het, op den schitterenden
Karel van Bourgondië* van Jan Gossart († 1533) te wijzen, uit de jaren 1520, te
Berlijn, en, in hetzelfde museum, op het warmtonige vrouweportret* van 1543, door
Joos van Cleve den Jongere, om de rij te sluiten met de Adriana de Buuck* van
1551, door Pieter Pourbus den Oudere, in het Gemeentemuseum te Brugge: als
het troostend bewijs, dat een traditie van doorvoelde schoonheid zeer lang vruchtbaar
kan blijven, bracht de doods-vervallen stad toch nog kunst voort, die den ‘groten
stijl’ van de renaissance op eigen wijze, maar voor de laatste maal, wist te bezielen
met de aandachtig-eerbiedige fijnheid en den geest der stilte, die honderd jaar
vroeger het Vlaamse portret zulk een innige wijding hadden gegeven.
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Impressions de Russie
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I. Introduction

Ce livre reprend quelques articles publiés en même temps par plusieurs journaux
socialistes. Je ne les ai que légèrement remaniés. Il était à prévoir que certains
détacheraient de mon exposé telle ou telle phrase isolée, afin de présenter l'ensemble
sous un faux jour. La publication présente rendra ce procédé plus difficile.
Comment voulez-vous qu'on parle de la Russie actuelle sans voir aussitôt surgir
les malentendus? C'est tout un monde qui s'élabore la et l'on s'y trouve confronté
avec les problèmes les plus complexes. Je connais mes limites, hélas, et il y a bien
des points sur lesquels je n'ai pu me faire une opinion, même provisoire. Je puis
seulement affirmer que je me suis efforcée de regarder impartialement et de dire
honnêtement ce que j'ai constaté, en bien et en mal.
Cela m'a valu pas mal d'aménités, de côtés divers. Mais je ne suis sensible qu'aux
reproches de quelques camarades socialistes et voudrais ici leur répondre
brièvement.
Si j' ai écrit ces articles, c'est à la demande des rédactions du Peuple (Bruxelles),
de Vooruit (Gand), de la Volksgazet (Anvers) et de Het Volk (Amsterdam).
J'étais totalement indépendant. J'ai été en Russie à
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mes propres frais; je n'y étais invité par personne; je n'ai même pas profité du
moindre congrès pour obtenir certains avantages. J'ajoute que je n'ai pas eu à
montrer patte blanche en passant la frontière et que, pour obtenir un passe-port, je
n'ai dû répondre à aucune question indiscrète, pas plus que l'avocat d'opinion
catholique qui m'accompagnait.
Le but de mon voyage, c'était avant tout les trésors d'art des musées et des
églises, et particulièrement le tableau que, depuis des années, j'avais le désir
impérieux de voir enfin, l'Enfant Prodigue de Rembrandt, à l'Ermitage. Mais j'en ai
profité pour visiter des écoles, des clubs, des établissements de repos, des
sanatoriums, des ‘parcs de récréation et de culture’, des plaines de jeu, des usines,
une cuisine géante, un tribunal, un asile de prostituées, une ‘ville’ d'enfants
abandonnés, la ‘ville des tracteurs’, près de Stalingrad, le grand sovkhoz (exploitation
agricole d'Etat) près de Rostov, l'exploitation vinicole de Massandra, en Crimée...
Et des boutiques, des cinémas, des églises à l'heure du service divin, des instituts,
des musées de la révolution, des musées anti-religieux...
Je n'avais pas encore publié une ligne que déjà l'on avait soin de mettre le lecteur
en garde; d'abord parce que, paraît-il, il n'y a pas moyen de voir grand'chose en
Russie, que tout y est truqué, comme au temps où Potemkine édifiait des décors
de carton sur le passage de Catherine II, pour faire croire à la prospérité des
campagnes; et ensuite parce qu'après tout je n'étais qu'un intellectuel, c'est-à-dire
un bon benêt toujours prêt à prendre des vessies pour des lanternes. Il est
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remarquable que ces mêmes critiques accueillent souvent sans sourciller les
canards les plus absurdes qui nous viennent de Riga. Il semble bien que celui qui
n'a jamais mis les pieds en Russie en sait plus long que celui qui y est allé, que lui
seul détient la vérité et a le droit de parler.
Et puis on fait des réserves: on veut bien admettre que tout n'est pas à rejeter de
ce qui se crée dans l'U.R.S.S. Mais cependant, quelles ombres au tableau, qui font
pâlir les quelques points lumineux! Le plus comique, c'est que, de toutes ces
réserves, il n'en est pas une que je n'aie faite moi-même. La seule différence, c'est
que je ne m'en suis pas tenu aux réserves. L'affirmation la plus confondante, c'est
qu'en Russie le voyageur est sans cesse le jouet d'agents soviétiques, qui ont soin
de ne vous laisser voir que quelques aspects trompeurs. Je regrette que mon souci
de la propriété des termes m'oblige à parler aussi crûment: cette affirmation-là est
d'une indicible sottise. Il est évident que les gens là-bas font ce qu'ils peuvent pour
vous donner une idée favorable de leur oeuvre. Mais il est faux que l'on ne puisse
voir autre chose que ce qu'ils veulent bien vous montrer. Mon voyage a duré cinq
semaines; après les grandes villes du Nord, Léningrad, Moscou, Nijni-Novgorod,
j'ai descendu le Volga par Kazan, Samara et Saratov, jusqu'à Stalingrad (l'ancien
Tsaritsin), pour gagner ensuite Rostov-sur-le-Don, le Caucase et Tiflis et revenir
par Batoum, la Crimée, Odessa et Kiev. Qui pourra croire que tout sur ce parcours
était camouflé? J'ai encore la naïveté de dire qu'on nous a montré sans difficulté
tout ce que nous demandions à voir. Je connais
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les objections. Et c'est entendu: je ne prétends pas généraliser. Cependant, si
même il n'y avait que ce que nous avons vu, ce ne serait déjà pas si mal.
Nous déclarions au directeur d'une école à Moscou: si l'on nous dit en Belgique
que c'est toujours dans la même école que l'on mène les étrangers? Il en était un
peu suffoqué. Comment? Mais il y avait encore cinq écoles de ce genre à Moscou,
il nous donna l'adresse et la superficie de chaque école, nous n'avions qu'à y aller
voir, mais il n'y avait pas de quoi s'enorgueillir: c'était tout à fait insuffisant; on allait
encore en construire quatre, mais il en faudrait bien plus!... J'ai remarqué que
l'ampleur des projets d'avenir rendait les bolchévistes assez modestes en face des
réalisations actuelles.
J'ajoute que nous ne nous laissions pas toujours guider. C'est ainsi que, pour
nous rendre compte de la machine judiciaire, nous sommes entrés dans le premier
tribunal de quartier qui se présentait. Et nous avons visité une usine qui ne pouvait
vraiment pas passer pour un modèle up to date. Mais l'esprit qui présidait au
règlement du travail n'en était pas moins intéressant.
Je me base donc sur bon nombre de faits qui n'étaient pas ‘arrangés’. Si d'autres
sont en mesure de corriger mon témoignage, tant mieux! Il est inévitable que de
tous les témoignages réunis sorte tout de même un bon morceau de vérité. On peut
dire que je n'ai pas tout vu: rien n'est plus certain. Si l'on dit que j'ai mal vu, qu'on
le prouve, et je m'incline.
Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'avis de voyageurs également sincères puisse
différer selon les lieux qu'ils ont visités et l'époque où ils sont allés en Russie. L'évolu-
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tion y est si rapide que de grands changements se produisent en quelques mois.
La ligne politique elle-même zigzague souvent. Ce qui était vrai avant-hier ne l'est
peut-être plus aujourd'hui. Il faut toujours dater mes observations: août-septembre
1931.
Il est exact que je ne sais pas le russe. On me l'a répété à satiété, en négligeant
avec une inconcevable myopie un fait que j'avais eu bien soin de mettre en lumière:
notre petit groupe de cinq personnes comprenait une dame polonaise, qui avait fait
son éducation à Varsovie sous l'ancien régime et parlait donc couramment le russe.
Ainsi nous n'en étions pas réduits aux renseignements donnés par nos guides, par
des employés soviétiques ou des personnages plus ou moins officiels, mais nous
pouvions prendre contact avec l'homme dans la rue, bavarder avec n'importe qui,
dans le train, dans le tramway, en bateau, à l'usine, dans les boutiques, interroger
l'ouvrier ou la fille de fabrique pris au hasard. Ce qui allait d'ailleurs tout seul: le
Russe est toujours prêt à faire la causette. De sorte que nous avons pu nous rendre
compte, au moins pour une bonne part, de ce qui se passait dans l'esprit de quantité
de gens différents, dans les couches les plus diverses de la société. Je dois
cependant reconnaître une grande lacune: nous n'avons guère eu l'occasion
d'entendre des paysans... Dans les villes les gens du peuple, en général, parlent
très ouvertement, avec une simple franchise, qui ne trompe pas. On a souvent
l'impression de grands enfants, d'ailleurs intelligents.
Certains de nos camarades ont vivement regretté que des iournaux socialistes
aient publié ces articles. Il paraît,
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en effet, que les communistes en firent usage pour leur propagande. Que
voulez-vous? Personne n'est à l'abri de ce precédé qui consiste à extraire quelques
phrases d'un exposé pour en tirer d'autres conclusions que l'auteur lui-même.
Peut-être aussi la façon dont souvent on présentait la révolution russe, pour
combattre chez nous les communistes, appelait-elle tout naturellement quelques
corrections. Mais aux militants que mes articles gênent un peu, je voudrais
simplement poser cette question: faut-il, oui ou non, se taire au sujet de l'U.R.S.S.,
garder un silence absolu, ou, si ce n'est plus possible, faut-il déguiser la vérité?
Faut-il ne montrer que les ombres du tableau?
Si l'on m'attaque, que l'on réponde d'abord nettement à ceci.
D'ailleurs, à mesure que les voyages en Russie se multiplient, il apparaît de plus
en plus que la politique de l'autruche est la plus bête de toutes. La vérité, nous en
avons impérieusement besoin. L'ignorance pourrait nous jouer de mauvais tours.
Elle n'empêche pas les événements de se produire. Il n'y a plus moyen de fermer
les yeux devant la réalité: l'U.R.S.S., cela existe, et cela existe même assez
solidement, à ce qu'il me semble. Le plus piquant, c'est que les économistes
bourgeois et leurs journaux n'ont pas les mêmes scrupules que nous. Chaque mois
des publications anglaises, allemandes et américaines, conçues dans un esprit
objectif, viennent nous éclairer. C'est dans le Nieuwe Rotterdamsche Courant que,
depuis des années, j'ai trouvé les documents les plus sûrs concernant la situation
en Russie.
Dans l'intérêt même de la civilisation, nous devons
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être à même de déterminer notre attitude vis-à-vis d'un Etat de cent soixante
millions d'habitants, qui déploie une formidable activité. Et faut-il montrer le danger
de mettre au ban une telle puissance, sous le prétexte ridicule - et hypocrite - qu'elle
serait aux mains d'une horde de bandits,
Gardant quand même et pour Dieu sait quand Le couteau rouge entre
*
les dents?...
En dénigrant systématiquement l'oeuvre de la révolution russe, n'écarterions-nous
pas de nous quantité de jeunes esprits ardents, qu'une telle partialité révolterait à
juste titre, et ne nous ferions-nous pas les alliés du monde capitaliste contre la
première grande république prolétarienne? Ne serait-ce pas trahir le prolétariat
russe, qui lutte là-bas pour son idéal de vie meilleure, et qui lutte avec héroïsme?
Est-ce une attitude défendable, quand les puissances capitalistes veulent prendre
ce peuple à la gorge? Si elles menacent de lui faire la guerre, est-ce de leur côté
que nous devons nous ranger, et les aiderons-nous, ne fût-ce que par notre
passivité? Mais c'est cela qui fournirait aux communistes une arme terrible contre
nous!
Je persiste à croire que nous combattrons mieux la tactique des communistes en
disant la vérité, mais toute la vérité. Rien ne les embarrasse autant. Et si l'on sent
que nous servons la vérité, nos objections n'en auront que plus de poids.
En face de ceux qui acceptent sans plus les mots d'ordre de Moscou, montrons
que le bolchévisme est essentielle-

*

cf. ook Henri Barbusse: Le couteau entre les dents, roman.
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ment un phénomène russe, et que l'instauration d'un ordre nouveau en Europe
devra envisager de tout autres méthodes. La Révolution russe fut conditionnée par
des circonstances historiques spéciales. Elle a pu immédiatement donner la terre
aux paysans, qui composaient l'énorme majorité. Le capitalisme n'avait pas là-bas
la forte assise qu'il a en Occident. Le fait même que le peuple y était si arriéré a
permis l'action de la dictature. Et l'U.R.S.S., avec son immense population et les
ressources d'un territoire qui comprend le sixième des terres émergées, peut en fin
de compte, au prix de grands efforts, se rendre dans une mesure appréciable
économiquement indépendante du reste du monde.
J'ajoute qu'il faut aussi tenir compte de ces circonstances historiques pour juger
la Révolution russe, avec la même objectivité que l'historien sérieux met, par
exemple, à juger la Révolution française. C'est ainsi seulement qu'on pourra discerner
à quel point certains de ses actes avaient un caractère de nécessité.
On verra mieux en même temps quelle importance relative ils conservent dans
l'ensemble. Si, au lieu de s'attacher à certains aspects seulement de ce
bouleversement et de cette reconstruction, on pouvait toujours considérer les détails
en relation avec le tout! Je sais bien que ce n'est pas facile, mais il faut avoir la
bonne volonté de s'y efforcer. Moi-même, ne disposant pas de tous les éléments
nécessaires, je suis incapable d'énoncer aujourd' hui une conclusion nette sur toute
la Révolution russe. Il y a encore dans mon esprit trop de points d'interrogation. Au
moins, que l'on ne considère pas seulement en fonction de notre politique locale
cette formidable
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commotion qui a ébranlé le monde, cet événement qui, par son ampleur et ses
conséquences, prend une place unique dans l'histoire de l'humanité, - et qu'on en
finisse une fois pour toutes avec le parti pris!
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II. Premières impressions

Mes premières impressions - qui furent d'ailleurs confirmées, en gros, par les
suivantes - suffirent à faire chavirer dans mon esprit quelques bobards de grand
calibre.
On m'avait tant parlé de ‘l'enfer soviétique’!... Ces mots me hantaient, à mon
premier contact avec une ville russe, ce soir de Léningrad. Mon Dieu! je dois à la
vérité de reconnaître que cet enfer ne me semblait pas si inconfortable que cela!
Les rues étaient pleines d'une foule assez animée. Les visages ne reflétaient guère
l'abattement, et en tout cas n'étaient rien moins que faméliques. Etais-je victime
d'une hallucination? M'avait-on potemkinisé à ce point? Quelque obscure puissance
bolchévique avait-elle fait surgir ces masses, triées sur le volet, pour duper
l'intellectuel belge qui venait de débarquer? Soyons sérieux: j'affirme que tous ces
gens, à peu, très peu d'exceptions près, avaient l'air bien nourri, respiraient la santé,
et étaient convenablement habillés,et même convenablement chaussés. Je pense
que c'est Vandervelde, l'annèe dernière, qui me racontait que beaucoup portaient
encore des godasses invraisemblables, et j'ai moi-même entendu quelques plaintes
au sujet de la pénurie de chaussures. Mais si je n'en crois que mes
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yeux, la situation a dû considérablement s'améliorer, du moins dans les villes.
Certes, rien ne vient rappeler le moindre luxe. On se demande si les ‘bourgeois’
sont anéantis. On les cherche en vain: on ne voit plus que des ouvriers, ou des
gens qui sont habillés comme des ouvriers. Ils sont maîtres de la rue. Pour l'aspect
extérieur, égalit é absolue, plus de différence de classes. J'ai pu constater par la
suite que le directeur d'usine, le juge ou le professeur d'Université ne présentaient
aucun signe qui pût les distinguer d'un ‘prolétaire’. La garde-robe ne doit pas offrir
une grande variété, la blouse ou le veston se portent généralement jusqu'à ce que
l'etoffe défaille, souvent le col mou a lui-même disparu, et la chemise bâille sur le
cou. Cela se voit jusque dans les restaurants d'hôtels plutôt chers. Mais quoi! on
peut vivre très bien sans col. Et je le répète: il apparaît au spectateur dépourvu de
prévention, même dans les quartiers suburbains, que tout ce monde ne vit pas mal
du tout.
Je me rappelais certains coins pauvres de Londres, ou ces effrayants ghettos de
Varsovie, où je m'étais aventuré quelques jours auparavant: il n'y a pas de
comparaison possible!
Et l'on arrive à cette conviction: dans le temps, 95 p.c. peut-être étaient dans le
besoin et 5 p.c. avaient trop; maintenant, presque plus personne ne peut se permettre
deluxe, mais presque plus personne ne connaît la misère.
Entendons-nous: ceci ne veut pas dire qu'on puisse mettre beaucoup de beurre
dans ses épinards. Le beurre, précisément, est rare, et donc très cher. Le cheptel
a diminué, par rapport à la période d'avant-guerre. Il y a
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trop peu de viande, de graisse, de lait, de savon. De plus, l'Etat exporte beaucoup,
pour vivre, et spécialement en ce moment, pour réaliser le plan quinquennal. Moins
qu'avant la guerre, m'affirmait-on, mais je n'ai pu le contrôler. Le résultat, c'est que,
pour certains articles, on en est encore réduit au rationnement. Et ils manquent
parfois, du pétrole, par exemple; puis, quand on annonce qu'il en est arrivé, on voit
de longues files stationner devant les coopératives. Cela nous rappelle de bien
mauvais jours...
Il me faut ajouter que tout ceci repose sur les observations que j'ai pu faire dans
de grandes villes comme Léningrad, Moscou, Kiev. A Nijni-Nowgorod, où le
commerce a fort rétrogradé, l'impression n'est guère réconfortante; et dans la
campagne, spécialement le long du Volga, entre Nijni-Nowgorod et Saratov, nous
eûmes souvent le spectacle de la pauvreté sale: je n'oublierai pas certains types
hirsutes, breuguéeliens à l'excès, vêtus (si l'on peut dire ainsi!) d'une toile à sac en
loques. En revanche, dans le Midi, - cela se constate déjà à Saratov, - on est
immédiatement frappé par un air de bien-être et de propreté que n'offraient même
pas Léningrad ou Moscou. Et à Rostov, - où, soit dit par parenthèse, il me semble
bien qu'on ait laissé plus de latitude au commerce privé, - ou dans ces stations
balnéaires de Crimée, Yalta ou Sotchi, où beaucoup d'ouvriers et d'employés
viennent passer leur mois de vacances, et où la foule donne vraiment une impression
de joie, on pourrait presque se croire dans l'un ou l'autre lieu de villégiature de
l'Europe méridionale.
Il va de soi qu'il ne faut pas entreprendre le voyage
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de Russie pour admirer des étalages ou s'attabler dans des cafés élégants.
Moscou, la nouvelle capitale, a exercé une grande force d'attraction, mais Léningrad,
Odessa ou Kiev ont perdu leur lustre: les beaux magasins ont disparu, des hôtels
de riches se dégradent et suintent l'abandon. Kiev fait sous ce rapport l'impression
la plus triste: je ne connais pas de ville en Europe, où le mauvais goût prétentieux
de commerçants parvenus ait atteint un tel degré d'infamie; et quand maintenant
tout ce fauxsemblant se délabre, atteint d'une lèpre vengeresse, c'est à en frissonner.
Evidemment, l'U.R.S.S. a des tâches plus urgentes que de rendre aux villes un
aspect attrayant. On construit beaucoup. Mais l'activité dans ce domaine ne suffit
pas encore aux besoins. D'abord, les institutions d'intérêt général, sanatoriums,
clubs, etc., exigent beaucoup de place, sans compter l'innombrable bureaucratie.
Mais encore, dans les dernières années, la population s'est accrue plus de trois fois
plus rapidement que dans le reste de l'Europe. Le déficit occasionné depuis 1914
par la guerre mondiale, la guerre civile, les épidémies, la famine et l'emigration avait
été regagné dès 1924, puis la population a augmenté en trois ans de 9½ millions,
et les trois années suivantes (jusqu'au 1er avril 1930) de 11 millions, donc en
moyenne de 3½ millions par an, ce qui représente 2,3 p.c. contre 0,7 p.c. en Europe.
Il est remarquable (et ceci caractérise bien ‘l'enfer soviétique’) que cet accroissement
n'est pas dû au nombre de naisances, mais à la diminution de la mortalité: 3,05 p.c.
en 1911-1913; 1,74 p.c. en 1926-1928. J'emprunte ces données à l'étude Piatiletka
(le plan quinquennal) de

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

398
aant.

l'Anglais Farbman, parue d'abord dans la grande revue financière The Economist
(novembre 1930) et depuis en traduction française.
Le problème du logement, malgré la nationalisation des palais et des grandes
propriétés, reste donc assez cuisant. On me racontait qu'à Léningrad chaque
personne n'avait droit qu'à 9 mètres carrés. Ça va déjà mieux, me disait-on, mais
on est encore loin de compte.
Ce qui prouve que l'U.R.S.S. n'est pas un enfer, mais que ce n'est pas non plus
un paradis...

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

399
aant.

III. Piatiletka

Aujourd'hui, toute la vie russe est placée sous le signe de ce plan quinquennal,
auquel j'ai déjà fait allusion. Il a accaparé tous les esprits. On ne voit que cela dans
les journaux, et une réclame surabondante, dans la rue, partout, jusque dans les
musées d'art, vous empêche d'oublier, à toute heure du jour, que Piatiletka est la
grande idée, autour de quoi le reste gravite. Une idée dont on s'efforce de faire une
réalité, avec une force impétueuse.
On en riait d'abord à l'étranger: un rêve insensé, qui s'écroulerait bientôt!
Aujourd'hui que nous nous trouvons déjà dans la troisième année de la réalisation,
la position a changé: la raillerie a fait place à la crainte.
Le Plan est une tentative de révolution industrielle, poursuivie dans des proportions
formidables et avec une fantastique hardiesse. Une tentative de transformer dans
le temps le plus court possible l'économie de la Russie; de faire de ce peuple, qui
était avant tout agricole, une grande puissance industrielle; de lui faire produire tout
ce dont il a besoin, de façon qu'il puisse se maintenir, indépendant, en face du
reste'du monde.
Il va de soi que cette révolution industrielle est en même temps une révolution de
toute la culture: dans des
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populations restées aussi primitives et incultes qu'il y a des siècles, surgissent
de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations, - un esprit nouveau naît dans des
masses innombrables.
L'U.R.S.S. s'enlisant dans un mortel marasme économique subissait le blocus
financier; elle devait se sauver par elle-même, et toutes ses forces furent concentrées
à cet effet: relever la production dans une mesure considérable et la multiplier si
rapidement que le but serait atteint en quelques années. Le plan quinquennal n'est
qu'une première tranche: d'autres plans doivent suivre, qu'on élabore déjà.
Il s'agissait donc de mettre toutes les facultés intellectuelles et manuelles de la
nation au service d'une production dirigée, rationalisée, systématique. Bref, instaurer
l'ordre, opposé aux luttes, aux gaspillages, aux aléas du désordre capitaliste. Et
non plus au plus grand profit de quelques-uns, mais au profit de toute la
communauté.
On peut se demander si l'événement n'a pas encore une plus large envergure
que la Révolution française. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une
telle expérience est tentée sur cette échelle-là; et surtout si l'on se représente que
presque tout était à créer, que pratiquement on partait à peu près de zéro, on ne
peut qu' admirer l'énergie héroïque mise à réaliser cette ‘utopie’.
Energie héroïque: je puis en témoigner, elle n'est plus seulement dans le cerveau
de quelques constructeurs, ell a vraiment passé dans toute la partie vivante des
masses. On constate tout de suite le culte de la machine: c'est d'elle que doit venir
le salut! Des usines colossales surgissent partout: l'Elettrozavod de Moscou, avec
ses
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13.000 ouvriers; la Dynamo de Moscou, avec ses 8.000 ouvriers; la fabrique de
tracteurs de Karkhov, qui vient d'être achevée et où l'on, emploiera, paraît-il, 30.000
personnes; l'usine électro-mécanique de Karkhov, qui en occupe 16.500. Je ne les
ai pas comptés, bien entendu. Mais même sans aller y voir partout, les photographies
permettent de constater l'ampleur de ces entreprises, telles cette ‘ville d'usines’,
Magnetigorsk, dans l'Oural, ou encore la fabrique de tracteurs de Tchéliabinsk en
Sibérie.
A Kiev, l'imposante fabrique de chaussures, qui le soir illuminait les alentours,
fournit, me disait-on, 10.000 paires par jour.
Et quels travaux gigantesques! Le chemin de fer Turksib qui relie le Turkestan à
la Sibérie, et une autre ligne, parallèle au Transsibérien, qui va parcourir le Nord de
l'Asie. Des territoires immenses passent du moyen âge à la civilisation industrielle.
Le Dnieprostroj, l'un des plus puissants barrages du monde, qui rend le Dnieper
navigable jusqu'à la Mer Noire, régularise l'irrigation, et doit fournir la force électrique
à toute une partie de l'U.R.S.S. Près de Stalingrad (dont la population a doublé en
quelques années) s'est élevée, dans la steppe, Tractorostroj, la ‘ville des tracteurs’,
qui compte 11.500 ouvriers, et d'où sortent actuellement 85 tracteurs par jour, mais
on compte bientôt en arriver à 100.
Je ne veux que donner une idée de l'effort qui s'accomplit. Il est énorme, même
si vous êtes tenté de tenir certains chiffres pour exagérés. J'ajoute que les grandes
usines ont toujours leur restaurant, leurs douches, leur bibliothèque, leur salle de
cours et conférences, leur
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cinéma. Est-ce le cas partout? Mais non! Et les bolchéviks n'essaient pas de
vous tromper sous ce rapport: il reste beaucoup de petites fabriques, et de grandes,
que l'on continue à utiliser, et qui sont loin d'offrir les avantages que je viens
d'énumérer. J'en ai visité qui n'étaient rien moins que modernes. On tire parti de
tout ce qui existe, en ne dissimulant pas que l'oeuvre vient à peine de commencer.
Mais telle quelle, dès à présent, cette oeuvre n'est vraiment pas peu de chose! Et
il est ridicule de la faire passer pour une potemkinade.
Les usines nouvelles sont toujours pourvues de laboratoires pour l'expérimentation,
les recherches, l'analyse des huiles et autres produits. Car ce qui frappe dans toute
cette organisation, c'est le rôle donné aux méthodes scientifiques. J'ai pu le constater
spécialement dans le domaine de l'agriculture: elle est devenue pour une bonne
part l'affaire des ingénieurs.
A défaut de l'exploitation agricole ‘La Géante’, qui couvre 220.000 hectares (chiffre
donné par l'économiste anglais Farbman), j'ai vu celle qu'on appelle plus
o

modestement ‘la Ferme n 2’ ou Zernograd, la ‘Ville du Grain’, à une couple d'heures
de Rostov, - un sovkhoz, ou exploitation d'Etat, de 112.000 hectares, créé en 1929
et dont les cultures s'étendent déjà sur 63.099 hectares. Il comporte aussi des
champs d'expériences, et un institut formant des agronomes, et des ingénieurs
spécialisés dans le machinisme agricole. Il y avait 634 étudiants, pour la plupart
des ouvriers sortis des usines.
On y emploie 123 tracteurs, 80 machines combinées pour faire toute la moisson,
et 56 automobiles. Le personnel comprend environ 1.500 unités.
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Le directeur nous affirmait qu'il y avait actuellement 197 fermes soviétiques, plus
26 pour la culture du riz, que l'on sème maintenant, paraît-il, par avion, au lieu de
patauger dans les terrains marécageux. Et il ajoutait qu'en 1933 l'U.R.S.S. produirait
plus de blé que la République Argentine. Illusion de mégalomane? Comment
voulez-vous que je le sache? Mais je note que ces vastes espoirs sont entrés dans
beaucoup d'esprits. Au jardin botanique de Batoum (qui, soit dit en passant, offre
un des spectacles les plus merveilleux qu'on puisse voir, Batoum étant, dans notre
vieux continent, la seule région qui jouisse, si l'on peut dire, d'un climat subtropical,
humide et chaud), au jardin botanique de Batoum, la femme qui nous guidait et
qu'on m'a dit être une savante célèbre, s'étendait avec toute la précision désirable
sur les essais qui se poursuivaient là et qui permettraient bientôt d'obtenir sur les
bords de la Caspienne des quantités de choses maintenant importées, le thé, par
exemple.
Quoi qu'il en soit, il est certain que devant les résultats dus aux procédés
scientifiques et mécaniques appliqués à la culture, sur de vastes étendues, - et sans
doute aussi sous une pression gouvernementale qui peut singulièrement accélérer
le procès... - les paysans se défont de plus en plus de leurs traditions et de leurs
préjugés, abandonnent la propriété individuelle de leurs terres et fondent des kolkhoz
ou communautés agricoles. Environ un tiers de l'U.R.S.S. est actuellement
collectivisé; dans certaines parties, spécialement en Ukraine, la propriété concédée
à titre privé (il ne s'agit ici, bien entendu, que de la propriété de la terre) a presque

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

404
aant.

disparu. Au nord du Caucase, on a la surprise de découvrir de très beaux villages
neufs, dont certains s'étendent sur une longueur de six kilomètres. Le drapeau rouge
y flottait sur les meules. Et la population avait l'air florissant.
Pour avoir une idée complète de ce qui se réalise dans l'U.R.S.S., il faut ajouter
aux effets du plan quinquennal tout ce qui se fait de façon également systématique
pour transformer les conditions de vie et la mentalité même: installations d'hygiène
et de prévoyance sociale, propagande incessante en faveur de l'action rationnelle
et concertée, lutte contre la saleté, développement rapide de l'enseignement, etc.
Si l'on se représente, en outre, que dans la plupart des usines (même à la Ferme
o

n 2!) on travaille nuit et jour, en trois équipes, on se rend compte de l'intensité du
mouvement, de la fièvre de production qui a saisi la Russie.
A première vue, le plan quinquennal - et ce qui doit suivre, - semble une entreprise
folle, disproportionnée aux forces d'une Russie arriérée, anémiée et financièrement
bloquée.
Et pourtant, il réussit!
La question n'est pas de savoir s'il réussira complètement, si dans tous les
domaines il atteindra le chiffre de production qu'on lui a fixé. Mais plutôt si dans
l'ensemble il réussira dans des proportions suffisantes. Et sur ce point, les résultats
déjà obtenus semblent concluants.
Depuis 1927, les Commissaires des Plans d'Etat ont à plusieurs reprises corrigé
leurs évaluations, en relevant les pourcentages d'accroissement que l'on comptait
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atteindre: la réalisation acquise allait au delà des prévisions.
D'après des renseignements assez dignes de foi que j'ai pu recueillir, on serait
en retard pour le fer, les transports et l'industrie du bâtiment. Les kolkhoz aussi
n'auraient pas donné tout ce qu'on en espérait, tandis que les sovkhoz marcheraient
très bien. Mais pour le reste, on estimait que le plan quinquennal serait accompli
en quatre ans, c'est-à-dire vers la fin de 1932. A Moscou, j'ai pu constater que le
syndicat des industries chimiques avait donné aux ouvriers du caoutchouc de quoi
construire leur club, parce qu'ils avaient réalisé le plan quinquennal em deux ans
et demi.
Et des bolchéviks avouaient: nous-mêmes avons parfois le vertige, en voyant
comme on va vite! Plus vite, certes, qu'on ne l'avait calculé au début.
Qu'est-ce donc qui a pu rendre possible cette formidable et chimérique aventure?
Tenons compte des conditions matérielles. D'abord ce projet d'économie fermée
n'est concevable que dans un empire aussi vaste, celui qui possède au monde le
plus grand territoire d'un seul tenant, et dont les réserves en richesses naturelles
sont incommensurables.
Ensuite, considérez que toute l'organisation de la production est unifiée aux mains
de l'Etat; qu'il détient seul le commerce extérieur: et que la finance, c'est lui seul. A
l'interieur, tout se règle en roubles. Le rouble est stabilisé par l'Etat à un cours forcé.
Il n'est pas influencé par le marché international. Et l'on ne manque pas de papier
pour faire des billets de banque... Mais la Russie ne peut se suffire à elle-même: il
lui faut encore importer
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toutes sortes de choses, et spécialement des machines (américaines et
allemandes), en attendant qu'elle puisse les fabriquer toutes chez elle; et il lui faut
aussi faire venir des ingénieurs étrangers, qui veulent être payés en dollars. Elle ne
peut s'en tirer avec ses roubles: elle a besoin de devises étrangères. Alors, elle doit
bien réduire les importations au strict minimum, - ce qui rend évidemment la vie
moins charmante, car le superflu fait pour une bonne part le petit bonheur quotidien,
- et d'un autre côté exporter le plus possible, ce qui ne contribue pas non plus à
multiplier les agréments de l'existence. Aussi, pour juger la vie russe d'aujourd'hui,
faut-il toujours la voir en fonction du Plan. Pour assurer le salut aux générations
prochaines, le Plan sacrifie dans une certaine mesure cette génération-ci, - laquelle
accepte bravement le sacrifice.
Et ceci m'amène aux conditions psychologiques. On ne peut expliquer le succès
du Plan sans tenir compte de la véritable ‘atmosphère de guerre’ qui règne en
Russie.
Ou si l'on préfère une image qui prête moins à malentendu: c'est l'etat d'esprit
d'un équipage quand le navire fait eau, - le premier devoir est d'unir'tous les efforts
et de les porter au maximum. La Russie isolée, sans crédits, s'est engagée dans
une lutte à outrance pour se sauver. Sa vie même dépend du Plan. Tout est donc
subordonné à cette révolution économique, de même qu'en état de guerre tous les
moyens disponibles sont mis en oeuvre afin de remporter la victoire. Cette nécessité
essentielle est même la principale raison qu'on invoque pour justifier encore le
maintien de la dictature.
Après cela, tous les moyens utilisés ne satisfont pas
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également notre sens moral. L'emploi de prisonniers dans les forêts du Nord
peut se défendre, mais qu'on leur adjoigne des koulaks (paysans riches) rebelles
à la collectivisation, voilà des procédés qui rappellent trop les pratiques coloniales...
Il n'est pas facile de savoir la vérité, et l'on doit se défier de tant de nouvelles qui
nous arrivent de Riga ou de Paris, mais certains entretiens m'ont donné l'impression
que ces déportations n'étaient pas une légende.
Par contre, l'histoire des usines gardées militairement et des ouvriers travaillant
sous la menace des baïonnettes, celle-là ne tient pas debout. Dans ces grandes
entreprises d'Etat, comparables à nos arsenaux, on voit une couple de soldats qui,
là comme ailleurs, font office d'agents de police.
Non, la coercition est vraiment superflue! On agit d'autre manière: la propagande
pour le plan quinquennal ne vous lâche pas un instant; inlassablement, le zèle des
fidèles est excité. Dans chaque usine, des ‘brigades de choc’, troupes d'élite, donnent
l'exemple d'un travail plus intense et d'un dévouement plus fervent. ‘Dépasser’, tel
est le mot qui revient sans cesse. Le résultat est manifeste: on est frappé du courage
qui anime les masses ouvrières. Elles ont bien, en général, ce sentiment de lutter
pour un idéal et que, si elles subissent des privations, c'est pour faire triompher la
cause sainte.
Cependant, l'esprit impartial ne peut écarter certains points d'interrogation. Les
difficultés à surmonter sont encore énormes. Les transports laissent beaucoup à
désirer, et sur les routes russes, telles qu'elles sont actuellement, les tracteurs et
les autos ne résisteront pas long-
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temps. N'importe! répond-on, quand il y aura des tracteurs dans chaque village,
les communes comprendront bien la nécessité de bonnes routes et se mettront
elles-mêmes à l'oeuvre.
Le chômage a disparu, - mais il manque encore des bras pour la tâche immense,
et il faudrait surtout plus d'ouvriers qualifiés et plus d'ingénieurs expérimentés.
On s'efforce de fabriquer les uns et les autres à toute vapeur. Car, en ce qui
concerne les ingénieurs, on veut arriver à éliminer petit à petit les étrangers, et
d'ailleurs ceux-ci se montrent moins empressés à venir gagner des banknotes dans
l'U.R.S.S. depuis qu'il peut coûter fort cher d'être soupçonné de sabotage. Des
hommes compétents ne cachaient pas qu'il y avait bien des inconvénients à cette
formation rapide et à la spécialisation trop stricte qu'elle entraînait.
Et c'est la question qu'on est amené à se poser constamment: ne va-t-on pas
o

trop vite? Certains bâtiments neufs de la ‘Ferme n 2’ me semblaient déjà en mauvais
état. Cette hâte ne comporte-t-elle pas beaucoup de gaspillage, des improvisations,
des modifications trop répétées aux programmes? La qualité ne souffre-t-elle pas
de la quantité?
Certains bolchéviks ne se le dissimulaient pas et se contentaient de répondre
que dans les circonstances données il n'y avait pas moyen de faire autrement.
Et puis, on se demande encore à quel point les nerfs peuvent résister à cette
fièvre. Ce ‘tempo’ accéléré me semble bousculer assez le tempérament russe. Je
m'effraie de ces méthodes ‘rationalisées’, avec leurs détestables expédients: le
travail aux pièces et le travail ‘à la chaîne’.
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N'exige-t-on pas trop de la génération présente? Un homme qui ne travaillait que
six heures et demie disait qu'il en était ‘abruti’... Et un médecin autrichien hochait
la tête à la vue de toutes ces femmes et ces jeunes filles entraînées dans les rouages
de la formidable machine. On lui rétorquait: ce sont les plus solides qui se présentent
pour être embauchées. Et j'avoue qu'en effet elles faisaient penser au style dorique!
Mais il faudra voir les conséquences, demain...
Quoi qu'il en soit, je répète que la plupart de ces gens étaient animés d'une
vaillance endiablée, et nous faisaient toujours la même réponse: ça nous est égal,
- cette guerre, nous voulons la gagner!
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IV. Les conditions de vie

L'ouvrier est-il plus heureux en Russie que chez nous? C'est une question à laquelle
on ne peut répondre simplement par oui ou par non.
Pour juger de la situation, il serait équitable de demander d'abord: est-il plus
heureux qu'avant la guerre? Si l'on considère l'ensemble, sans aucun doute. Des
adversaires du régime actuel le concédaient volontiers: selon eux, la fièvre du plan
quinquennal rendait la vie plus dure qu'il y a deux ou trois ans, mais quelle différence
pourtant avec le sort du peuple sous le tsarisme! Maintenant, la vraie misère était
conjurèe. La baisse rapide de la mortalité en était l'indice le plus sûr.
Car il faut toujours se représenter à quel abîme de détresse, d'ignorance, de
saleté, de séculaire servitude, ce peuple a dû être arraché. Et se rappeler qu'après
les calamités de la guerre mondiale il a fallu traverser encore plusieurs années de
guerre civile, se défendre contre les armées blanches, le blocus, une terrible crise
économique, la chute catastrophique de la production, les épidémies et la famine.
Il importe de ne pas l'oublier, quand on veut juger les méthodes de la Révolution
russe, - et c'est une raison
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de plus pour admettre qu'elles ne sont pas faites pour être appliquées
indifféremment partout...
Des socialistes polonais nous disaient: nous nous y serions pris autrement. Ce
sera aussi l'avis des camarades belges. Evidemment, puisque les circonstances
historiques ne sont pas les mêmes. Cela n'empêche que, si l'ouvrier belge (quand
il a du travail!) vit sous bien des rapports plus facilement que le russe, en revanche
celui-ci est dans une situation autrement favorable que le polonais. Et en Pologne,
la faute n'en est pas à un régime bolchévique!
Sous le signe du capitalisme, nous aurions tort, dans notre Europe occidentale
(je ne parle même pas de l'Allemagne), de nous enorgueillir outre mesure de nos
conquêtes: la menace de crises meurtrières n'est jamais absente, et l'angoissante
incertitude de ce que réserve demain. Dans l'U.R.S.S., il y a en tout cas une plaie
sociale qui est actuellement guérie: le chômage. Audessous de 65 ans, il faut
travailler, mais tout le monde peut gagner son pain.
Ce pain est cher? Non, pas le pain. La pâtisserie est chère, - et hélas! mainte
autre chose, le beurre par exemple. A mon premier contact avec un buffet russe,
dans le wagon-restaurant, tout de suite après la frontière, je reculai devant un
sandwich au fromage, coté 2 roubles! (Le rouble, ou 100 kopeks, vaut 18 francs
belges.) Si le verre de bière coûte en général 80 kopeks, nous eûmes cependant
une idée assez désobligeante de la littérature russe, le soir où, à Moscou, au Club
des Poètes, nous nous laissâmes séduire par un ‘demi’ et dûmes le payer 63 francs
(pourboire compris). Mais il n'y a pas grand
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sens à évaluer le coût de la vie en notre monnaie: la mesure doit être donnée
par les salaires.
J'en suis arrivé à admettre que le budget d'un ménage ouvrier ne doit pas être
très différent de ce qu'il est en Belgique, dans des conditions normales, et qu'au
surplus il n'y a pas de disproportion entre le haut et le bas de l'échelle sociale.
A ce sujet, j'ai interrogé un peu partout un très grand nombre de gens. Il y a,
comme on sait, plusieurs catégories de travailleurs: l'ouvrier qualifié, l'ingénieur, le
professeur gagnent plus que l'employé ou le manoeuvre. Mais j'ai dû constater que
dans une même catégorie les salaires sont loin d'être unifiés. De plus, dans la plupart
des usines, on travaille maintenant aux pièces: il y a donc un salaire fixe auquel
viennent s'ajouter des primes variables. De tous les chiffres que j'ai recueillis, je
puis conclure qu'un ouvrier gagne rarement moins de 120 roubles par mois et la
moyenne me semble être aux environs de 160. La première catégorie oscille entre
200 et 300 et va parfois au delà. Un membre du parti communiste, fût-il commissaire
du peuple (c'est-à-dire ministre), ne peut gagner plus de 300 roubles, excepté,
depuis quelque temps, l'ingénieur. Celui-ci touche parfois 500 roubles, l'étranger
plus encore.
Le pain (du pain noir, que je n'ai apprécié que modérément) coûte 10 kopeks le
kilo, un bon costume environ 40 roubles. A Moscou, trois chambres se louent de
20 à 30 roubles le mois. A Léningrad, on paie 42 kopeks au mètre carré, et trois
fois plus au delà de neuf mètres carrés. On paie moins quand on ne touche qu'un
bas salaire.
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Il faut dire que dans les usines (soyons prudent: dans celles que j'ai visitées...)
l'ouvrier peut avoir un bon repas pour 40 à 50 kopeks, et les trois repas du jour pour
une somme globale de 70 ou 75 kopeks. J'en ai goûté plusieurs fois: la nourriture
est très satisfaisante.
A Léningrad, la ‘fabrique-cuisine’, où la machine joue le grand rôle, fournit
journellement, me disait-on là, 22.000 repas à consommer sur place ou à emporter.
Les trois repas coûtent 1 rouble 12 kopeks. Il y a à Léningrad cinq cuisines géantes
de ce genre, dont l'une, à ce qu'on prétendait, fournissait 45.000 repas par jour.
En outre, les ouvriers ne manquent pas de vous énumérer les avantages dont ils
jouissent:
La journée de travail est de 7 heures, parfois 6½ heures; parfois moins encore,
quand il s'agit d'un travail pénible. L'ouvrier travaille cinq jours sur six.
Il a en général un mois de vacances payées par an (à la fabrique de chaussures
de Kiev, seulement quinze jours).
Outre le club du syndicat, il est reçu dans des ‘maisons de repos’, où il peut aller
se refaire, pendant une ou deux semaines, en dehors des heures de travail. Près
de Léningrad, il y en a une bonne centaine, installées dans des villas de ci-devant
capitalistes, parmi la verdure de cette charmante région qu'on appelle ‘les Iles’.
Celle que j'ai vue, ex-propriété d'un fabricant de caoutchouc, contenait à ce moment
225 pensionnaires.
Il y a encore les ‘parcs de culture et de repos’, avec multiples attractions, plaines
de jeux et de sport, bibliothèques, salles de cours, etc. Celui de Moscou est immense,
et plein d'une foule animée.
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Et puis, les garderies d'enfants et les colonies de vacances; et les sanatoriums,
que l'on voit un peu partout, mais qui sont surtout nombreux en Crimée, où l'on a
utilisé à cet effet les palais des tsars et de la famille impériale, - en attendant, car
les nouveaux sanatoriums sont infiniment mieux aménagés, tel celui de Dalasi, qui
a coûté deux millions de roubles et où l'homme du peuple est vraiment soigné
comme seuls les malades très riches dans quelques établissements de Suisse.
Les bolchéviks reconnaissent que tout cela ne répond pas encore aux besoins.
La preuve en est que les malades peuvent rarement rester plus de deux mois au
sanatorium. Mais il faut se demander si un seul pays a fait autant pour le peuple en
si peu de temps.
Et voilà le point le plus important, sur lequel ces ouvriers insistent le plus quand
on discute: ils ont ce sentiment que, malgré les difficultés énormes où l'on se débat
encore, la vie sociale est organisée pour eux. Ils ont l'orgueil de leur dignité
reconquise. Ils font valoir qu'ils ont leur mot à dire dans les conseils d'usine et qu'ils
interviennent dans le règlement du travail. Ils déclarent qu'ils étaient traités comme
des bêtes, et que maintenant ils sont des hommes.
Ils célèbrent l'effort fait en vue de l'instruction, dans ce pays d'illettrés.
L'enseignement est obligatoire et gratuit. L'usine et l'école professionnelle (technicum)
sont intimement unies. Les jeunes gens les plus aptes peuvent atteindre l'Université,
où ils sont entretenus et payés pendant la durée de leurs études.
Nous leur objectons les énormes sacrifices que l'exécution du plan quinquennal
exige d'eux: ils répondent qu'ils
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se passent volontiers du superflu, puisque c'est pour édifier le socialisme et
préparer un avenir plus beau. Et ils nous invitent à revenir voir dans trois ou quatre
ans!
Qu'on ne dise pas que ceci est le langage de propagandistes professionels. Je
répète que nous avons causé un peu partout avec les premiers venus. Que l'on
abandonne enfin cette fiction de tout un peuple rongeant son frein et courbé en
silence sous la main de fer de quelques communistes! Pour se détromper, il suffirait
de voir l'interminable procession de milliers de personnes qui, cinq soirs sur six,
pendant deux heures, défile devant ce Lénine embaumé, à l'énigmatique sourire.
Certes, les gens âgés se plaignent souvent, ne parviennent pas à s'adapter au
régime, - sans parler de ceux, bien entendu, qui avaient précédemment une situation
privilégiée. Et il y a naturellement un certain pourcentage d'inertes, qui subissent
leur sort, sans penser. Mais chez les autres, et c'est la majorité innombrable, dans
les villes, tout au moins, j'ai toujours et partout vu briller dans leurs yeux calmes et
francs la même fierté, la même conscience de leur dignité humaine, le même espoir,
la même foi dans un idéal, et, disons-le: le même fanatisme.
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V. La dictature et la mécanisation de l'esprit

Quand on parle de la Russie, chez nous, c'est la question de la dictature qu'on agite
le plus; et c'est celle dont, en Russie même, le voyageur se fait le plus difficilement
une idée nette. Il n'en voit pas le mécanisme. Il ne peut dénombrer les condamnés
politiques qui sont en prison. Il reste loin des lieux de déportations. Et quant à ce
qu'on peut apprendre en causant, les gens qui n'aiment pas la dictature ont
probablement des raisons suffisantes de se taire...
Je dois donc me contenter de donner quelques impressions, sans en tirer de
conclusions trop générales et qu'il faut toujours dater: été 1931.
D'abord, j'ai pu constater que les travailleurs, fiers de leurs conseils d'usines et
de leurs soviets, avaient vraiment l'illusion d'être l'Etat; mais il paraît bien évident
qu'en dernière analyse, grâce au système établi, toute la puissance réelle est
concentrée dans les mains des chefs communistes.
Voilà pour le principe même. Quant aux conséquences des méthodes employées,
on ne s'en aperçoit pas beaucoup dans la vie ordinaire. La foule qui circule est loin
d'être déprimée. La dernière fois que j'étais en Italie, il y a six ans, c'était bien autre
chose: à la moindre allusion poli-
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tique, même les plus loquaces Napolitains avaient la bouche cousue. Dans
l'U.R.S.S., nous pouvions entamer à tout moment, avec n'importe qui, un débat
parfois fort vif sur le bolchévisme, sans être inquiétés. Des gens se plaignaient des
difficultés de la vie actuelle, ou signalaient des défauts à corriger dans la machinerie
de l'Etat. Bref, les Russes peuvent discuter ouvertement - et ne s'en font pas faute!
- mais comme on discute dans le sein d'un parti où l'on est d'accord sur le fond.
S'ils devaient s'attaquer aux bases du système ou à ‘la ligne générale’, je m'imagine
qu'il pourrait leur en cuire. J'ai bien remarqué chez certains de singulières réticences.
Et il y a un endroit qui m'a spécialement donné à réfléchir: à Tiflis, le bâtiment du
Guépéou (la Sûreté politique) est gardé par deux soldats, qui vous tiennent à distance
respectueuse, et sur le trottoir d'en face on ne peut pas s'arrêter.
D'ailleurs, les bolchéviks croient fermement - ou feignent-ils parfois de le croire?
- qu'on prépare la guerre contre l'U.R.S.S., et qu'en attendant la menace de
sabotages est toujours présente. Quand le train va passer sur un pont, on ferme
toutes les fenêtres; quand le bateau va passer sous un pont, vous devez rentrer
dans les cabines. Je ne puis pas m'imaginer que pareilles mesures auraient d'autre
utilité que d'agir sur l'imagination, de maintenir l'atmosphère de guerre, de montrer
combien la dictature est encore nécessaire. Une autre raison qu'on invoque pour
la justifier, c'est le plan quin-quennal. Et cela se tient: la réalisation du ‘Piatiletka’
exige le même esprit que la fabrication des munitions en temps de guerre.
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J'avoue que les hordes de primitifs qui nous donnaient le spectacle
d'indescriptibles bousculades à certains embarcadères du Volga ne me semblent
vraiment pas mûres pour une vraie démocratie! Que l'on pense d'où tout ce peuple
est venu, dans quel marécage il était embourbé sous le tsarisme. On travaille
énergiquement aujourd'hui à relever son niveau intellectuel, le nombre des illettrés
diminue rapidement. Et la façon dont on a remis en honneur l'idiome de chaque
nationalité n'a pas peu contribué à l'oeuvre de culture. Mais que le but final est
encore loin! Je puis donc admettre que toutes ces considérations militent en faveur
d'un pouvoir central fort. Je vais même plus loin, et suis certain que la dictature était
indispensable au triomphe de la Révolution et pouvait seule empêcher un nouvel
asservissement au capitalisme. D'autre part, il n'est pas de gouvernement qui ne
réprime avec fermeté les conspirations tendant à renverser l'Etat par la violence.
Mais tout cela suffit-il à légitimer encore aujourd'hui la dictature de Staline? N'est-il
pas révoltant que l'expression même de la pensée soit vinculée? Et l'arbitraire,
l'injustice ne sont-ils pas inévitables, quand le droit de déterminer et de punir le
‘crime contre l'Etat’ est aux mains d'un pouvoir sans contrôle, servi par un espionnage
partout aux aguets?
Certes, pour juger froidement, en réaliste, la dictature actuelle, il faudrait savoir
la vérité vraie sur ses actes répressifs, - ce qui est moins facile qu'on ne croit, - et
peut-être aussi connaître mieux le peuple russe. Pour moi, je ne puis laisser parler
que mon sentiment, qui continue à dire: non!
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Mais il est un point sur lequel je puis me permettre une vue plus motivée: c'est
que le système amortit singulièrement la faculté critique, inséparable pour nous de
la spontanéité individuelle.
Un seul parti peut faire entendre sa voix, tient en mains tous les leviers de
commande, sans aucun contrôle d'hétérodoxes. Il n'y a pas d'opposition: tous les
journaux proclament les mêmes opinions. Censure impitoyable à la frontière: les
publications étrangères ne se trouvent que dans des instituts à caractère scientifique.
Aucun contact direct avec le monde de la pensée européenne: le public russe n'en
apprend quelque chose que par les pauvres nouvelles que la presse lui sert, après
les avoir ‘arrangées’ souvent de façon partiale ou mensongère, - ce que j'ai même
constaté avec tristesse sous la plume d'un Maxime Gorky. Le peuple russe ne sait
et ne comprend en fait rien de notre Occident. Il ne peut comparer; le choc, le
frottement de conceptions opposées lui reste interdit; rien ne peut l'alimenter, rien
ne peut germer en lui que l'idée communiste. Bref, il vit sous une cloche.
Si vous objectez que le sens critique est étouffé, on vous répond qu'il s'exerce
suffisamment dans la discussion des méthodes techniques... Oui, mais toujours
dans le cadre du communisme! Et cela prouve précisément qu'ils ne comprennent
même plus ce que nous entendons par libre sens critique.
Certes, l'intellectuel est tenu en grand honneur. Il n'est pas de sacrifice qu'on ne
s'impose pour l'avancement des sciences, même en dehors de toute visée pratique.
Des savants belges et français, parmi les plus autorisés, me vantaient les travaux
qui sortent des Uni-
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versités russes. Mais je me demande si les disciplines qui touchent par quelque
point à la vie sociale ne vont pas perdre leur dignité - le libre examen - pour
s'appauvrir dans une sorte de scolastique marxiste. Et la littérature? On m'affirmait
déjà que Pilniak était tombé en disgrâce, parce que son livre, Le Volga se jette dans
la mer Caspienne, était empreint d'un réalisme trop pessimiste! Les artistes aussi
sont embrigadés. Sans nul doute, les musées, enrichis par la nationalisation de
collections privées, sont admirablement organisés (sauf que certains tableaux des
plus précieux ont été vendus en Amérique), l'éducation esthétique prend une place
remarquable, et j'aime à croire que de la société nouvelle peut naître un art collectif
et monumental de grande envergure. Mais ce que j'en ai vu me semble déjà en
régression: les peintres et les sculpteurs ne s'inspirent plus que de l'idée
révolutionnaire; et, dans cet horizon restreint, l'idée révolutionnaire, par une
déplorable confusion, tient trop souvent lieu de génie ou de talent.
Considérez encore qu'une formidable propagande, à l'aide d'inscriptions, de
diagrammes, d'images, vous poursuit partout et constamment. On tape sans cesse
sur le même clou. Cela commence à l'école: elle prend l'enfant, lui imprime des
opinions dans la tête avant qu'il puisse raisonner, et ne le lâche plus, contraint sa
pensée et ses sentiments à se développer dans une direction unique. Je sais bien
que, sous ce rapport, on peut reprocher aussi pas mal de chose à notre éducation;
mais je ne la défends pas. Dans une classe de tout petits bambins, je lisais entre
autres que ‘l'armée rouge est notre sauvegarde’. On les enrégimente dans une
espèce de scoutisme
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communiste, militarisant au possible: les plus petits s'appellent ‘les enfants
d'octobre’, de huit à quinze ans ce sont ‘les pionniers’, puis ils entrent dans les
‘komsomols’ ou jeunesses communistes. Quoi d'étonnant, si tous les moins de
trente-cinq ans avec qui j'ai pu causer étaient des bolchévistes ardents et
généralement fanatiques?
Un aspect spécial de cette implacable ‘formation’ nous est donné par la
propagande menée contre la religion, ‘opium du peuple’. Oh! certes, la liberté des
cultes est respectée... Mais l'Etat n'intervient pas pour un kopek. Si donc la population
est trop pauvre pour entretenir une église, ou si les trois quarts de la paroisse
demandent sa suppression, - quand ce n'est pas un monument historique, - cette
église est démolie ou convertie à d'autres usages, par exemple l'installation d'un
musée antireligieux. On peut s'y documenter notamment sur les aberrations des
sectes étranges qui pullulaient en Russie. Nous ne combattons pas la foi, nous
disait-on, mais la superstition. Subterfuge trop subtil! Quand la démarcation entre
la superstition et la foi doit être faite par des athées!...
Le résultat de toute cette action éducative, je ne puis l'appeler qu'une mécanisation
de l'esprit.
J'ai même été frappé du fait que pas mal de bolchévistes semblaient toujours tirer
leurs arguments, dûment poinçonnés, d'une espèce de catéchisme.
On me disait: ce que vous traitez de mécanisation de l'esprit n'est que la
conséquence provisoire d'une nécessité actuelle, et disparaîtra avec la dictature,
dès que les circonstances le permettront.
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Espérons-le! Et peut-être tout cela est-il inévitable. Pour être juste, il faut le
considérer en rapport avec la Révolution entière, ce qu'elle a construit et ce qu'elle
doit défendre.
Je crains seulement que, lorsque une couple de générations auront passé par
ce laminoir, les traces n'en soient peut-être beaucoup plus durables que la dictature...
Puissions-nous ne pas devoir attendre trop longtemps!
Et quoi qu'il en soit, je ne pourrais guère souscrire à un socialisme qui ne mènerait
pas à la libération de l'individualité.
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VI. Un dernier mot

Il y aurait encore bien des choses à dire, mais on n'en finirait pas avec la Russie.
J'ai seulement tenté de condenser dans ces quelques pages les impressions
générales qu'a laissées en moi la masse des observations faites au cours de ce
voyage.
Je n'ai voulu parler que de ce que j'ai vu.
Je dois laisser à d'autres, plus complètement informés, le soin d'envisager la
Révolution russe en historiens, qui se basent sur l'ensemble des faits dûment vérifiés,
qui considèrent les actions et les réactions, les causes et les effets, en relation avec
les conditions données, et en tenant compte de tous les éléments. Ils jugeront la
Révolution russe comme ils jugent aujourd'hui la Révolution française, qui a présenté
bien des aspects sinistres, mais dont le triomphe fut un bienfait pour l'humanité. Ils
distingueront dans quelle mesure certaines opérations chirurgicales étaient peut-être
inéluctables, dans quelle mesure le mal était peut-être la condition d'un plus grand
bien. Je ne crois pas qu'il soit déjà possible, actuellement, d'établir le bilan.
Mais pour un socialiste qui s'est un peu promené là-bas, il est une attitude qui
insulte à la raison même: c'est
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de dénigrer systématiquement et de désavouer en bloc l'oeuvre de la Révolution.
Je le répète, dans notre vieille Europe, le socialisme devra suivre d'autres voies,
puisque l'esprit et les circonstances historiques sont tout autres. Je ne cache pas
que le plan quinquennal impose au peuple russe un très lourd fardeau. J'ai dit mon
aversion de cette dictature qui se prolonge et se fait même plus dure; je m'incline
avec pitié et respect devant nombre de ses victimes; je déplore cette sujétion qui
enserre l'intellectualité libre. D'ailleurs, les bolchéviks intelligents reconnaissent
qu'ils n'ont pas encore réalisé le socialisme et qu'ils ne font que le préparer.
Mais il m'est impossible de fermer les yeux à certaines évidences qui se sont
littéralement imposées à moi.
On peut discuter à quel point nous avons là une dictature du prolétariat ou une
dictature sur le prolétariat, mais, en tous cas, c'est bien une dictature pour le
prolétariat, pour l'ensemble des travailleurs.
On peut encore se demander si c'est vraiment là le socialisme? Mais, en tous
cas, voilà une société où la seule valeur reconnue est désormais le travail. Et qui
démontre qu'une société moderne peut vivre et se développer avec un autre évangile
que la chasse au profit personnel et la lutte de l'homme contre l'homme.
Le grand Plan réussira-t-il? Mais en tous cas, nous assistons à ce spectacle
passionnant: pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sur un territoire
aussi vaste, avec une audace et une largeur de vues, une énergie constructive et,
pour tout dire, un héroïsme qu'on ne peut qu'admirer, une tentative se poursuit de
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transformer, par les moyens et avec la rigueur de l'esprit scientifique, l'économie
et toute la culture d'une société, de coordonner les forces divergentes, de remplacer
l'action aveugle par l'action consciente, de créer, enfin, un monde rationnellement
organisé, et organisé en vue du bien de tous.
Il est certain qu'un tel enfantement ne va pas sans douleurs, - et combien de
douleurs réduites au silence? - et que d'erreurs, que de tragiques laideurs doivent
presque toujours accompagner l'oeuvre des hommes? Mais quand même, par-dessus
tout reste en moi la clarté de ce souvenir: que j'ai vu grandir là-bas une communauté
magnifiée par une foi et vraiment unie par un idéal vivant.
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Pieter Brueghel de Oude als schilder van
landschappen
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Pieter Brueghel is nog altijd van onzen tijd. Er mag zelfs gezegd worden, dat zijn
wezenlijke waarde nooit zo goed gevoeld werd als in onzen tijd. Lang zag men in
hem slechts ‘den Drol’. Hij werd wel nagevolgd, doch had geen waardigen erfgenaam
voor Rubens en Adriaan Brouwer, en daarna lijkt het recht begrip van zijn kunst
teloorgegaan, totdat hij omstreeks het midden van de negentiende eeuw weer door
enkelen hoog gesteld werd. Dit ging samen met de uitbreiding van het realisme en
de verdieping van den humanen geest. Jean-François Millet hield veel van hem en
heeft van hem zeker veel geleerd. De meester van Barbizon herkende iets van zich
zelf in Brueghel's gevoel voor den mens en voor het land, beide in samenhang
gezien. Sedertdien groeide zijn roem gestadig, besefte men steeds beter zijn
betekenis. En heden ten dage is het niet gewaagd, te beweren, dat juist de
belangrijkste onder de Vlaamse schilders enigszins in het teken van Brueghel staan.
Van al onze oude kunstenaars is hij wellicht nog de meest actuele, door zijn diepe
menselijkheid, zijn tragischen humor, zijn zin voor al wat ‘natuur’ mag heten, in ons
en buiten ons, zijn

+
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sterk gevoel voor het leven - het leven in beweging en voortdurende wording -, het
synthetisch-monumentale van zijn vormgeving.
Hoe zou hij ons niet dadelijk aantrekken? Hij verschijnt me als de meest
oorspronkelijke van alle schilders, die na Jan van Eyck onder den Vlaamsen hemel
gewerkt hebben. Hij heeft meer ‘gevonden’ dan Rubens. Meer zelfs dan zijn
Italiaanse tijdgenoot Tintoretto, die toch zoveel nieuws gebracbt heeft. In menig
opzicht is Brueghel alle schilders van zijn eeuw vooruit. Wij speuren bij hem een
welbewusten wil om te zijn wie hij was, zich bekreunend om geen enkele conventie,
en tegen den officiëlen smaak van zijn tijd in. Want de officiële smaak eiste toen,
dat men de Italianen achterna zou lopen. Naar de Italianen heeft hij ook wel gekeken,
maar hun lessen in zich tot vlees en bloed gemaakt, zodat er van invloed niets meer
gemerkt wordt. Als schilder van landschappen, van satirische allegorieën, van
taferelen uit het gewone volksleven, heeft Boeren-Brueghel, zoals hij genoemd
werd, in eigen land voorgangers gehad, maar wat hij bij hen vond heeft hij met zijn
eigen geest bezield, zij verbleken voor zijn geniale scheppingskracht, naast hem
lijken ze nog in den ban te staan van de ‘school’, academisch bijna. Op het ogenblik
zelf, dat ons volk de Spaanse dwingelandij van zich tracht af te schudden, is hij een
levendig protest tegen de heerschappij van elken vreemden invloed. Zo is hij niet
alleen nauw verbonden met den geest van onzen tijd, maar is ook de meest nationale
schilder, dien wij ooit gehad hebben, Vlaams in hart en nieren. Hij was geheel van
zijn grond en van zijn volk, en de simpelste mens kan hier van hem nog genieten.
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De meest overweldigende held van onze Vlaamse schilderkunst, Rubens, nam de
Italiaanse over, die de Europese geworden was, spoot haar Vlaams bloed in, maakte
ze Vlaams door het lyrisme van zijn zinnelijke scheppingskracht. Brueghel was
Vlaams van huis uit, groeide van uit die kern op, paste al het vreemde aan zijn eigen
wezen aan, bevrijdde zich vroeg van al wat niet alleen hemzelf toebehoorde. Maar
zoals hij het meest eigenaardige tot het algemeen typische verhief, zo heeft hij van
zijn gewest de wereld gemaakt, heeft hij dat Vlaams van hem universele betekenis
gegeven.
Heel lang heeft hij niet kunnen werken: ongeveer twintig jaar. De schilderijen, die
hem met zekerheid toegeschreven worden, strekken zich uit over twaalf jaren. Wordt
hij Pieter ‘de Oude’ genoemd, dan is dat alleen om hem van een van zijn zoons te
onderscheiden. Hij was geboren tussen 1525 en 1530 (de juiste datum is niet bekend)
en stierf reeds in 1569. Hij wordt te eenzijdig beoordeeld, als men bij hem slechts
rekening houdt met ‘Boeren-Brueghel’ of ‘Brueghel den Drol’: zijn tekeningen en
schilderijen treffen door een ongemene verscheidenheid. Minnaar van het leven als
hij was, werd hij door vele zijden van het leven aangetrokken, heeft hij het op menige
wijze doorpeild. Zoals zijn techniek ook volgens de behandelde onderwerpen
verandert, doch altijd bepaald door zijn enige persoonlijkheid.
In deze inleiding kan ik het nu alleen over zijn landschappen hebben.
Hij kwam uit de Limburgse Kempen, waarschijnlijk uit het dorp Brogel, dat tussen
Peer en Bree ligt, aan de Dommel. Een jongen van ‘den boer’ dus. Omtrent zijn
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vorming worden wij niet voldoende ingelicht. In 1551 wordt hij in het schildersgild
te Antwerpen opgenomen, maakt dan de gebruikelijke reis naar Italië, waar hij een
tweetal jaren blijft en die hem tot heel in het Zuiden, tot Sicilië brengt. In Antwerpen
teruggekeerd, levert hij daar aan den kunsthandelaar Hieronymus Cock tekeningen
voor koperprenten, maakt de eerste schilderijen, die ons bewaard zijn gebleven. In
1563 trouwt hij en komt zich te Brussel vestigen. Dat zijn de sombere jaren van den
broeienden en uitbrekenden opstand tegen Spanje: in die atmosfeer schept hij zijn
laatste werken. In 1569 wordt hij in de Kappellekerk begraven.
Van zijn Italiaanse reis zijn ons landschapstekeningen overgebleven, deels
onderweg gemaakt, deels na den terugkeer te Antwerpen gecomponeerd. Hij was
over Zuid-Frankrijk gegaan en over Tyrol weergekomen. Merkwaardig, dat hij op
de reis alleen landschappen tekende: was dat wellicht een opdracht van Hieronymus
Cock, of volgde hij hierin zijn eigen neiging? Al de anderen gingen naar Italië om
er van de meesters der renaissance te leren, maakten er schetsen naar antieke
beelden of bouwvallen: Brueghel schijnt alleen de natuur te zoeken, en zelfs te
Rome, blijkt hij vrij van alle archeologische bekommeringen: hij tekent er den Tiber
aan de Ripa Grande.
De belangstelling in het landschap op zich zelf is in de kunst tamelijk laat ontstaan.
Hoofdzaak was toch de menselijke gestalte en in de vijftiende eeuw, toen het
landschap zich begon te ontwikkelen, bleef het achtergrond, en zelfs waar er wat
stemming in kwam, was de natuur slechts opgevat als woonplaats van de mensen.
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In Duitsland schijnt men het eerst tot het zuiver landschap te zijn overgegaan. Op
zijn Italiaanse reis van 1495, tekent en akwarelleert Albrecht Dürer gezichten uit
Tyrol en iets later zal Albrecht Altdorfer de eerste zijn om een brokje natuur, zonder
personages, op paneel te schilderen.
Dat was een uitvloeisel van de renaissance: zolang de godsdienstige bedoeling
de middeleeuwse kunst beheerst, zolang alles gezien wordt in verband met de
Godsidee, kan het landschap geen zelfstandige plaats innemen.
Maar met het groeiend individualisme van den nieuwen tijd gaat de mens ook
meer betekenis hechten aan de dingen op zich zelf, wint de objectieve betrachting
veld, stellen mythologie, genre en landschap zich naast het religieuse onderwerp.
In eigen land had Pieter Brueghel voorgangers gehad. Van Hieronymus Bosch,
gestorven in 1516, wien hij aanvankelijk veel te danken heeft, neemt hij de wijde
horizonnen met riviermonding over, die zich op sommige van diens fantastische
schilderijen ontrollen. Van daar uitgaande had de Waal Patinir, die uit het Maasdal
kwam, Dinant of een plaatsje uit de buurt, in 1515 vrijmeester te Antwerpen werd
en in 1524 overleed, het panoramisch landschap met romantisch karakter geschapen.
Dürer, die te Antwerpen zijn portret maakte, noemt hem den ‘gut Landschaftsmaler’
en dat is wel kenschetsend, want voor de eerste maal treffen wij die benaming aan.
Het gewijde onderwerp, Rust in Egypte of dergelijke, wordt bij hem voorwendsel,
doch het landschap blijft toch het toneel van een handeling. En wat de toeschouwers
van belang leek, dat waren de uiterst
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vreemde bergvormen, het grillig pittoreske. Eigenlijk zijn die landschappen nog uit
allerlei brokstukken samengesteld. Ze ‘vertellen’ altijd wat, het oog kan er
doorslenteren, aan menigvuldige aardige bizonderheden blijven hangen. Maar
daarbij doen sommige gedeelten, afzonderlijk beschouwd, toch als echte
werkelijkheid aan. In het tweede vierdedeel van de eeuw zien wij dat ‘vertellend’
panoramisch landschap zich ontwikkelen in de richting van concentratie tot
stemmingslandschap, en dit bij verschillende kunstenaars, die in verband met Holland
schijnen te staan: hun opvatting gaat meer naar het intieme toe. De laatste schakel
tussen Patinir en Brueghel is dan de zogenaamde Brunswijker Monogrammist
(typische werken van hem bevinden zich in het museum te Brunswijk), die
waarschijnlijk in Holland gevormd, naar Antwerpen overkwam en veelal treft door
meer natuurlijkheid en zuiverder gebouwde ‘totaliteit’ van het landschapsbeeld.
Omstreeks denzelfden tijd tracht ook Cornelis Metsijs, een zoon van Quinten Metsijs,
uitgaande van de laatste werken van Patinir, naar perspectivische eenheid in het
geheel. Maar het landschap blijft nog altijd omgeving van figuren.
Van andere zijde werkte nu daarbij een beslissende invloed op Brueghel: van uit
Venetië. Daar was Tiziaan de schepper van het landschap, dat het ‘heroïsche’ werd
genoemd. Hij werd hierin gevolgd door zijn discipel Domenico Campagnola. Die
landschappen kennen wij vooral door tekeningen en koperplaten. Hun kenmerk is,
dat daar de eenheid niet meer alleen bereikt is door juisten perspectivischen opbouw,
maar dat de plans er door organisch leven samenhangen en wat meer mag
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heten - ik vraag excuus een woord te gebruiken, dat thans te zeer in de mode
gekomen is -: door dynamisch leven, dat wil zeggen, dat er een bewegingskracht
doorgaat, die alle vormen bezielt en het geheel samenhoudt.
Brueghel heeft reeds te Antwerpen kennis genomen, al is het op onrechtstreekse
wijze, van het Venetiaanse landschap: een vrij flauwen weerglans daarvan vindt
men in platen van Matthijs Cock, den broeder van Hieronymus; en van Hieronymus
Cock zelf, die in Italië was geweest, is wellicht een gravure van omstreeks 1551,
die het begrip van het Venetiaans landschap meer nabij komt. Maar wat zijn die
werken koud naast hun modellen!
Brueghel heeft het dynamische van de Venetianen veel directer gevoeld. Dat hij
werk van Domenico Campagnola gezien heeft, naar een tekening van hem te
oordelen, lijdt niet den minsten twijfel. De hoeven van Friaul, zoals die in de
landschappen van Tiziaan en Campagnola voorkomen, gelijken zeer op de Vlaamse
en konden zonder meer in de composities van Brueghel overgenomen worden.
Overeenstemmingen van motieven en techniek bij Tiziaan en Campagnola aan den
enen, en bij Brueghel aan den anderen kant, zijn vaak aan te wijzen. Er is zelfs een
tekening, waarvan men niet goed weet, of men die aan Brueghel of aan een zekeren
Muziano zou toeschrijven. En dit is bizonder belangrijk: die Muziano schilderde
landschappen in den Venetiaansen stijl te Rome, op het ogenblik dat Brueghel daar
vertoefde.
Maar van wezenlijke betekenis is niet zozeer, wat Brueghel van het Venetiaanse
landschap geleerd heeft, als wel wat hij er van gemaakt heeft. Hier ook verschijnt
hij als de man, die zijn scheppingen nieuwen geest in-
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blaast. En op dit punt raken we het essentiële in Brueghels opvatting van het
landschap.
De Italiaanse renaissance zag den mens in volkomen harmonie met de natuur.
Bij de Venetianen is de ‘heroïsche’ natuur feitelijk een projectie van den heroïschen
mens. De stemming, die we bij Michelangelo's heldenras ondergaan, wordt door
Tiziaan overgedragen op bomen en aardegolvingen. Het tragische, in Michelangelo's
heldenras, is de spanning in den mens, strijdend met krachten, die, in hem zelf,
groter zijn dan de mens: bij Tiziaan is dat in het landschap overgegaan.
Maar de grote daad van Brueghel is nu deze: dat hij de natuur objectief ziet, als
het heelal aan eigen wetten gebonden, en die wetten werken buiten den mens om.
Van de natuur is hij een oneindig klein deeltje. Zij bekreunt zich niet om hem. Hij
kan zich in haar een plaatsje klaarmaken: zij gaat haar gang, buiten hem. Bij Brueghel
voel ik overal die gedachte: de natuur is het eeuwige, het rijk van de organisch
samenhangende krachten; de menselijke wereld is een poppenspel, het rijk van de
dwaasheid, van de illusie, van de ijdelheid aller dingen.
In de tekeningen die Brueghel van de reis meebracht, werkt en woelt de universele
levenskracht, die van elk stuk natuur een deel van den cosmos maakt. Het begroeide
lijf der aarde strekt zich uit, de rotsige bergen draaien met den stroom mee en leiden
naar de verte, de bomen zwellen van het sap, met hun spierige stammen, die zich
omhoog wringen, en hun zich spreidende takken die wijduit in de lucht rondom
grijpen.
De Alpen vooral hebben indruk op hem gemaakt. Hij
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is een der allereersten geweest, die de grootse schoonheid ervan gevoeld heeft en
artistiek vertolkt, daar waar de anderen gewoonlijk zich van de barre, onvriendelijke,
mensvijandige hoogten liefst afkeerden. De Alpen zijn voor Brueghel evenmin een
voorwendsel tot decoratieve verbeelding: hij is vol ontzag voor die oerschepping,
hij geeft zich over aan de natuur, zoals zij is. Sommige bladen zijn doordaverd van
een bijna demonische macht: we wonen het bij, hoe de berg gebarsten is om een
nieuwen berg omhoog te duwen*. In zijn Schilderboek van 1604 vertelt Karel van
Mander:
‘In zijn reyzen heeft hy veel ghesichten nae t'leven gheconterfeyt, soo datter
gheseyt wort, dat hy in d'Alpes wesende, al die berghen en rotsen had in
gheswolghen, en t'huys ghecomen op doecken en Penneelen uytghespoghen hadde,
so eyghentlijck con hy te dezen en ander deelen de Natuere nae volghen.’
Te Antwerpen terug, heeft hij inderdaad nog verschillende Alpenlandschappen,
in opdracht van Hieronymus Cock, voor de gravure getekend, en die motieven heeft
hij later nog menigmaal in zijn schilderijen gebruikt. Doch daarnaast tekent hij ook
landschappen, die met het heroïsch-Venetiaanse niets gemeens meer hebben en
een gans ander karakter vertonen: gezichten op echte Kempisch-Brabantse hoekjes
en kantjes, hofsteden*, boerenhuizen, wegen, weiden, heel eenvoudig en gewoon,
zonder enige fantasie van vertolking, zonder enige stilering noch pittoresk effectbejag.
Daar geeft Brueghel ons niet meer de dramatische schepping van een wereld, maar
het rustig schouwen van de alledaagse ‘natura benigna’, met het spel van zon en
schaduw op den milden
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bloei. De lichtwerking is bizonder teer, met fijn gestippel aangegeven in de
boomkruinen, van warmte en broeienden geur omwasemd. Niet dat zoals bij sommige
impressionisten de atmosfeer het wezenlijke geworden is en het zelfstandig leven
der dingen heeft opgeslorpt: bij Brueghel is het wezenlijke de groei van de dingen
zelf, de weelderige en sappige groei, waar de huizen in verdoken zitten als waren
zij daar een deel van.
Hier wil Brueghel niet anders meer dan blote waarheid, terwijl hij in zijn schilderijen
eerst nog waarheid en verbeelding vermengt om dan eindelijk in zijn laatste werken
de waarheid weer alleen te laten heersen. Maar altijd treft hij door die drie
eigenschappen: totaliteit van het beeld, natuurlijkheid en dynamisme. En altijd is er
in zijn meest typische landschappen dat baanbrekende: dat hij den organischen
samenhang als uitvloeisel van de natuurwet erkent, - de eenheid verschijnt niet als
het werk van een uiterlijken goddelijken wil, die de zaken als een kunstenaar
ineenzetten zou, maar van de innerlijke noodwendigheid, de innerlijke levenskracht,
die alles samenhoudt en voortdurend worden laat. Bij geen ander in die eeuw voelen
we die moderne opvatting zoals bij hem.
Het is voornamelijk in het schilderwerk uit zijn laatste jaren, die hij te Brussel
doorbracht, dat we de ontwikkeling kunnen waarnemen van een kunst, die te gelijk
steeds persoonlijker, meer geconcentreerd, machtiger en subtieler wordt. In de
Kruisdraging van 1564 (te Wenen) is de aarde niet veel meer dan de bodem waar
de ontelbare figuurtjes op bewegen, en blijkt Brueghel nog niet geheel los van enige
conventie, met die duidelijke scheiding van
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voor-, middel- en achtergrond, terwijl de fantastische rots met den molen bovenop
nog aan Patinir herinnert. Maar het vorige jaar had hij reeds den Babeltoren*
geschilderd waarin de figuren geheel aan het decor zijn ondergeschikt. Bij het
geweldig gevaarte, dat scheef zakt en hier en daar al afbrokkelt, - weer een beeld
van den menselijken waan! - zijn de bouwers haast bijzaak, mieren, die het werk
van reuzen willen volbrengen. Daarnaast is het vredige land ditmaal een trouw beeld
van natuur, wijd en intiem. Zoals gewoonlijk bij Brueghel reikt de horizon nogal hoog.
Dat biedt hem gelegenheid om de vlakte met veel detail te vullen, een stad en
dorpen, stromen, donkerbeboste heuvelen en weiden onder de zonnige lucht. Van
vroegere schilderijen onderscheidt zich dit door fijneren toets en zachter koloriet.
Brueghel streeft er naar de scherpe lijnomgrenzingen in atmosfeer op te lossen. Uit
den bewolkten hemel valt een effen verspreid licht. De algemene tonaliteit is
telkenmaal een andere, zoals men merken kan bij een vergelijking met het fragment
uit den Moord der Onnozele Kinderen, waar de matte sneeuw een weerschijn
opvangt van den kouden, grijsblauwen hemel. (Ik moet nochtans aanstippen, dat
niet alle kenners dit paneel voor eigenhandig houden.)
Brueghel heeft niet alleen de eenvoudige schoonheid van de eigen streek ontdekt,
maar van de natuur geeft hij de meest verschillende aspecten. Hij heeft gevoel voor
het veranderende, het stromende van het leven. De schepping staat daar niet vast,
in haar volmaakten staat, waar ze dankbare bewondering afdwingt, maar zij is het
gevolg van krachten in beweging. De dingen worden niet meer teruggebracht tot
hun idee, tot het type, tot de
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soort, de boom is niet meer alleen de volgroeide zomerboom: alles gehoorzaamt
aan de grote natuurwet, die niets bestendig laat wezen. Brueghel ziet de eeuwige
afwisseling van leven en dood, den onverbiddelijken kringloop van worden en
vergaan. Dan blijkt de natuur belangrijk in al haar verschijningen en levensphasen.
Dat is eigenlijk het tegendeel van de opvatting der klassieke renaissance. En elk
ogenblik is dan karakteristiek: Brueghel schildert de weersgesteldheid van dat
ogenblik. In dat opzicht is hij de vader van het moderne landschap.
Daarom moest hem het oude motief van de kalenderbeelden, uit de miniaturen
der getijdenboeken bekend, bizonder aantrekken. Omstreeks 1565 vatte hij een
reeks grote landschappen aan, die de verschillende maanden voorstellen. Eén ervan
draagt den datum 1565, enkele andere zijn waarschijnlijk uit de volgende jaren. De
reeks werd wellicht niet voltooid, ze is althans niet volledig tot ons gekomen: we
bezitten slechts vijf van de panelen.
In die landschappen is alles beweging, dramatische handeling van aarde, wolken,
zon, wind. Brueghel schildert niet de dingen op zich zelf, maar de onderlinge
verhouding der dingen. De uitdrukking van het leven, dat vroeger door het gezicht
en het gebaar van den mens werd gegeven, ligt bij Brueghel in het landschap zelf:
aarde en hemel en mensen en dieren zijn één ondeelbare uitdrukking en stemming.
De beweging wordt ook gezocht in de opeenvolging van de plans, door die schielijke
perspectief die de vormen sneller in grootte doet afnemen dan de werkelijke
afstanden dat zouden eisen. Brueghel vertoont daarbij een voorkeur voor schuine
richtingen,
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die naar de diepte toelopen: weer voorbereiding van den zeventiende-eeuwsen
barokstijl, in tegenstelling met de ‘frontale’ schikkingen van de klassieke renaissance.
Bij Brueghel hebben we nooit de in zich zelf gesloten rust van de klassieke kunst,
maar de vlucht die den blik naar de verte leidt. Als de natuur het noodwendige spel
is van op elkaar werkende, universele krachten, dan is geen brok landschap een
afzonderlijk en zelfstandig geheel meer. De lijnen dwingen u, ze buiten de lijst te
volgen, de zijschermen zijn verdwenen, dezelfde wereld strekt zich verder uit. Elk
brok landschap is een stuk heelal. Dat gevoel voor het onbegrensde, het oneindige,
wijst ook al naar de zeventiende eeuw en maakt ten slotte deel uit van het moderne
gevoel van het leven.
De Terugkeer der Kudden* zal wel een illustratie van de Novembermaand zijn.
Er zijn geen blaren op de bomen meer, de boevers beschutten zich tegen den
bitsigen wind. Het landschap doet denken aan Tyrol, vooral aan den Brenner-weg.
Een gure stemming kondigt de aantijgende kwade dagen aan. De schilderwijze is
te gelijk breed en licht, met heel fijne schakeringen: hoe b.v. wat rood gestippel in
de struiken wemelend leven brengt, of hoe kies de takken en sprietelende twijgjes
zich in de atmosferische ruimte aftekenen. De dieren en de mensen zijn in
vereenvoudigde, samenvattende omtrekken gegeven, die prachtig de beweging
uitdrukken. De witte, zwartgevlekte koe op den voorgrond is zeker niet ‘correct’
getekend: een leerling uit een van onze academies zou dat beter doen, maar geen
‘correcte’ tekening zou ons even als deze den gang van de koe doen meevoelen.
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De beste Chinezen en Japanners zijn niet anders te werk gegaan. Het kunstbeeld
is waarder dan het nauwkeurig juist nagebootste natuurbeeld. Brueghel schildert
niet het werkelijke zoals we weten dat het is, maar het wezenlijke, en dat levend, in
beweging. Door dat ‘expressivisme’ is de totaalindruk zo overtuigend.
Met de Jagers in de Sneeuw* worden we herinnerd aan kleureffecten van den
Moord der Onnozele Kinderen en aan de Optelling te Bethlehem van 1566 (in het
Brussels Museum). Maar hier nu is het landschap hoofdzaak en heeft een heel
andere wijdte: die staalkoude en doffe, haast toonloze tonen, wekken het gevoel
van een bevroren oneindigheid. Men ‘hoort’ dat het koud is, zoals Guido Gezelle
ergens geschreven heeft. De ijle stilte is zichtbaar en voelbaar geworden. Van op
den hogeren voorgrond zinkt de blik in het dal om zich dan weer over de verre
rotstoppen in den onmeedogenden hemel te verliezen. Die wereld heeft geen
grenzen, wordt bijna fantastisch in die uiterst verfijnde kleur. De hoofdbeweging
komt links onderaan van buiten de lijst en stijgt ten slotte naar den rechterbovenhoek.
De samenstelling is weer geordend naar schuine richtingen: de ene zet aan in het
midden van den linkerrand en strekt zich waaiervormig naar den rechterrand uit,
met de neerzakkende lijn van den heuvelrug op den voorgrond, de horizontale
vlakken van den middelgrond, en den horizon, die rechts bovenaan gaat samenvallen
met het eindpunt van de hoofdrichting. Deze begint met de groep van jagers en
honden, die dadelijk het oog trekt. Die donkere vormen, als verdund op het witte
schijnsel van de sneeuw, drukken alleen door de macht van de silhouet het
moeizame lopen van de mannen
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en van de hijgende honden uit. We denken hier weer aan Oost-Aziatische kunst,
waar ook de van boven genomen perspectief toe bijdraagt. Men merke nu hoe die
beweging gesteund wordt door de rij bomen en de huizen daarachter, die naar de
diepte trekken en dan naar de brede weer ophellende vlakte en de bergen voeren.
Die grote rythmen winnen nog aan leven door de gebruskeerde perspectief, het
snel verminderen van de afmetingen, waardoor in het landschap hetzelfde effect
bereikt wordt als door een felle verkorting in een gebaar. Alles zit zo ineen, dat men
er niets in missen kan. Niets is aan het toeval overgelaten, ieder onderdeel op zijn
juiste plaats en in de juiste richting, tot de zwarte vlek van dien vogel, die aandoet
als een angstige kreet in de onverroerbare stilte: het kruis van zijn vorm vat in zich
de voornaamste lijnrichtingen samen. Men denke hem maar een ogenblik weg, en
er ontbreekt iets noodzakelijks.
In ieder schilderij is een bizonder licht, een bizondere lucht, die zwaarder of lichter
op mens en dier ligt. In den Hooitijd is de atmosfeer fijn en doorzichtig, alles ademt
vrolijkheid, de mensen gaan op veerkrachtigen stap. De techniek is altijd in eenklank
met de stemming: hier delicaat en bezonnen. In den Oogst walmt de warmte uit de
zware stukken koren.
Buiten die serie der maanden en trouwens van kleiner formaat is het Zeegezicht*
zeker het meest verrassende van al wat Brueghel ons nagelaten heeft. Door zijn
durf, zijn geniale onbevangenheid, zijn lyrischen zwaai, komt dit werk onmiddellijk
in de buurt van Permeke te staan. Het wrede geweld van den oceaan was hier voor
de eerste maal geschilderd. En meegaande met die symfonie van
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zeldzame kleuren en de hartstochtelijke beweging, is de schilderwijze gejaagd, het
toneel met brede penseelstreken uitgevoerd.
In de allerlaatste jaren verkiest Brueghel weer, tot achtergrond van zijn
figuren-composities, zeer eenvoudige uitzichten van den geboortegrond, zonder
enige romantiek en op de natuurlijkste wijze ook gezien, niet meer in vogelvlucht:
dit is zo direct, zo zuiver, zo van alle zwaarte ontdaan, dat het gisteren kon
geschilderd zijn.
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aant.

Van Bosch tot Bruegel en zijn kring

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

447
*

Terwijl in de 16de eeuw de Vlaamse kunst voor een groot deel de toen bijna
onontkoombare aantrekkingskracht van de Italiaanse onderging en de aanpassing
dikwijls hybridische werken voor gevolg had, waren er toch vrij wat schilders ten
onzent, die zich niet gewonnen gaven, en, al maakten ze zich de Italiaanse lessen
wel eens ten nutte, hun eigen wezen toch hardnekkig getrouw bleven. Dat zijn
degenen die ons nog het meest boeien.
Als we die groep van naderbij beschouwen, dan herkennen wij daar menigen trek
die naar Hieronymus Bosch terugwijst. Van hem moeten we uitgaan. Bosch, zeker
de meest oorspronkelijke onder onze kunstenaars uit het eind van de 15de en het
begin van de 16de eeuw.
Hij is niet gemakkelijk te vatten. Buiten de mannen van het vak kennen weinigen
hem goed, want ondanks zijn vruchtbaarheid zijn zijn ontwijfelbaar echte panelen
betrekkelijk zeldzaam en moeten veelal in ver-afgelegen verzamelingen gezocht
worden, terwijl ontelbare kopieën en navolgingen van zijn wijdverspreiden bijval
getuigen, maar het beeld van zijn wezenlijke persoonlijkheid

*
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onklaar maken. En juist zij, die hem voldoende bekeken hebben, zullen nog het
huiverigst zijn om hem in een scherp getekende karakteristiek te sluiten. We weten
weinig van hem, zijn werk stelt ons voor allerlei vraagstukken, zijn ontwikkeling laat
zich alleen raden. En daarbij blijft er altijd iets raadselachtigs in hem zelf.
Dat sommigen hem een bepaald Hollands karakter toeschrijven, schijnt me uiterst
gewaagd, daar er zo weinig vergelijkingspunten voorhanden zijn, en die blijken dan
nog op verre na niet overtuigend. In de oorkonden heet hij Hieronymus van Aeken.
Was de familie wellicht van de oude keizerstad afkomstig? Wat er van zij, de vader
was reeds te 's Hertogenbosch als schilder gevestigd, en vóór hem wonen daar
andere van Akens, zeker sedert 1435. De zoon tekent Iheronymus Bosch.
Vermoedelijk was 's Hertogenbosch zijn geboorteplaats. Er wordt verondersteld,
dat hij daar omstreeks 1450 het licht gezien heeft. 's Hertogenbosch lag in het
hertogdom Brabant, was door geen grens van Brussel en Leuven gescheiden en
stond artistiek het meest in verband met Antwerpen, waar trouwens de kunst van
Bosch den gunstigsten bodem zou vinden. Te 's Hertogenbosch komt zijn naam
voor in het register van de broederschap van Onze Lieve Vrouw in 1488, dan nog
in 1493-94, 1498-99, 1504, 1508-09, 1512, en eindelijk wordt er in 1516 zijn overlijden
aangetekend. Voor de St. Janskerk aldaar heeft hij ontwerpen voor glasramen en
ook verscheiden panelen geleverd, die verloren gegaan zijn. In het begin van de
16de eeuw was hij al beroemd: in 1504 moest hij voor Filips den Schone, die zijn
hofhouding te Brussel had, een Laatste Oordeel schilderen, en Mar-
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8. PIETER BRUEGEL
Brabants landschap
Parijs, Louvre
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9. PIETER BRUEGEL
Babeltoren
Wenen, Kunsthistorisches Museum
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10. PIETER BRUEGEL
Terugkeer der kudden
Wenen, Kunsthistorisches Museum

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

*11

11. HIERONYMUS BOSCH
Aanbidding der Wijzen
Madrid, Prado. Foto A.C.L.
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gareta van Oostenrijk bezat van hem reeds vóór 1516 een Verzoeking van St.
Antonius. Werk van zijn hand ging al vroeg naar Italië. Het is zeker te Brussel of te
Mechelen dat Don Felipe Guevara, de vertrouweling van Keizer Karel, zich enkele
van zijn schilderijen aanschafte, en zoals bekend viel hij zeer in den smaak van den
somberen Filips II, getuige wat er zich van hem nog in het Escorial bevindt.
Onder de werken, die op vaste gronden aan Jeroen Bosch worden toegeschreven,
zijn als de voornaamste te vermelden: de Doornenkroning, de Kruisdraging, de Tuin
der Lusten, de Hooiwagen, in het Escorial; de Aanbidding der Wijzen, de Verzoeking
van S. Antonius, de Keisnijding, in het Prado te Madrid; de Verzoeking van S.
Antonius te Lissabon; Johannes op Pathmos, te Berlijn; de Kruisdraging, de S.
Hieronymus, te Gent; het Narrenschip te Parijs; de S. Hieronymus, de Marteldood
van S. Julia in het Dogenpaleis te Venetië; de Verloren Zoon te Rotterdam.
In altaarschilderijen, die waarschijnlijk uit het eind der 15de eeuw dagtekenen,
en waarin Bosch minder onafhankelijk van de traditie mocht zijn, breekt toch zijn
fantasie door, b.v. waar hij in de Aanbidding der Wijzen te Madrid* de zeer
eigenaardige herdersfiguren op nieuwsgierig steelse wijze laat aangluipen. Stelt hij
de Passie voor, - Ecce Homo of Kruisdraging, - dan is hem dat een graag gewilde
aanleiding om tegenover een erbarmelijken Christus een gedrang van vertrokken,
dierlijke maskers te laten grinniken, die aan Chinese caricaturen herinneren, fel
satirische belichamingen van dommen haat en laagheid. De uitdrukkingsmacht van
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de physionomie wordt er tot het spookachtige verscherpt, - b.v. in de Kruisdraging
te Gent*.
Het meest in zijn element is Bosch wanneer hij de Verzoeking van S. Antonius
vertolkt,- die te Lissabon* mag als een van zijn grootste meesterwerken gelden, of gezichten van de hel optovert. De wereld is voor hem het rijk van den duivel
geworden. Ik mocht elders daarover schrijven: Sedert lang broeide onafgebroken
een apocalyptische literatuur: taferelen van ‘de laatste dingen’ en 't Eeuwig Oordeel,
reizen van S. Brandaan, visioen van Tondalus, Vagevuur van S. Patrick, wat weet
ik al. Maar met Bosch storten zich in eens al de oude verschrikkingen, al de
hallucinaties van het bijgeloof in één krioelend gestroom door de kunst. Het is alsof
zij tegen het eind van de middeleeuwen, in de gejaagdheid van den overgangstijd,
geweldiger macht over de ontwrichte geesten kregen. Wij merken bij Hieronymus
Bosch de uitspattingen van zulk een geest, die, uit den haak geraakt, aan de
aantrekking van het uiterste gehoorzaamt. Hij zelf huivert onder dien angst, die met
de zonden de ziel bekruipt, doch hij vindt er tevens een geniepig vermaak in, de
vleesmensjes, zijn medemensen, in al hun zwakheid te zien grijnzen, bezeten als
ze zijn door den duizendvoudigen ongrijpbaren vijand, in al hun naakte kleinheid te
zien ineenkrimpen vóór het kwaad, dat hen allerzijds met zijn katogen beloert en
vóór den gesel der straf, dien niemand ontwijken zal. Hij verkneukelt zich in zijn
honend leedvermaak, in zijn sardonischen galgenhumor, spotboef die den draak
steekt met den wereld-waanzin, omdat hij dien ook in zich zelven als een worm voelt
knagen. Hij ziet het schep-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

451
sel steeds in strijd met den duivel, en is stiekem mèt den duivel, dien hij zelf vreest.
Hij zoekt alleen en ontwaart in alles het verrassende, is er altijd op uit om het
geheimzinnige, het abnormale te ontdekken onder het effen gelaat van de natuur.
Zijn verbeelding, wemelend van de drolligste viezevazen, schiet nooit te kort in het
oproepen van het ongelooflijke. De demonen omringen ons als een mierelend heir
van zonderling en potsierlijk ongedierte. Zijn hel is het duizelig strijdperk van
wangedrochten uit den brand der koortsen ontstaan, mensen met ratten- of
viskoppen, padden met mensengezicht en vogelpoten, scorpioenen geharnast,
gehelmd en heel stekelig van wildgekke wapens, gevleugelde en gehoornde
vruchten, bomen die gefolterde lichamen gelijken, eierschalen die bewegen, bevolkt
met gedaanten wier neus een klarinet en wier hoofd een doedelzak is, keukengerei
dat op grijpvogelsklauwen voortloopt, bloemen als spinnen en vlinders als
distelkoppen, buiken met armen, benen zonder lijf, staarten die zagen en
verscheurende snavels, en dat alles wriemelt, vliegt en kruipt, wringt zijn ranken
dooreen, vecht, paart en spuwt, een gegist en gebrobbel van kinderachtige en
duistersadistische dromen, waar alle beschrijving voor stokken blijft.
Maar het ontzettende van die monsters is, dat ze toch mogelijk zijn. Bosch geeft
er een schijn van organische waarheid aan. Het is ook de werkelijkheid zelve die
hij met raadselachtig leven bezielt.
In het rijk van zijn ongebreidelde fantasie is de zogenaamde Tuin der Lusten* het
meest verbluffende dat ooit geschilderd werd: tussen de zijluiken met Aards Paradijs
en Hel een visioen van krioelende naakte lichamen in
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een bezeten wereld, waar de dieren der zonden, door een nooit loslatende macht
gedreven, eeuwig in denzelfden cirkel ronddraven en de ranke, spichtige wezens
opschieten naast fantastische gewassen en onwaarschijnlijke droom-constructies,
- de bezeten wereld waarin het verdoemde vlees de mensen gevangen houdt.
De Hooiwagen* is niet zo lastig te verklaren: ook hier, tussen Zondeval en Hel,
de ijdelheid van het aardse, naar het woord van Jesaja: alle vlees is als hooi. Maar
wat heeft Bosch daarvan gemaakt! De duivels trekken den hooiwagen voort, op den
wankelenden hooistapel zit een liefdespaar tussen engel en duivel, paus en keizer
met vele grote heren volgen den wagen, en rondom vechten en verscheuren elkaar
de mensen, om wat hooi te bemachtigen, laten zich door den wagen verpletteren...
Zo komt hij soms tot het realistische tafereel, al is daarbij een moraal toch het
eigenlijke onderwerp, b.v. waar hij op zo aangrijpende en meevoelende wijze den
Verloren Zoon*, den berooiden zwerver, den door de mensen en zijn eigen driften
geslagene, overwonnene, ontgoochelde, door het triestig vale landschap laat
vluchten.
In het werk van Jeroen Bosch wordt men altijd door de ene of andere paradox
getroffen: hij teert op bont griezelige spokerijen, maar de werkelijkheid kan hij tevens
met een onfeilbaren zin voor het kenmerkende waarnemen; en terwijl hij zich in het
ongerijmde verlustigt, breidt hij soms op den achtergrond een natuurgetrouw, breed
eenvoudig landschap uit, vol stemming, met een kalmen stroom die in de
onbegrensde verte uitmondt. Voor de verdere ontwikkeling van het landschap komt
hem een ongemene betekenis toe. Dikwijls
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is er bij hem geen dualisme meer tussen figuur en natuurvoorstelling, en soms
overweegt zelfs het landschappelijke, zoals in den S. Hieronymus te Gent*.
Die meester, bij wien er van de stille innerlijkheid onzer zogenaamde ‘primitieven’
niets meer te bespeuren valt, en die door de vrijheid van zijn verbeelding zoveel
nieuwe mogelijkheden opent, is in zijn vormgeving te gelijk ouderwets en modern.
Zijn compositie is wel eens onbeholpen, met zeer hogen horizon. Hij stelt weinig
belang in den bouw van het lichaam, zijn magere en spitse gestalten wegen niet op
den grond, hij ziet ze meer vlak-decoratief dan als massa; maar hij weet een omtrek
vol beweging en levensdrang te vinden. De nachtmerries die hem berijden, schildert
hij met een bijzondere lichtheid en zelfs elegantie. Waar hij zich door het licht in
binnenkamers of door de wisselende hemelatmosfeer laat bekoren, lijkt hij soms
een verre nakomeling van Huibert van Eyck, zoals die zich in het Turijns-Milanese
Getijdenboek voordeed. Zijn kleur heeft vaak, b.v. in den S. Hieronymus te Gent,
een klankrijken en zuiveren juweelglans, die nog van de 15de eeuw is en toch de
15de eeuw overtreft, maar dun opgelegd, met rake zelfzekerheid, verlevendigd door
nieuwe verfijningen en parelend gestippel van heldere puntjes.
Het was onvermijdelijk dat Jeroen Bosch in verschillende richtingen merkelijken
invloed zou hebben. Veel van wat hij heeft voortgebracht lag trouwens in den geest
van den tijd, niet alleen ten onzent. Zijn ‘duvelriën’ waren vroeger al opgedoken in
de Verzoeking van S. Antonius, door Martin Schongauer (± 1491) gegraveerd, en
spookten nu op in Grünewald's geweldige
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Verzoeking te Colmar (uit de jaren 1510). De physionomische caricatuur-studies
van Leonardo da Vinci zijn beroemd, en iets van dien aard, maar minder de gewone
realiteit overschrijdend dan bij Bosch, treffen we ook aan bij Quinten Massijs (b.v.
de beulen op het zijluik van de Bewening, te Antwerpen, van 1511). Humoristisch
hekelende zedentaferelen waren niet zeldzaam, vooral in de Duitse graveerkunst
en nu in levensgrote bustefiguren geschilderd, als de Oude Grijsaard met de jonge
Deerne en den Zot, van Quinten Massijs (verzameling Pourtalès te Parijs), te
vergelijken met Cranach's Verliefden Oude van 1512, te Boedapest. Quinten Massijs
moet ook vrekkige bankiers voorgesteld hebben, die we slechts door kopieën kennen
en die dan overgenomen werden en aangedikt door Marinus van Roymerswale
(werkzaam tussen 1521 en 1558) en verschillende anderen. Echte typen uit het
volk, met een bijzonderen zin voor het pittoreske en zonder andere bijbedoeling
getekend, kwamen al voor bij Schongauer en ook Dürer heeft er gegraveerd, o.m.
zijn Dansende Boeren van 1514, die reeds aan Bruegel doen denken. Verder mag
voor de ontwikkeling van het Vlaamse ‘genre’ het werk van Lucas van Leyden
(1494-1533) allerminst onderschat worden.
Toch blijkt de invloed van Bosch, zover we kunnen nagaan, in het begin zeer
sporadisch. We moeten hier vooreerst rekening houden met een schilder, die
vereenzelvigd wordt met Jan de Cock: deze kwam waarschijnlijk uit Leiden, werd
in 1503 wellicht en was zeker in 1506 vrijmeester te Antwerpen, waar hij kort voor
1527 overleed. Hij was de vader van den schilder Mathijs
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Cock en den voornamelijk als kunsthandelaar bekenden Hieronymus Cock, die
beiden met Pieter Bruegel omgingen. Zijn anachoreten in tamelijk romantisch wilde
beemden en gekloofde rotsbergen (b.v. in de verzameling Liechtenstein te Wenen)
lijken wel iets van Bosch te hebben; maar het toneel is enger, intiemer dan bij Bosch.
Het is echter merkwaardig genoeg, dat de rechtstreekse navolging van Bosch eerst
tegen het midden der eeuw mode wordt, met Jan Mandijn (in 1502 te Haarlem
geboren, kort voor 1530 te Antwerpen gevestigd, waar hij ± 1560 overleed), die op
zich zelf belangstelling verdient om zijn vrijere, bredere schilderwijze (zie de
Verzoeking van S. Antonius te Haarlem) en met Pieter Huys (1545 meester te
Antwerpen, gedateerde werken tot 1577), b.v. in zijn Val der Engelen van 1570, te
Madrid, en zijn Verzoeking van S. Antonius van 1577 in het museum Mayer Van
den Bergh te Antwerpen. Van Pieter Bruegel, die zich omstreeks 1556 ten dele bij
Bosch aansluit, zal verder de reden zijn.
Den heilzaamsten invloed heeft Bosch op het landschap gehad. De geest van de
renaissance, - het groeiend individualisme, dat aan de dingen der aardse
werkelijkheid, en aan de kunst, een waarde op zich zelf toekende, buiten verband
met een bovenzinnelijke idee, - bracht het mee, dat op hetzelfde ogenblik als het
mythologisch beeld zich naast het godsdienstige stelde, het landschap en het
zedentoneel een aanzienlijke plaats veroverden. Eerst moest er een godsdienstig
voorwendsel nog bijgehaald worden, weldra zou dit ook wegvallen.
Antwerpen, het voornaamste centrum, trok meer dan ooit schilders van heinde
en verre tot zich. Velen uit het
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Noorden, - ik heb reeds Jan de Cock vermeld. - Van uit het Maasdal nabij Dinant
was de Waal Joachim Patenier gekomen. Hij trad in 1515 als meester in het
Antwerpse gilde en stierf in 1524. In zijn religieuse taferelen is het landschap
hoofdzaak geworden. Hij gaat daarbij uit van Gerard David en vooral van Bosch.
De rotsformaties aan de Maas hebben hem motieven geleverd, maar hij heeft ook
die van Leonardo da Vinci gekend, die van Chinesen oorsprong zijn. Onder zijn
mooiste werken reken ik den Doop van Christus* te Wenen, de Rust op de Vlucht*
te Madrid, en voornamelijk de in wonderbare blauwen badende Overvaart van
Charon naar de Hel, te Madrid. Voor de Verzoeking van S. Antonius* van Quinten
Massijs, insgelijks in het Prado, schilderde hij den verrassend waren achtergrond,
met zijn oneindige vlakke verte in donkere stemming van avondverlatenheid. De
wijde uitzichten herinneren aan Bosch.
Dürer, die hem te Antwerpen conterfeitte, noemt hem den ‘gut Landschaftsmaler,’
wat betekenend is: voor de eerste maal treffen we die benaming aan. Patenier
voerde het panorama-landschap in, uit veelsoortige brokken samengesteld, waarbij
het ver-afliggende, het romantisch vreemde de voorkeur genoot. Men wilde talrijke
bijzonderheden te aanschouwen krijgen.
De landschappen van Patenier ‘vertellen wat,’ en dikwijls veel: op elk plan is er
detail-werk dat de aandacht ophoudt, de blik voelt zich genoodzaakt om overal rond
te kuieren. Maar doorgaans is elk afzonderlijk fragment natuur-werkelijkheid, de
compositie is naar grote horizontale indelingen geordend, en soms, zoals
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in den Charon, heeft hij een volledig geheel weten te geven.
Een aardig stroomlandschap in de National Gallery te Londen, dat enigszins bij
Patenier aansluit, wellicht uit de jaren 1520 dagtekent en van Jan Mostaert zou
kunnen zijn, - een Haarlemmer die hofschilder van Margareta van Oostenrijk was,
- is het vroegste mij bekende zuiver landschap in de Nederlanden: zonder Bijbelse
of historische stoffering. Het blijkt wel dicht te staan bij vroege landschappen van
Pieter Bruegel.
De zoons van Quinten Massijs getuigen mede voor de verwereldlijking van de
kunst. Jan Massijs (1509-1575, van 1544 tot 1558 was hij wegens ketterij uit
Antwerpen verbannen) ziet in Bijbelse onderwerpen vooral het anecdotische (b.v.
zijn Vlucht in Egypte van 1558, te Antwerpen) of aanleiding tot kil-erotisch
vrouwennaakt (b.v. Loth en zijn Dochters*, 1565, te Brussel). Zijn broer Cornelis
Massijs (geb. ± 1511, meester in 1531, gestorven na 1580), vooral als kopersnijder
bekend, ontrolt in een schilderij van 1543, te Berlijn, een levendig dorpstoneel. De
eenheid van perspectief is daar bereikt en hij tracht al iets van de bijzondere
weersgesteldheid weer te geven. Zijn tekeningen (museum te Brussel) zijn
natuurgetrouw; hij blijkt overal realistischer dan Patenier. Dichter bij Patenier staan
Herri met de Bles (misschien diens neef, ± 1500?-± 1550?), die echter lichter en
vloeiender is (hij heeft al, net als Cornelis Massijs, den invloed van den Brunswijksen
Monogrammist ondergaan, waar ik dadelijk over spreken zal) en Lucas Gassel
(1500?-1570?, gedateerde schilderijen van 1538 tot 1568), die van Helmond naar
Brussel gekomen was en wiens
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Mijnwerk van 1544, te Brussel, wel een belangrijke nieuwe poging mag heten.
Zo zien we, in het tweede vierdedeel van de 16de eeuw, het landschap en het
genre te gelijk veld winnen. Verschillende meesters mogen daar in menig opzicht
als onmiddellijke voorlopers van Pieter Bruegel beschouwd worden: Jan Sanders
van Hemessen (= van Hemixem bij Antwerpen), Pieter Aertsen en vooral de
onbekende dien men den Brunswijksen Monogrammist genoemd heeft, naar
schilderijen van hem die zich in het museum te Brunswijk bevinden: hij wordt door
een paar geleerden met Jan Sanders van Hemessen vereenzelvigd, wat ik
onaannemelijk acht, door de meesten met Jan van Amstel.
Jan Sanders van Hemessen, geboren ± 1504, in 1519 als leerling bij Hendrik van
Cleef en in 1524 als vrijmeester te Antwerpen ingeschreven, verbleef aldaar tot het
midden der eeuw. Omstreeks 1551 ging hij zich te Haarlem vestigen, maar hij schijnt
in 1554-55 weer te Antwerpen geweest te zijn. Hij had er een zeer bezocht atelier.
Hij gebruikte de Schrift tot realistische tonelen: zijn Verloren Zoon* van 1536, te
Brussel, brengt ons eigenlijk in een ontuchthuis, en zijn Beroeping van Mattheus
(1536, München en 1537, Wenen) in een wisselaarshol. Hij laste soms op den
achtergrond aardige tafereeltjes in, als een toelichting op het hoofdthema, vlotter
en levendiger behandeld dan de grote gestalten (b.v. in zijn Verloren Zoon). Zo
kwam hij er toe, die als 't ware uit het doek te snijden en afzonderlijk behandelen,
waarmede de didactische bedoeling geheel verviel, en tot zuiver realisme werd
overgegaan, b.v. in zijn Uitgelaten Gezelschap, te Berlijn, waar wer een
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kroegscene met vechtpartij bijwonen. Maar in den grond was hij een romanist, en
zelfs een vrij pedantisch romanist, die zich vermeide in zeer plastisch uitgewerkte
verkortingen, en al paste hij de Italiaanse lessen toe op onderwerpen uit het gewone
leven, eigenlijk koud blijft. Het naïeve, directe ontbreekt.
Soms toont hij ook enige verwantschap met den onbekenden ‘Meester der halve
Vrouwenfiguren,’ die liefst briefschrijvende of musicerende jonge dames voorstelt,
- een verre voorbode van Terborch, - maar hoe aanminnig zoeterig en glad!
De voornaamste schakel tussen het geslacht van Patenier en Pieter Bruegel lijkt
me echter die Brunswijkse Monogrammist te zijn, dien we nu maar, zolang het
tegendeel niet bewezen is, voor Jan van Amstel zullen houden. Die Jan van Amstel,
of Jan de Hollander, heeft trouwens wel iets gemeens met Hemessen, maar
verschijnt als een oorspronkelijker kunstenaar, minder door het romanisme aangetast.
Te Amsterdam geboren, omstreeks 1500, werd hij te Antwerpen meester in 1522
en stierf er ± 1543-44. We bezitten van hem geen enkel getekend schilderij. Hij
behandelt de Bijbelse tonelen zoals Bruegel later zijn Kruisdraging, dat wil zeggen
met een menigte kleine figuren in het landschap (Intocht van Christus, Stuttgart;
Kruisdraging, Parijs; Kruisiging, Bazel; Spijziging der 5000, Brunswijk). Het heilig
geval raakt daarbij onder de talrijke bijzonderheden haast verloren. Maar die
bijzonderheden zitten vol gemoedelijke, naar het leven afgekeken trekken, hij kan
onbevanbewegen beweging weergeven, en in het landschap, dat doorgaans het
onze is, juist waargenomen, is er stemming,
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lichtspel en atmosfeer, met fijne en tere achtergronden. Ik merkte reeds op, dat hij
invloed gehad heeft op Herri met de Bles en den ongeveer tien jaar jongeren Cornelis
Massijs. Bij hem is de verwereldlijking doorgedreven: we denken niet meer aan den
Verloren Zoon, waar hij ons in een verdachte herberg voert (Frankfort en Wenen),
en nog minder aan Juda en Thamar (?), als hij het erg natuurlijke Paar in het
Korenveld schildert (Brunswijk).
Pieter Aertsen, bijgenaamd Lange Pier, schijnt me niet zo los van het italianisme
te staan. Geboren in 1508, waarschijnlijk te Amsterdam, was hij te Antwerpen
werkzaam van ± 1535 tot 1555 (hij woonde er bij Jan Mandijn), daarna weer te
Amsterdam, waar hij in 1575 overleed. Ook bij hem wordt het religieuse motief
bijzaak: in zijn Kruisdraging, van 1552, te Berlijn, is het naar achteren geschoven
en onder het gewemel der vele figuren nemen vooral groenvrouwen op den
voorgrond onze aandacht in beslag. Maar de Eierdans van 1554, te Amsterdam,
waar zijn boerenslungels jolijt maken, is niet anders dan een realistische brok leven.
Hij was toch de eerste om den boer op waardige wijze de ‘grote’ schilderkunst binnen
te voeren. En de twee Kokinnen* van 1559, te Brussel, studies voor de figuur van
Martha in het Bezoek van Jezus bij de zusters van Lazarus, tonen tot welk een
kloeke, kranige grootheid hij zich soms verheffen kan, en welk een breedheid van
schilderwijze. Het belang dat hij hechtte aan bijkomstigheden, keukengerei en al
het lekkers dat er bij hoort, wijst in de richting van het stilleven, dat weldra zulk een
ruime plaats zou innemen, en een stilleven in optima forma is al zijn
Beenhouwersuitstalling van 1551, te Upsala. Hem mag

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

461
echter verweten worden, dat zijn waarneming nog te algemeen blijft, wat eentonig,
niet genoeg het individuele te pakken krijgt. In dat opzicht is hij zeker de mindere
van Jan van Amstel. Pieter Bruegel, tot wien we nu eigenlijk gekomen zijn, was, als
schilder en als mens, een ongemeen rijker, machtiger, genialer persoonlijkheid.
Wat Bruegel ook aan voorgangers mag te danken hebben, dat verbleekt zozeer
bij zijn eigen daad, dat het wel gerechtvaardigd is, met hem een nieuw tijdvak te
laten aanvangen.
Hij was geboren in de Kempische streek waar heden de grens tussen Nederland
en België doorloopt. In het Antwerps schildersgild werd hij ingeschreven als ‘Pieter
Brueghels’: die vorm met s duidt aan dat hij uit een dorp Bruegel stamde. ‘... Geboren
niet wijd van Breda, op een Dorp, geheeten Brueghel,’ zegt Karel van Mander. En
Guicciardini, in 1566, drie jaren voor Bruegel's dood, noemt hem ‘Pietro Brueghel
di Breda’. Een dorp Brueghel bij Breda bestaat echter niet. Er ligt er een bij Eindhoven
en dan hebben we nog Klein- en Groot-Brogel niet ver van Bree, in de Limburgse
Kempen. Nu, Bree wordt in oude teksten soms Brede geschreven, of in het Latijn
Breda. Maar de vraag of Bruegel (hij tekende eerst Brueghel, daarna geregeld
Bruegel, - Breughel is een latere spelling) van deze of gene zijde van de huidige
grens kwam, heeft ten slotte geen belang: de drie dorpen liggen aan de Dommel of
haar zijriviertjes, in dezelfde geografische omgeving.
Er zijn redenen om aan te nemen, dat hij tussen 1525 en 1530 het licht zag. Hij
zou dus op zijn hoogst vier en veertig geworden zijn. Hij trad in 1551 te Antwerpen
in
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het S. Lucasgild, en ondernam, over Frankrijk, de gebruikelijke reis naar Italië. Hij
ging zelfs tot vet in het Zuiden, want hij heeft de zeeëngte van Messina getekend.
In 1553 was hij te Rome. Hij kwam over Tyrol terug en te Antwerpen leverde hij dan
voornamelijk tekeningen voor koperplaten: landschappen, alsmede moraliserende
en allegorische voorstellingen. Het eerste gedateerde schilderij, dat we hem met
zekerheid mogen toeschrijven, is van 1558, het laatste van 1568. In 1563, kort na
zijn huwelijk, had hij zich te Brussel gevestigd en overleed er in 1569. De mooiste
verzameling van zijn schilderijen bezit het museum te Wenen, een vijftiental.
Wat ons vooreerst in zijn werk treft, 't is dat het overal het karakter van de
persoonlijkheid draagt. In al wat hij zegt herkennen wij zijn stem. Al wat hij aanpakt
herschept hij naar zijn eigen zienswijze, zijn eigen geest. We voelen zelfs bij hem
den welbewusten wil om geheel te zijn wie hij was, zich om geen conventie
bekreunend, tegen den officiëlen, den italianiserenden smaak van den tijd in. Hij
verschijnt me als de meest oorspronkelijke van alle Vlaamse kunstenaars, die na
de gebroeders van Eyck gekomen zijn: geen heeft zoveel ‘gevonden’ als hij, - ook
geen na hem. En hij blijft nooit gevangen in datgene wat hij gevonden heeft.
Zijn wezenlijke drijfveer is de trek naar waarheid. De waarheid in hem zelven en
de waarheid daarbuiten. Het werkelijke, hij ziet het in de menigvuldigheid van de
individuele, kenschetsende gedaanten, zonder dat overgeleverde vormen tussen
hem en het waargenomene komen schuiven: zuiver, zoals het zich in zijn eigen
verbeelding weerspiegelt.
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Hij was geheel in eigen grond geworteld. Hij hield van zijn Vlaams landschap en
zijn Vlaamse mensen. Hij putte ruimschoots uit de volksverbeelding. Juist in die
jaren, dat de opstand tegen de vreemde heerschappij broeide en eindelijk uitbrak,
was hij in zijn kunst zo ‘nationaal’ als maar kan. Zijn werk verschijnt als een protest
tegen het italianisme. En toch heeft hij wellicht meer van de Italianen geleerd dan
wie ook onder zijn romaniserende tijdgenoten. Het is merkwaardig, wat een open
oog hij o.m. gehad heeft voor de Venetianen en voor Michelangelo. Ik vermoed zelfs
dat hij naar den vlakken, groots omlijnden massa-vorm van Giotto gekeken heeft.
Het verschil met de romanisten is, dat zij niet veel meer dan den vorm van de
Italianen trachtten na te bootsen, terwijl Bruegel het innerlijkste wezen, den
levenwekkenden geest van de Italiaanse kunst in zich opnam en naar zijn eigen
natuur verwerkte.
Hoe Vlaams hij ook was, zijn blik omvatte de wereld van zijn tijd, en zijn gedachte
was bevrucht door de intellectuele stromingen van zijn tijd. Men heeft zich dikwijls
een simplistisch beeld van Bruegel gevormd, dat naar het rijk der legende moet
verwezen worden. Van Mander vertelt, dat ‘hij van velen werd geheeten Pier den
Drol’. Daaruit blijkt alleen, dat die velen hem niet begrepen. Uit zijn werk spreekt
een ernstig verstand, een diep humaan gemoed. Het is verkeerd, hem nog heel
dicht bij den boer te stellen. Hij was een ontwikkeld man, die ver gereisd had en
leefde te Antwerpen, toenmaals de meest cosmopolitische stad, daarna te Brussel,
zetel van regering en aristocratie. Wij weten thans dat hij bevriend was met geleerden
en humanisten, met den
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aardrijkskundige Ortelius, te Bologna met den aardrijkskundige Scipio Fabius, te
Rome met Giulio Clovio, in Nederland met Coornhert. Zoals Ortelius en Coornhert
behoorde hij naar allen schijn tot de groep dier verlichte, vrije stoïcijnse denkers,
die in zake godsdienstigen strijd verdraagzaamheid waren toegedaan. Hij werd zeer
op prijs gesteld door den fijnzinnigen kardinaal Granvelle, die zeven schilderijen
van hem bezat, - dienzelfde Granvelle, die zich, den paus ten spijt, tegen de
veroordeling van Erasmus' werken verzette.
Karel van Mander vertelt, dat Pieter Bruegel een leerling was van Pieter Coeck
van Aalst, wiens dochter hij huwde en die een atelier te Antwerpen had. Dat
leerlingschap heeft ten slotte niet veel belang: wat we van Pieter Coeck kennen
schijnt niet van aard om iets van Piet Bruegel te verklaren. Bruegel's ontwikkeling
heeft maar luttel met uiterlijke invloeden te maken: zij wondt hoofdzakelijk bepaald
door zijn eigen wezen.
De eerste zekere en kenschetsende werken die we van hem bezitten, zijn de
tekeningen op de Italiaanse reis gemaakt. Zelfs te Rome tekent hij geen antieke
bouwvallen: overal ziet hij alleen de natuur. En hij ziet die op een nieuwe wijze.
Die nieuwe wijze werd van verschillende zijden voorbereid. Düer had reeds heel
objectief landschappen getekend, zonder personages; Altdorfer, in de zogenaamde
school van den Donau, had er geschilderd. Maar ongetwijfeld heeft Bruegel wel het
meest invloed ondergaan van het landschap der Venetianen, Tiziaan en zijn
epigonen. Dat Venetiaanse landschap had hij al te Antwerpen leren kennen door
de tamelijk tamme navolgingen van
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Mathijs en wellicht Hieronymus Cock. In Italië moet hij meer gelegenheid gehad
hebben, het in zich op te nemen, o.m. te Rome door Muziano, die er landschappen
schilderde in den Venetiaansen stijl, op het ogenblik dat Bruegel daar vertoefde.
Doch van wezenlijke betekenis is niet zozeer, wat Bruegel van anderen geleerd
heeft, als wel wat hij daarvan dan gemaakt heeft. Hier ook verschijnt hij als de man,
die zijn scheppingen nieuwen geest inblaast. Met hem treedt in de kunst - bij hem
voor het eerst in zulk een mate, - een wereldbeschouwing, die de verloochening
van de klassieke, van de rafaëlietische renaissance in zich sluit.
Het centrale geloof van die renaissance was de volmaaktheid van den mens,
zelfstandig geworden, in overeenstemming met de natuur. Die renaissance
verheerlijkte de menselijke gestalte als harmonie van lichaam en ziel, en die gestalte
in harmonie met de natuur. De natuur verscheen als een geordende eenheid, met
den mens als middelpunt, en in de kunst werd dat beeld tot de klaarheid van
algemenen, wetmatigen opbouw verheven, de werkelijkheid aan die idee toegepast.
Maar een andere opvatting was in de wetenschap doorgebroken. Voor Nicolaas
van Cusa (1401-1464) was de natuur een organisch geheel, hij vergeleek de aarde
met een groot dier, waarvan de rotsen de beenderen zijn, de stromen de aderen,
de bomen het haar: dat lijkt al een beschrijving van Bruegel's tekeningen. Nicolaas
van Cusa veronderstelde dat de aarde rond de zon draaide. Copernicus (1473-1543)
bewees het: de aarde was niet meer het middelpunt van het heelal. Bruegel, die,
zoals
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gezegd, met beroemde aardrijkskundigen omging, heeft hun denkbeelden
aangekleefd.
Hij heeft de natuur volkomen objectief gezien als het heelal aan eigen wetten
gebonden, en die wetten werkend buiten den mens om, zonder zich om hem te
bekreunen. Zijn landschap is niet meer een blote weergaaf van de werkelijkheid:
van zijn dynamisme had Dürer nog niets. Hij gebruikt ook het landschap niet tot
vertolking van een dichterlijke stemming, zoals Altdorfer. Naast hem lijken Mathijs
Cock en Cornelis Massijs nuchter koel. Er is ook een grondig verschil met de
Venetianen, al heeft hij hun zoveel te danken: hun heroïsch landschap was feitelijk
een projectie van den heroïschen renaissancemens. Het gevoel dat wij bij
Michelangelo's heldenras gewaarworden, werd door Tiziaan overgedragen op bomen
en aardegolvingen. Het tragische, in Michelangelo's heldenras, is de spanning in
den mens, strijdend met krachten die, in hem zelf, groter zijn dan de mens: bij Tiziaan
is dat in het landschap overgegaan.
Maar bij Bruegel staat de natuur op zich zelf. Zij is niet meer een schepping, mooi
ineengezet en geregeld door een wijzen wil, die het welzijn van de mensen beoogt.
Zij is een samenstel van immanente krachten in beweging, die er een organisch
geheel van maken, saamgehouden door de noodwendigheid van de innerlijke
levenskracht: niet het bestendig zijn, maar het voortdurende worden: niet meer het
naast-elkaar-staan van de dingen, maar hun op-elkaar-inwerken. Bruegel tekent de
weersgesteldheid, de atmosferische verandering, de vlucht van wolken en licht,
zoals hij later de afwisseling van de jaargetijden zal schilderen, den eeuwigen
kringloop van groeien en
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vergaan. En daar alles vorm is van de oneindige universele levenskracht, wordt elk
stuk landschap een brok van den cosmos, wekt den indruk van wat zich onbegrensd
buiten de randen verder uitbreidt. Bruegel was de eerste om dat modern natuurgevoel
uitdrukking te verlenen.
Bij hem strekt het begroeide lijf der aarde zich uit, de rotsige bergen draaien met
den stroom mee en leiden naar de verte, de bomen zwellen van het sap, met hun
spierige stammen, die zich omhoogwringen, en hun zich spreidende takken die
wijduit in de lucht grijpen. Hij bereikt dat met een minimum van middelen. De Alpen
vooral hebben indruk op hem gemaakt. Hij is een der allereersten geweest, om er
de grootse schoonheid van te begrijpen, daar waar de anderen zich gewoonlijk van
de barre, onvriendelijke, mensvijandige hoogten liefst afkeerden. Hij is vol ontzag
voor die oer-schepping, geeft zich over aan haar, zoals zij is. Sommige bladen zijn
doordaverd van een bijna demonische macht: we wonen het bij, hoe de berg
gebarsten is om een nieuwen berg omhoog te duwen*. Van Mander getuigt: ‘In zijn
Reyzen heeft hij veel ghesichten nae 't leven gheconterfeyt, zoo datter gheseyt wort,
dat hy in d'Alpes wesende, al die berghen en rotsen had in gheswolghen en 't huys
gecomen op doecken en penneelen uytghespoghen hadde, zoo eyghentlijck con
hy te desen en ander deelen de Natuere nae volghen’.
Te Antwerpen terug, heeft hij inderdaad nog verschillende Alpenlandschappen,
in opdracht van Hieronymus Cock, voor de gravure getekend, en die motieven heeft
hij later nog menigmaal in zijn schilderijen gebruikt.
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Doch daarnaast tekent hij ook landschappen, die met het heroïsch-Venetiaanse
niets gemeens meer hebben en een gans ander karakter vertonen: gezichten op
echte Kempisch-Brabantse hoekjes en kantjes, hofsteden, boerenhuizen, wegen,
weiden, heel eenvoudig en gewoon, zonder enige fantasie, stilering noch pittoresk
effectbejag. Daar geeft Bruegel ons niet meer de dramatische schepping van een
wereld, maar het rustig schouwen van de alledaagse, Vlaamse ‘natura benigna,’
die hij lief heeft, met het spel van zon en schaduw op den milden bloei. De
lichtwerking is bijzonder teer, met fijn gestippel anngeduid in de boomkruinen, van
warmte en broeienden geur omwasemd*.
Doch tevens tekent hij voor den kunsthandel van Hieronymus Cock, sedert
omstreeks 1556, ook allegorische, satirische of moraliserende prenten, die door
anderen gegraveerd werden, zedentonelen als den Alchemist, voorstellingen van
spreekwoorden, een rij van Ondeugden en Deugden. De invloed van Bosch ligt er
dikwijls voor de hand. Hier zien we hem van een andere zijde: de maatschappelijke
wereld is het tegendeel van de natuurlijke, zij is ‘de verkeerde wereld,’ door de
Dwaasheid beheerst. De dwaasheid is niet meer de betovering van een Godverlaten
wereld door den duivel, zoals bij Bosch, maar de erkenbare drijfveer die de mensen
doet handelen, zoals bij Erasmus en bij Rabelais. Zij blijven in den ban van den
waan, van den schijn, en weten zelf niet hoe ze de speelbal zijn van een grote illusie.
Vandaar Bruegel's hogere humor. In de reeks der Deugden (men kijke b.v. naar het
Geloof*, of naar de Hoop) lijkt ironie wel den boventoon te voeren.
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De samenschikking beantwoordt aan andere bedoelingen: het landschap wordt
vervangen door een opgesteld toneel, en de natuurwet die alles samenbindt maakt
plaats voor verspreide wezens, die mekaar niet kennen. Een echt poppenspel.
Die compositie zonder eigenlijk middelpunt vinden we dan terug in het eerste
schilderij van werkelijk grote betekenis dat Bruegel ons nagelaten heeft: de
Spreekwoorden van 1559, te Berlijn. In den Strijd van Vasten en Vastenavond van
1559 (Wenen), een folkloristische enyclopaedie, voelen we al beter, ondanks de
menigvuldige figuurtjes, de rythmen die alles bijeenhouden. En dit treft dan nog
meer in de Spelen der Kinderen, van 1560 (insgelijks in het museum te Wenen):
meer dan tweehonderd bengels bewegen en roeren daar, doch klaar geschikt, en
zo dat alle eentonigheid en alle idee aan kunstmatige samenstelling vermeden
wordt. Hier niets meer dan werkelijkheid, studie van het volksleven, buiten elke
conventie, met frisse ogen scherp waargenomen, echte “snap-shots”,’ zoals er in
de kunst nog geen aan te wijzen waren.
Dichter bij de fantasmagorie van Jeroen Bosch staat hij dan weer in den Val der
Engelen van 1562 (Brussel), maar met welk een weergaloos verfijnd coloriet! Het
hoogst in dat soort van veelfigurige composities heeft hij echter bereikt in den
geweldigen Triomf des Doods te Madrid*, dien ik geneigd ben omtrent denzelfden
tijd te stellen: een verschrikkelijke hernieuwing van de oude dodendansen.
In 1563 was Bruegel te Brussel gevestigd. Hij zal er de laatste zes jaren van zijn
leven doorbrengen. Het is
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de sombere tijd van de eerste beroerten, weldra zal op ons volk de gesel van Alva
neerkomen.
De kunst van Bruegel wordt grootser, realistischer nog, geladen met een
aangrijpenden zin voor het tragischmenselijke.
In zijn voorstelling zal hij nu trachten, de natuurlijke en de maatschappelijke wereld,
het landschap en de figuur, inniger tot elkaar te brengen. Maar er zijn geen scherpe
grenzen in zijn ontwikkeling te trekken. Een poging in die richting was reeds de Val
van Icarus (Brussel), dien ik van veel vroeger meen te zijn, en die verbluft door het
tederste, bijna onwerkelijk etherische spel van lucht en licht, waarin enkele volle
tonen opklinken, - terwijl hij nog dikwijls getrouw blijft aan den veelfigurigen stijl, b.v.
met de Dulle Griet, van 1564 (Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen),
ongemeen van donker-vurige kleurtotaliteit, of de Kruisdraging uit hetzelfde jaar, te
Wenen, waarin hij, zoals enkele zijner voorgangers al gedaan hadden, en zoals het
bij hem regel wordt, het Bijbels drama tot actuele werkelijkheid maakt. De samenhang
van de talrijke kleine groepen met de wijde omgeving is overtuigend geslaagd. Al
zijn hier nog een paar fantastische motieven ingeschakeld.
Het is trouwens merkwaardig hoe ook in zijn schilderwijze Bruegel altijd vrij blijft:
ze is nooit helemaal dezelfde.
In 1565 begint de reeks der grote landschappen: de Jagers in de Sneeuw, de
Sombere Dag en de Terugkeer der Kudden (te Wenen), de Hooitijd (verzameling
Lobkowitz, kasteel Raudnitz bij Praag), de Oogst
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(New York), waarbij nog buiten die serie, het Zeegezicht te Wenen mag gevoegd
worden. In die landschappen is alles beweging, dramatische handeling van aarde,
wolken, zon, wind. Bruegel schildert niet de dingen op zich zelf, maar de onderlinge
verhouding der dingen: aarde en hemel en mensen en dieren zijn één ondeelbaar
geheel. De beweging wordt ook gezocht in de opeenvolging van de plans, door die
schielijke perspectief die de vormen sneller in grootte doet afnemen dan de werkelijke
afstanden dat zouden eisen. Bruegel vertoont daarbij, zoals later de barok, een
voorkeur voor schuine richtingen, die naar de diepte toelopen: we hebben bij hem
nooit de in zichzelf gesloten rust van de klassieke kunst, maar de vlucht die den blik
naar de verte leidt.
Om alleen maar bij enkele van die werken stil te staan: in den Terugkeer der
Kudden* is de schilderwijze te gelijk breed en licht, met heel fijne schakeringen: hoe
b.v. wat rood gestippel in de struiken wemelend leven brengt, of hoe kies de takken
en sprietelende twijgjes zich in de atmosferische ruimte aftekenen. De lijn is even
‘expressief’ als in de beste Oost-Aziatische kunst, waaraan ook de Jagers in de
Sneeuw* even denken doen. Hier wekken die staalkoude en doffe, haast toonloze
tonen, den indruk van een bevroren oneindigheid. De ijle stilte is zichtbaar en
voelbaar geworden. Van op den hogeren voorgrond zinkt de blik in het dal om zich
dan weer over de verre rotstoppen in den onmeedogenden hemel te verliezen. Die
wereld heeft geen grenzen, wordt bijna fantastisch in die uiterst fijne en dunne kleur.
De hoofdbeweging komt links onderaan van buiten de lijst en stijgt ten slotte naar
den rechterbovenhoek. De
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samenstelling is weer geordend naar schuine richtingen: de ene zet aan in het
midden van den linkerrand en strekt zich waaiervormig naar den rechterrand uit,
met de neerzakkende lijn van den heuvelrug op den voorgrond, de horizontale
vlakken van den middelgrond, en den horizon, die rechts bovenaan gaat samenvallen
met het eindpunt van de hoofdrichting. Deze begint met de groep van jagers en
honden, die dadelijk het oog trekt. Die donkere vormen, als verdund op het witte
schijnsel van de sneeuw, drukken alleen door de macht van de silhouet het
moeizame lopen van de mannen en van de hijgende honden uit. Men merke nu hoe
die beweging gesteund wordt door de rij bomen en de huizen daarachter, die naar
de diepte trekken en dan naar de brede weer ophellende vlakte en de bergen voeren.
Die grote rythmen winnen nog aan leven door de gebruskeerde perspectief, het
snel verminderen van de afmetingen, waardoor in het landschap hetzelfde effect
bereikt wordt als door een felle verkorting in een gebaar. Alles zit zo ineen, dat men
er niets in missen kan. Niets is aan het toeval overgelaten, ieder onderdeel op zijn
juiste plaats en in de juiste richting, tot de zwarte vlek van dien vogel, die aandoet
als een angstige kreet in de onverroerbare stilte: het kruis van zijn vorm vat in zich
de voornaamste lijnrichtingen samen. Men denke hem maar een ogenblik weg, en
er ontbreekt iets noodzakelijks.
In ieder schilderij is een bijzonder licht, een bijzondere lucht, die zwaarder of
lichter op mens en dier weegt.
Van kleiner formaat is het Zeegezicht*, zeker het meest verrassende: door zijn
durf, zijn geniale onbevangenheid, zijn lyrischen zwaai, komt dit werk onmiddellijk
in de
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buurt van Permeke te staan. Het wrede geweld van den oceaan was hier voor de
eerste maal geschilderd. En meegaande met die symphonie van kleuren en
hartstochtelijke beweging, is de schilderwijze gejaagd, het toneel met brede
penseelstreken uitgevoerd.
Maar ik kan hier alleen een greep doen uit die late werken van Bruegel, men zou
over hem niet uitgepraat raken. Ik wijs nog op de Optelling te Bethlehem (1566,
Brussel), die enigszins met de Jagers in de Sneeuw verwant is. En wil men weer
eens nagaan, hoe onfeilbaar en eigenaardig Bruegel zijn panelen componeert, dan
neme men b.v. de Bekering van Paulus* (1567, Wenen). Het eigenlijk onderwerp
is er slechts een episode in het machtig schuin-opstuwende gedrang. Maar alles
brengt er onverbiddelijk toe terug. Er kan geen enkele figuur wegvallen.
Nu zullen de gestalten steeds groter worden, de samenstelling nog meer
geconcentreerd, tot de laatste en heerlijkste triomfen: het Boerenbruiloftsmaal* en
de Kermisdans te Wenen en eindelijk de Parabel der Blinden*, van 1568, te Napels.
Bruegel blijkt er meer dan elders door het psychologisch-individuele aangetrokken.
Hij wordt nog zuiverder. Tot achtergrond verkiest hij nu gewone uitzichten van den
geboortegrond, zonder enige romantiek en op de natuurlijkste wijze gezien, met
lagen horizon, niet meer in vogelvlucht: zo direct, zo van alle zwaarte ontdaan dat
het gisteren kon geschilderd zijn. De treffende klaarheid van de schikking berust
hierop, dat elke vorm in zijn verhouding tot den naburigen op zijn plaats in de ruimte
staat, en de vereenvoudigde, synthetische tekening, met beweging geladen,
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de vlakke kleuren omsluitend, aan het geheel een monumentaal uitzicht geeft.
De Parabel der Blinden, op doek geschilderd in een ongemene gamme van
zeldzame en kies getaande kleuren, zou een fresco kunnen zijn. Het Brabants
landschap is er zo waar als maar kan. Tegen den stillen vrede der weiden steekt
de dalende, onrustige sliert van de sukkels af, die elkaar leidend, naar de
onvermijdbare gracht neerstronkelen. De verschillende soorten van blindheid zijn
duidelijk onderscheiden,- de gans ongeneesbaren voeren de bende aan. Belachelijk
en deerniswaardig hebben allen de stijve, aarzelende houding, den werktuigelijken
gang van blinden, die, met strak gezicht, het hoofd omhoog lopen, luister- en
reukorganen vooruit. Er is iets van het noodlot in de beweging zelve. Die stumpers,
die naar den dood zakken, onherroepelijk, worden een beeld van de menselijke
dwaasheid. Het wrange en droeve werk is vol van het tragische dier dagen, van het
tragische van alle tijden.
Uit datzelfde jaar 1568 is het landschap met de Ekster op de Galg*, te Darmstadt.
Weer zo geheel anders: bijna miniatuurachtig fijn, een morgenstemming, in lichten
zonnenevel, met uiterst tere, doorschijnende verten.
Het realistisch ‘expressivisme’ van Bruegel kan men in reinen staat waarnemen
in zijn tekeningen ‘nae 't leven’: bedelaars, mannen uit het volk, boeren met den
reuk der aarde aan zich, zoals we die nog dagelijks op onze wegen ontmoeten.
Hij houdt van het elementair-menselijke, van den mens waar die het meest ‘natuur’
is: het kind dat speelt, den
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boer die in zijn werk sedert eeuwen dezelfde gebaren herhaalt, en in zijn leute vol
gezond dierlijke instincten zit en vitalen drang.
Hij kan dat onbepaalbare vatten, dat we ‘leven’ noemen, dat organisch karakter,
dat de onontleedbare eenheid uitmaakt van een figuur of van een landschap. De
vorm is dan altijd beweging, in actie of in potentie. Zelfs Tintoretto en Rubens hebben
niet zoveel bewegingsmotieven ingevoerd. Zijn lijn schept ruimte in de drie
afmetingen.
Hij ziet de blote werkelijkheid zo intens, dat ze er bijna visionair door wordt. En
hij dringt steeds naar het essentiële: zo zijn stijl en natuur bij hem niet te scheiden.
Zijn ontwikkeling is niet anders geweest dan de ontplooiing van zijn persoonlijkheid,
de geleidelijke bevrijding uit al wat niet alleen hem zelf toebehoorde. Dat gaat
gepaard met een steeds groter wijze van zien, een steeds dieper voelen van de
dramatische kern van het leven. In de schilderkunst is hij de hoogste belichaming
van den tragischen humor, boven alle bitterheid verheven.
Hij was zijn gehelen tijd voor. Hij werd veel nagevolgd maar weinig begrepen.
Terwijl de lijn van Pieter Aertsen werd voortgezet door diens leerling Joachim de
Beuckelaer (± 1530-1573), zo die van Bruegel, echter zwakjes, door Lucas van
Valckenborgh (± 1540-1625), Abel Grimmer (na 1570- kort voor 1609) en Pieter
Bruegel den Jonge (1564-± 1638), wiens talrijke kopieën naar zijn vader aantonen,
hoe groot de vraag naar dergelijk werk was.
Belangrijker is de ontwikkeling van het landschap, die
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niet zonder invloed op het Noord-Nederlandse bleef. Abel Grimmer maakt kleine
Bruegeltjes. Zo ook de miniatuurachtig preciese Hans Bol (1534-1593), die van
1584 tot 1593 voornamelijk te Amsterdam werkt. Lucas van Valckenborgh en zijn
broer Marten (1542-1604) vermengen nog veelal ouderwetsen trant met
herinneringen aan Bruegel. Maar Gillis van Coninxloo (1544-1607) getuigt in zijn
boomgroepen* van een onmiddellijker en oprechter natuurgevoel dan zij. Om
godsdienstredenen week hij in 1585 van Antwerpen naar Zeeland uit, vestigde zich
in 1587 te Frankenthal bij Mannheim en in 1595 te Amsterdam. Zijn werk, ook door
prenten verbreid, genoot er veel bijval. Hij had invloed op Jan Bruegel den Oude,
David Vinckboons en Roeland Savery. Vroege schilderijen van hem (de gedateerde
werken gaan van 1588 tot 1604) kan men te Dresden zien, latere, en de beste,
waarin hij een merkwaardige eenheid van toon bereikte, voornamelijk te Wenen.
Van Mander houdt hem voor den voortreffelijksten landschapschilder van zijn tijd.
Paulus Bril (1554-1626) bracht dien stijl naar Rome over, waar hij onder den invloed
van de Carracci een meer klassiekdecoratief karakter kreeg en Claude Lorrain
aankondigde. Van Gillis van Coninxloo gaat te Antwerpen Joos de Momper uit (±
1564-1635); met zijn barre berglandschappen in vreemde lichtcontrasten verschijnt
hij soms als een voorbode van den genialen Hercules Seghers, die trouwens een
leerling van van Coninxloo was. De werken die hem in talrijke musea toegeschreven
worden, zijn zeker niet alle van zijn hand, maar de belangrijkste kan men best te
Dresden beoordelen. Jan Bruegel,
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bijgenaamd de Fluwelen (1568-1625), de broer van Pieter den Jonge, brengt iets
van Van Coninxloo over in zorgvuldig gepenseelde, liefelijk heldere, glanzend gladde
paneeltjes. Hij ging vroeg naar Rome, werkte in 1596 voor Kardinaal Borromeo te
Milaan, was meester te Antwerpen in 1597 en werd later, rijk en beroemd, schilder
van de aartshertogen Albert en Isabella. Om zijn talent als dieren-, bloemen- en
stillevensschilder werd hij graag door Rubens en anderen gebruikt; doch er zijn ook
landschappen van hem - o.m. te Dresden, van 1604 en 1605, - waarin de wijde
vlucht van de vlakte reeds aan de grote Hollanders van het volgend geslacht doet
denken. Hij is het best in het Prado te Madrid vertegenwoordigd. Jongere Vlamingen
die naar Holland overkwamen, hebben er dan toe bijgedragen, om de Vlaamse
manier aldaar verspreiding te verschaffen en in bijzondere richtingen te leiden: David
Vinckboons (1578-1629), met dorpstonelen, o.m. te München, Brunswijk, Leningrad,
en Roeland Savery (1576-1639) met dierstukken (o.m. te Dresden en Wenen).
Maar om op Pieter Bruegel terug te komen: het rechte begrip van zijn kunst
speuren we eerst in de 17de eeuw, bij Adriaan Brouwer, en bij Rubens, die veel
van hem hield; daarna, in de 19de, bij Millet. En in onze dagen hoeven we maar
naar Jakob Smits, Laermans, Gustaaf van de Woestijne, Permeke en enkele anderen
te kijken, om te beseffen, dat Pieter Bruegel de meest actuele van onze oude
meesters geworden is.
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12. HIERONYMUS BOSCH
De hooiwagen, middelpaneel
Escorial
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13. HIERONYMUS BOSCH
De hooiwagen, linker- en rechterzijluik
Escorial
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14. HIERONYMUS BOSCH
S. Hieronymus
Gent, Museum voor Schone Kunsten. Foto A.C.L.
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15. JAN MASSYS
Loth en zijn dochters
Brussel, Kon. Musea voor Schone Kunsten. Foto A.C.L.
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Hieronymus Bosch
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Het is niet gemakkelijk, den oubolligen Hieronymus Bosch in de kern van zijn
wezen te vatten. Ik meen zelfs, dat daarover nooit het laatste woord zal gesproken
worden, en vlei me dan ook niet met de hoop, dat ik bij machte zou zijn, hem eigenlijk
te ‘verklaren3’. Hij lijkt me de meest raadselachtige figuur van de kunstgeschiedenis
in de Nederlanden. Hij is zeker een der alleroorspronkelijkste scheppers, en
oorspronkelijkheid bergt al op zich zelf menig geheim in zich. Maar daarbij verlustigt
hij zich meermalen in een droomwereld van visioenen, waar we ons nooit geheel
thuis in kunnen voelen, zelfs als we de onveilige draslanden van het hedendaags
surrealisme hebben doorwaad, zelfs met den Malleus Maleficarum van Sprenger
en Institoris of met Patricius' Vagevuur aan de ene hand en de psychoanalytische
werken van Siegmund Freud aan de andere.
We weten bijna niets van zijn persoon en bitter weinig van zijn leven. In de
oorkonden heet hij Hieronymus van Aeken. Waarschijnlijk was de familie uit de oude
keizerstad afkomstig. Wat er van zij, te 's Hertogenbosch, waar hij werkzaam was,
woonden voor hem andere Van

+

De sterretjes in de tekst verwijzen naar de Lijst der Illustraties achterin dit deel. Red.
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Akens. Een Jan van Aken (de vader van Hieronymus?) wordt er als schilder vermeld
in 1435-'36 en 1441, een Laurens van Aken als burger van Den Bosch in 1461. Hij
zelf tekent Iheronimus bosch, vermoedelijk naar den naam van zijn geboorteplaats.
's Hertogenbosch was toen een zeer bloeiende stad; de heerlijke St. Janskerk werd
er in de tweede helft van de XVe eeuw gebouwd. In 1480 komt hij voor het eerst
als ‘Jeroen die Maelre’ voor in de registers van de Illustre
Onze-Lieve-Vrouwebroederschap te 's Hertogenbosch. Daarna, in dezelfde registers,
in 1488, dan in 1493-'94, 498-'99, 1504, 1508-'09 en 1512. Zijn overlijden wordt er
o

in 1516 opgetekend: Obitus fratrum: A 1516 Hieronimus Aquēn alias Bosch insignis
pictor (= uitstekend schilder). Als lid van die broederschap moet hij wel een vroom
mens geweest zijn. Door haar werden opvoeringen en processies ingericht;
gewoonlijk waren de decoraties, kostumes en maskers door een schilder ontworpen
en hiervoor zal ongetwijfeld Jeroen gezorgd hebben. Hij heeft verschillende
bestellingen voor de St. Janskerk uitgevoer: in 1493 of 1494 ontwerpen voor
glasramen in de kapel der broederschap en verder zes schilderijen, die in 1611 nog
beschreven werden en sedertdien spoorloos verdwenen zijn: een Schepping der
Wereld, Abigaïl bij Salomo, de Aanbidding der Koningen, het Beleg van Bethulia
met den Moord op Holophernes, de Vlucht van het leger na den moord, Esther en
Ahasverus.
Hij was ook buiten zijn stad beroemd en wel in annzienlijke hofkringen: Filips de
Schone, die veel te Brussel vertoefde, bestelde hem kort voor 1504 een groot
schilderij, negen voet hoog en negen voet lang, met de
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voorstelling van Laatste Oordeel, Hel en Hemel. Margaretha van Oostenrijk, die
haar hofhouding te Mechelen had, bezat van hem, nog tijdens zijn leven, volgens
een inventaris van 1516, een Verzoeking van S. Antonius. Uit een inventaris van
het kasteel Duurstede bij Utrecht, in 1524, blijkt dat bisschop Filips van Bourgondië
een schilderij had, dat zich thans in het Prado te Madrid bevindt: ‘Een tafreel van
Lubbert Tas die men die keye uit snyt’.
Schilderij en van hem vonden al vroeg hun weg naar Italië. Kardinaal Grimani
bezat een Hel op doek (1521). Maar vooral Felipe de Guevara, keizer Karel's
vertrouweling, die in onze gewesten gereisd had en een vriend van Tiziaan was,
bleek een geestdriftig bewonderaar van zijn werken en heeft er verscheidene naar
Spanje overgebracht. Ook de godvruchtige en sombere Filips II, die de schilderijen
van Felipe de Guevara na diens dood verworven had, had er bijzonderen smaak
in. Zijn verzamelingen bevatten vele werken van Bosch. Sommige van de
belangrijkste zijn nog in het Escorial. In de kleine cel waar hij gestorven is, mochten
op het laatste uur van den smartelijken doodsstrijd zijn blikken zich naar de Zeven
Hoofdzonden van Bosch wenden.
Geen enkel werk is gedateerd. Onder die, waarvan de echtheid onbestreden
vaststaat, dragen slechts vijf zijn handtekening: de Verzoeking van S. Antonius te
Lissabon, de Aanbidding der Koningen te Madrid, S. Johannes op Pathmos te Berlijn,
de Marteldood van S. Julia en een S. Hieronymus te Venetië. Deze laatste twee
schilderijen hebben ongelukkiglijk veel geleden.
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Ziedaar zowat al het zakelijke, dat omtrent Hieronymus Bosch kan meegedeeld
worden.
We bezitten twee portretten naar hem. Het ene is een tekening in den bekenden
Codex te Atrecht* (Arras) (datum onzeker, uiterst waarschijnlijk voor 1573), het
andere een koperplaat, in 1572 bij de weduwe van Hieronymus Cock te Antwerpen
verschenen. Op de tekening te Atrecht ziet hij er veel ouder uit. Dat hij 60 of 65 jaar
geworden is, lijkt dus wel aan te nemen: er wordt verondersteld, dat hij ± 1450 te 's
Hertogenbosch geboren werd. Hij heeft een mageren, breden kop, met stugge
haarklissen, gerimpeld voorhoofd, uítstekende jukbeenderen, pezigen hals, breden,
vrij sarcastischen mond met dunne, fel op elkaar gesloten lippen, grootopen, scherpe
ogen, van een visionnair, - een streng gezicht, vol levensspanning, met iets van
een roofvogel. Op de plaat van 1572 prijzen Latijnse verzen van Lampsonius hem
als een ziener der hel.
Het schijnt wel, dat de XVIe eeuw hem bijna uitsluitend langs die zijde heeft
opgevat. Guicciardini, in zijn Descrittione di tutti i Paesi-Bassi (1567), noemt hem
Bosco di Bolduc (van 's Hertogenbosch), ‘hoogst voorname en wonderbare uitvinder
van fantastische, zonderlinge zaken’. Maar van dien hierboven vermelden Felipe
de Guevara, die een kunstkenner was, hebben we een merkwaardige verklaring,
in zijn Comentarios de la Pintura, ± 1565 of 1570 geschreven: hij beweert, dat hij
vele schilderijen gezien heeft, aan Bosch toegeschreven, die een valse handtekening
droegen en die men in den schoorsteen gerookt had om die voor oud te laten
doorgaan. Wat althans bewijzen zou, dat Bosch toen zeer
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gewild was. Felipe de Guevara voegt er aan toe, dat, van hellegedrochten afgezien,
Bosch zelf niets onnatuurlijks zou geschilderd hebben - het onnatuurlijke werd door
zijn navolgers vermenigvuldigd, o.m. door een leerling, die zijn schilderijen met de
handtekening van den meestervoorzag.
De waarheid is, dat veel wat op den naam van Bosch stond, niet van hem kon
zijn. Van de schilderijen op doek is er geen enkel meer bekend. Wat ook maar
natuurlijk is: die konden uit den aard van stof en techniek ook moeilijker behouden
worden. De werken, waaromtrent algemeen geen twijfel meer bestaat, zijn niet zeer
talrijk, al weet men, dat hij een bijzonder vruchtbaar meester is geweest. Veel moet
in den beeldenstorm zijn ondergegaan.
Omtrent de chronologie van de onbetwistbare werken zijn de meest
betrouwenswaardige geleerden het op verre na niet eens geworden. Ja, sommige
panelen worden door den een zeer vroeg en door een ander zeer laat gesteld...
Belangrijke problemen van den ontwikkelingsgang blijven problemen.
Buiten de bekende panelen noem ik nog enkele onderwerpen van verloren gegane
schilderijen, - dit om de verscheidenheid van zijn werk aan te duiden, al kunnen we
niet nagaan, wat van dat alles echt was. In het bezit van Felipe de Guevara waren
o.m. de Blindenaanvoerder (de compositie wellicht bewaard in een plaat door
Hieronymus Cock uitgegeven, en een voorbode van Bruegel's Parabel der Blinden),
de Vlaamse Dans, de Blinden op de zeugjacht, de Heks. Onder andere schilderijen
in Spanje is ook een Strijd van Vasten en Vastenavond aan te stippen (weer een
onderwerp, dat door Pieter Bruegel werd overgenomen). In zijn Schilder-
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Boeck van 1604 beschrijft Karel van Mander een vrij genreachtige Vlucht naar
Egypte en een paar Wonderen van Heiligen; op een daarvan was het brandend
vuur voortreffelijk voorgesteld.
Van Mander vertelt ook wat van zijn techniek: in zijn ‘draperinghen’ had hij van
het oude ‘menighvuldigh kroken en vouwen’ afgezien. Waarop volgt: ‘Hij hadde een
vaste en seer veerdige en aerdighe handelinghe [schilderwijze], doende veel van
zijn dinghen ten eersten op, het welck nochtans sonder veranderen seer schoon
blijft [zette dikwijls zijn taferelen in eens op, die echter zonder verdere bewerking
zeer schoon blijven]. Hij hadde oock als meer ander oude Meesters de maniere,
zijn dingen te teeckenen en trecken op het wit der Penneelen, en daer over een
doorschijnigh carnatiachtigh [vleeskleurig] primuersel te legghen, en liet oock dikwils
de gronden mede wercken’.
Door sommige schrijvers wordt Hieronymus Bosch gerangschikt onder de
‘Hollandse school’. Het is hier de plaats niet om te onderzoeken, welke in de XVe
eeuw de verhouding tussen de kunst in de noordelijke en in de zuidelijke gewesten
van de Nederlanden geweest is. De beschouwingen daaromtrent berusten al te
zeer op constructies van minder gegronde of oncontroleerbare veronderstellingen.
Daar door de woelingen van de XVIe eeuw in het Noorden zoveel verloren is gegaan,
zijn er te weinig vergelijkingspunten, en die blijken me dan ten slotte niet bijster
overtuigend. Het Scheldebekken, tot in het Walenland toe, en het Noord-Nederlands
Westen van Utrecht uit, verschijnen te zamen als één gebied, waarin wel
schakeringen voorkomen (van plaatselijken
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of regionalen aard? Haarlem b.v.?), maar die van geringe betekenis blijven tegenover
de eenheid van het geheel, als dat vergeleken wordt met hetgeen ten Oosten daarvan
ligt. In den grond valt er toen geen scherpe lijn tussen den stijl van het Noorden en
dien van het Zuiden te trekken. Waar dat wèl beproefd wordt, moet ik het voor een
gevolg van hedendaags nationalisme houden, dat de huidige staatsgrenzen op de
XVe eeuw overdraagt. Wat nu 's Hertogenbosch betreft, het behoorde bij het
hertogdom Brabant, was door geen enkele grens van Brussel of Leuven gescheiden
en stond artistiek veelal in verband met Antwerpen, waar trouwens de kunst, door
Jeroen ingeleid, den gunstigsten bodem zou vinden.
Daarmee is echter nog geen antwoord gegeven op de vraag naar het ontstaan
van zijn stijl. Het spreekt vanzelf, dat hij niet uit de lucht gevallen is: een kunstenaar,
hoe individueel ook aangelegd, breekt niet ineens en geheel met al wat voorafgegaan
is. Dat Bosch nog in hoofdzaak samenhangt met de, globaal genomen, XVe-eeuwse
kunst, dat wordt men onmiddellijk gewaar. Maar zijn sommige eigenaardigheden
van hem rechtstreeks terug te voeren tot een bepaalden oorsprong?
Hij was ietwat jonger dan Memlinc, ietwat ouder dan Gerard David en Geertgen
tot S. Jans. Er werd op verwantschap met sommige figuren van Geertgen gewezen,
wat men met enigen goeden wil aannemen kan. Er werd ook verondersteld, dat hij
bij den aanvang van zijn loopbaan het meest van Noord-Nederlandse
miniatuurschilders had geleerd. Een klemmend bewijs is niet geleverd, maar dat op
die wijze zijn vrijere schilders-tech-niek te verklaren zou zijn, lijkt me best mogelijk.
Merk-
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waardig is, dat hij, vooral in vroeg werk, nog het meest schijnt aan te sluiten bij een
veel oudere traditie: die van den zogenaamden Meester van Flémalle, of ook van
den vroegen Van Eyck-stijl: Laatste Oordeel en Kruisiging, uit de Ermitage naar het
Metropolitan Museum te New York verhuisd, miniaturen van het Turijns-Milanees
Getijdenboek (die sommigen nogal ‘Hollands’ van karakter voorkomen...). Heeft hier
een traditie voortgewerkt, waarvan we het verloop niet kunnen volgen?
Maar ten slotte is de oorspronkelijkheid van Jeroen Bosch zo verbluffend, dat al
het andere van uiterst ondergeschikt belang blijft, en men ontmoedigd terugdeinst
voor de vraag naar de ‘bronnen’ van zijn stijl.
Het ware verkeerd, in hem uitsluitend den schilder van helse dromen te zien. Maar
hij is wel in de eerste plaats de man van de verbeelding. Zij heeft alles bij hem
doordrongen, tot zijn vormgeving toe: dat is het volkomen nieuwe.
Niet dat hij de werkelijkheid den rug toekeert. Ik ben geneigd te beweren:
integendeel! Hij heeft een heel vinnigen, onfeilbaren kijk op het kenmerkende van
dingen en mensen. Doch hij is niet meer, zoals de anderen, een dienaar van de
natuur: hij gebruikt ze voor zijn fantasie. Zijn fantasie gaat onder de oppervlakte een
innerlijker werkelijkheid zien, die niemand vóór hem gespeurd had. Zijn fantasie
maakt hem vrij tegenover elke overlevering. Daardoor verschijnt hij als een echt
schepper, rijk aan allerlei mogelijkheden, onuitputtelijk in zijn vondsten. Zo opent
hij waarlijk een nieuw tijdperk, al
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mag hij in anderen zin soms nog zeer archaïsch lijken.
Zeker is, dat de innig vrome aandacht, de stille stemming van onze zogenaamde
‘primitieven’ bij hem te loor gaat, vaak verdreven door demonisch bezeten
bewegingen. Men begrijpe vooral, dat hij niet meer een konterfeitsel van het zichtbare
leveren wil. Hij is te subjectief. Hij zoekt de expressie. De natuurvormen op zich zelf
hebben voor hem minder belang. Ze zijn hem veelal symbolen van het innerlijke,
middel tot uitdrukking van zijn satirisch moraliserenden geest. De kleuren zijn niet
noodzakelijk die van de werkelijkheid. Blijft er aan zijn gestalten dikwijls nog iets
ouderwets, dat ligt hieraan, dat hij zich om den bouw van het menselijk lichaam,
zijn binnenstructuur, weinig bekreund heeft. Hij schijnt verzuimd te hebben, in dat
opzicht iets van de ‘school’ te willen leren. Zijn lichtvoetige, spitse figuren wegen op
den grond niet. Over 't algemeen ziet hij die meer vlak decoratief dan als massa.
Maar in hun elegante grilligheid spreken ze door een omtrek met levensdrang
geladen. Zoals zijn bedoelingen zelden een zekere dubbelzinnigheid afleggen, zit
zijn werkwijze vol paradoxen: de nachtmerries die hem berijden, schildert hij met
een speelse gratie.
Waar hij nog niet de volkomen rijpheid bereikt heeft, is zijn compositie wel eens
onbeholpen. Van huis uit illustrator, zwelgt hij daar soms in verwarde en overladen
samenstellingen. Zijn voorkeur gaat altijd naar een onnatuurlijk hogen horizon, zodat
hij voor zijn voorstellingen over het gehele vlak van het schilderij beschikken kan.
Doch achter de wispelturige vreemdheid van den voorgrond breidt hij dan weer de
verte van een eenvoudig en rustig landschap uit, realiteit door fijn atmosferische
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behandeling tot stemmingsbeeld geworden. Eigenlijk zit hier minder tegenstrijdigheid
in dan eerst vermoed wordt: de figuren èn het landschap zijn beide uitdrukking van
subjectieve werkelijkheid.
Zijn kleur is nogal dun opgelegd, met fijn penseel, in rake zelfzekerheid. Hij zet
hier ook de XVe eeuw voort, in dezen zin dat hij de effecten wel eens in het
schitterend koloriet zoekt. Maar in zijn rijpere periode weet hij de kleuren en de
kleurlichten, aan den toon van het geheel ondergeschikt, tot wondere
samenstemming te brengen. Hij overtreft zijn onmiddellijke voorgangers door een
geraffineerden juweelglans, dien hij dikwijls verlevendigt door parelend gestippel
van heldere puntjes, terwijl zijn tinten ongemeen delicaat kunnen zijn. En soms gaat
hij zelfs over tot vlakke, naast elkaar gestelde lichte en vaste vierkante toetsjes, die
ge eerst door het vergrootglas ontwaart, maar impressionistisch op het oog
versmelten.
Het is natuurlijk, dat de meeste toeschouwers eerst door de zonderlinge
voorstellingswijzen van Bosch gepakt worden en dan ook minder acht op zijn
louter-kunst-zinnige verdiensten slaan. Het moet nog steeds herhaald worden, wat
Carl Justi vijftig jaar geleden letterlijk schreef: ‘dat de dromer Bosch een schilder is,
en wel zéér een schilder’.
Deze kenschetsing diene slechts tot voorlopige oriëntatie. Het is maar beter, dat
we ons nu rechtstreeks in contact stellen met de werken, om te trachten, wat dieper
in het wezen van Jeroen Bosch te peilen. Waarbij het geenszins in mijn bedoeling
ligt, alle te bespreken: ik kies liever de belangrijkste uit.
De meest imponerende bevinden zich te Lissabon, in
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het Prado te Madrid en in het Escorial. Ik meen goed te doen, het weinige aan te
stippen wat er aan onbetwistbaar echte en zeer hoogstaande schilderijen van Bosch
in openbare verzamelingen van Noord- en Zuid-Nederland nog te zien is: den
Verloren Zoon in het museum Boymans te Rotterdam, den S. Hieronymus en de
Kruisdraging in het museum te Gent.
De werken worden hier beschouwd volgens de chronologische orde die ik, met
menig vraagteken er naast, de waarschijnlijkste acht.
De eerste periode zou dan gaan tot in het begin der jaren 1490, de tweede zou
ongeveer de vijftien volgende jaren omvatten, de derde de laatste zeven of acht
jaren van den meester. Dit zeer betrekkelijk op te vatten, alleen tot gemakkelijker
overzicht van de ontwikkeling.
De Aanbidding der Wijzen* in de verzameling Johnson te Philadelphia lijkt me
kenschetsend voor de vroege manier van Bosch. Over de kleur kan ik niet oordelen,
daar het, van al de hier beschouwde werken, het enige is dat ik niet gezien heb. In
deze Epiphanie sluit Bosch nog min of meer bij de miniatuur aan, en in dit
traditioneel-godsdienstig onderwerp laat hij zich nog niet tot zijn fantastische grillen
en grollen verleiden. De gebroken plooien herinneren aan den ouden stijl, de lijn
heeft niet de lenige en samenvattende uitdrukkingsmacht van later. De compositie,
waarin de ruimte vrij onhandig aan de figuren ondergeschikt is, met bijvoeging van
een afzonderlijk landschap in de verte, behoudt den zeer hogen horizon. Gezichten
en gebaren missen eigen

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

494
karakter. Maar we worden al den trek naar het pittoreske gewaar, b.v. in dien
Morenkoning, die, opmerkelijk genoeg, aan figuren van Pisanello, ongeveer een
halve eeuw vroeger, doet denken; en het natuurgevoel breekt op verrassende wijze
door, in het wazig stadsgezicht op den achtergrond.
- De Zeven Hoofdzonden*, in het Escorial, getuigen al van veel rijper talent. Het
is het schilderij, dat Filips II aan den wand van zijn kamertje had laten hangen en
dat hem in de ure des doods voor ogen stond. We hebben daar, op een vierkant
tafelblad, een cirkel in zeven vakken verdeeld - die ge, er rond gaande, van boven
af moet bekijken - met in het midden een cirkel van stralen, waarin een kleinere
cirkel den uit het graf rijzenden Christus vertoont, beeld van de verlossing uit het
kwaad; aan de vier hoeken, in andere cirkels, de Laatste Dingen: den Dood, het
Oordeel, de Hel en den Hemel.
Deze vier medaillons zijn in een meer ouderwetsen stijl gehouden. De helse
straffen blijven nog dicht bij de traditie; in dat kleine formaat was trouwens de latere
overvloed van verbeelding niet te verwachten, noch die ‘wonderlijcke oft seltsaem
versieringhen’ [verzinsels], waar Van Mander van gewaagt, doch daar is reeds die
brandende burcht, die den achtergrond met naren vlammengloed verlicht, waar
Jeroen zo dikwijls naar grijpen zal en die de toeschouwers bijzonder moet getroffen
hebben: Van Mander prijst het toch, ‘hoe aerdigh en natuerlijck hy was, van vlammen,
branden, roocken en smoocken’.
De Hoofdzonden worden niet meer in allegorieën belichaamd, maar in pittige
realistische toneeltjes uit het
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dagelijks burgerlijk leven in dorp en stad, in binnenkamers of op straat. Sedert Van
Eyck was de zedenschildering zo goed als vergeten. Hier staan we ver van een
kunst voor hogere kringen: het lijken brokken uit volksstukken, met weinig
personages. De typering is niet zo scherp, veeleer wat terughoudend, vergeleken
bij ander werk van Bosch.
De Gramschap is een gevecht van dronken kerels, de een heeft een stoel op het
hoofd gekregen, de andere zwaait een sabel, terwijl een vrouw hem in bedwang
tracht te houden: ze hebben al, doch vrij plomp, die brede silhouet, die den
synthetischen omtrek van Bruegel aankondigt. De Hovaardij is een vrouw op den
rug gezien, wie een duiveltje een spiegel voorhoudt; het interieur, met links een
venster en rechts een zijkamertje, doet nog even denken aan het Turijns-Milanees
Getijdenboek van een zeventigtal jaren vroeger. De Onkuisheid wordt een tamelijk
argeloos festijntje onder een tent, waar de nar wel bij past. De Traagheid is een
slapende monnik. De Gulzigheid wordt overtuigend weergegeven door een smulpartij,
die de Vette Keuken van Bruegel voorspelt. De Gierigheid, voorgesteld door een
rechter, die zich door een rijken burger en een armen drommel laat omkopen. De
Nijd, door luitjes die aan achterklap schijnen te doen, waarnaast een winkelier, een
afgeknaagd been in de hand, en zijn vrouw, afgunstige blikken richten op een mooi
gekleden heer met een valk op de vuist, en een dienaar, die zich onder een zwaren
zak verwijdert.
- De Keisnijding* in het Prado te Madrid leert ons Bosch van dezelfde zijde
waarderen: als onzen eersten echten zedenschilder. Het onderwerp zal daarna bij
on-
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telbare volgelingen, w.o. Bruegel, zeer in trek zijn. Het berust op het bijgeloof, dat
de zotheid aan een kei in het hoofd te wijten is, zoals de spreekwijze van het volk
het uitdrukt: hij heeft den kei in het hoofd, of: hij moet van den kei gesneden worden.
Net als Bruegel houdt Jeroen veel van dergelijke spreekwoorden. Een onderwerp
dat hem wel aantrekken moest: zijn levensbeschouwing houdt in, dat hij in de mensen
steeds den Boze aan het werk ziet, onder den vorm van dwaasheid of van
kwaadaardigheid.
Een kwakzalver laat den zwaarlijvigen, van angst huiverenden zieke de operatie
ondergaan. Het opschrift luidt: ‘Meester snyt die keye ras - Myne name is lubbert
das’ (en niet, zoals verkeerd gelezen werd: bibbert das, wat er trouwens niet staat,
of hibbert das: zie blz. 485). De monnik met de kan schijnt den sukkel te troosten
of moed in te spreken. De omstanders lijken even gek als de patiënt; op het hoofd
draagt de boerenbedrieger een trechter in stee van den doktershoed, de oude vrouw
het gesloten boek der wetenschap
De weergave der werkelijkheid is hier niet doel op zich zelf, maar middel tot
stichtende satire. De renaissance-kunstenaar Bruegel zal in de eerste plaats door
de werkelijkheid ingenomen worden: hij gaat uit van den indruk, dien ze op hem
gelaten heeft, en gebruikt ze dan soms voor zijn critische bedoelingen: bij Jeroen
Bosch, nog half middeleeuwer, is de zedenkundige idee het primaire, waar hij zijn
waarneming van de realiteit, zijn physionomische studies op toepast.
De compositie is zeer eenvoudig, de personages in één vlak gesteld. De
bewegingen nog wat stram, maar de
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modelering al duidelijker. De figuren tekenen zich af op een landschapsachtergrond,
waar galg en folterrad niet op ontbreken: een effen vlakte met bomen en een stad
met kerken in het verschiet, in teder licht gehouden, voor een helderblauw zacht
heuvelland. De zin voor de ‘totaliteit’ van het geziene blijkt hier al zeer gevorderd.
De kleur is bijzonder klankrijk en tevens kies.
- De Goochelaar* in het museum te Saint-Germainen-Laye bij Parijs komt enigszins
in de buurt van die Keisnijding te staan. Hier tekenen zich de tot eenvoudige vlakken
herleide gestalten voor een muur af. De eigenhandigheid is niet onaangevochten,
maar de geslepenheid van den goochelaar, de gespannen verbazing van den
vooroverbuigenden onnozelen snul, wien een eerbiedwaardigdoende, van geen
kwaad gebarende snaak den geldbuidel ontfutselt, de ondanks haar boerensluwheid
dom-onder-worpen menigte, de guitige indruk van het geheel, bewijzen hier
onbetwijfelbaar den geest en de manier van Jeroen Bosch.
- Christus' Voorstelling aan het volk, het ‘Ecce Homo’* in het Städel-Institut te
Frankfort, getuigt daarnaast van een belangrijken vooruitgang. Ditmaal is de
samenstelling vast, duidelijk verdeeld, met een welberekend evenwicht van
architectuur en massa's, aan weerszijden van de geaccentueerde middelas.
(Oorspronkelijk waren de schenkers in den linkerhoek onderaan afgebeeld.) Er is
gestreefd naar natuurlijkheid in de perspectief, verbinding van de plans door een
middelgrond en zelfs naar eenheid in den kleurtoon. Geen gekreukelde vouwen
meer: eenvoudige vlakken steunen overal het geheel. Het middeleeuws stadje, over
de brug,
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geeft den indruk van werkelijkheid. De gezichten zijn flinker geboetseerd.
Klaarblijkelijk zijn die voor Bosch hier hoofdzaak geworden. Daar moesten de
Passietonelen hem vanzelf toe leiden. En volksopvoeringen zullen hier op hem wel
invloed gehad hebben. Een erbarmelijke Christus, waar niets van de godheid uit
spreekt, het naakte lichaam met wonden bedekt (de vroegere bezitter, de heer Von
Kaufmann, had hem een kleed laten aanschilderen), buigt het lijdend hoofd naar
het wreed gewoel. En daar heeft Bosch zich dan met verbeten genot toegelegd op
de uitdieping van de uitdrukkingen, in die menigte die, achter de drie in rein profiel
geziene ‘kooraanvoerders’ opeengedrongen, als één beest zijn dommen haat
uitspuwt, bezeten door den duivel, waarvan het symbool, de pad, over een schild
kruipt. Sommige tronies zijn bijna tot het caricaturale vertrokken. De gevierde kunst
van de twee vorige geslachten, zelfs waar die fel typeren wilde, bij een Van der
Goes b.v., ontdeed zich niet van een edele voornaamheid: zij maakt nu plaats voor
kunst van een oer-volkse ruwe kracht. Bosch staat hier reeds tussen het
algemeen-physionomische en een individueler, zielkundig realisme.
Er werd, wat dit betreft, aan invloed van Martin Schongauer's platen gedacht: dat
Bosch er gezien heeft, schijnt me zeker. Maar Schongauer hoeft er niet noodzakelijk
bijgehaald te worden om de visie van Bosch te verklaren: bij den Meester van
Flémalle is hetzelfde trachten naar sterke karakteristiek soms al aangekondigd, het
was de populaire kunst nooit vreemd en die strekking moest zich nu met den tijdgeest
ontwikkelen.
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De werken, die we thans beschouwen zullen, lijken me tot de middelperiode, de
rijpe kunst van Hieronymus Bosch te behoren; benaderend gezegd: eind XVe en
begin XVIe eeuw.
- Het museum te Wenen bezit een Kruisdraging*, die waarschijnlijk het linkerluik
van een triptiek was, met kleine personages op een paneel van geringe afmetingen
reliëfachtig saamgedrongen. De compositie, zonderling genoeg voor de voorstelling
van een optocht, is naar ouderwetsen trant in twee verdiepingen verdeeld, om zich
het smalle formaat aan te passen: onderaan de twee groepen van de moordenaars
en in het midden daarboven Christus onder het kruis strompelend, dicht omstuwd
door een schreeuwerige, ongeduldig vooruitsnellende menigte, achter een vrij raar
toegetakelden krijger, waarvan de omtrek levendig de beweging uitdrukt, en die op
den rug een schild draagt, waar de pad van den Boze weer op verschijnt. Het koloriet
is helder en pikant, de schilderwijze nogal vluchtig. De betrekkelijk kleine figuur van
Christus treft niet bijzonder. Waar Bosch hier het meest belang aan hechtte, dat
was de physionomische studie van al die koppen, waar stompzinnigheid, beest
achtigheid, lafheid en ik weet niet al welke vuige instincten uit spreken. Een
uitzondering vormt, op den voorgrond tegen den linkerrand, een man die naar ons
kijkt en waarin we wellicht een portret van den schilder mogen vermoeden.
- Met de Kruisdraging* in het Escorial, die reeds in het bezit van Filips II was,
bereikt Bosch een geheel nieuwe macht van eenvoud en soberheid. Men merke
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de rol, die de grote dwarse lijnen van het kruis in de compositie spelen. De plooien
der gewaden, ondanks nog een paar hoekige lijnen, onderstrepen gemakkelijk de
bewegingen. De tekening is licht, onbevangen, het krachtige koloriet tot meesterlijke
samenstemming gebracht, de uitdrukkingen zijn flink geboetseerd. De smart van
Maria, die op den achtergrond tegen Johannes stil neerzinkt, is op ingetogen wijze
weergegeven. Geen lawaai, geen verwrongen gezichten, - de schone menselijkheid
van Christus blijft ongeschonden, boven elke lichamelijke pijn verheven, richt op
ons een indringenden blik; het puntige profiel van Simon den Cyreneeër, de oude
Jood die hem overreden wil, de hard-gesloten onverschilligheid en zelfgenoegzame
bekrompenheid van de burgers die volgen, getuigen van een koel-schalkse, scherp
individualiserende, maar geenszins overdrijvende physionomische waarneming,
zonder dat demonische waar Bosch zich in verlustigen zal. Christus, in violetgrijzen
rok, blijft in den geest buiten die menigte, die alleen aan de doodstraf denkt. De
kaalkop, die Christus slaat, gaat terug op een type dat reeds bij den Meester van
Flémalle aangetroffen wordt en in het bijzonder door Van der Goes en in den
Hollandsen kring van Albert van Ouwater terugkeert. Het Jerusalem op den
achtergrond ziet er met zijn hoge torens niet specifiek Oosters en nog tamelijk
waarschijnlijk uit.
- Met de Kruisdraging te Wenen is de ‘Blauwe Schuit’* in het Louvre verwant, wat
formaat, techniek en typering betreft. Het motief van het schip der dwaasheid dat
naar het onzekere drijft, was uit de vroegere didactische literatuur bekend (b.v. Die
blauwe Schute van Jacob
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van Oestvoren, 1413). Te Antwerpen was er reeds in de XIVe eeuw een
carnavalsgezelschap van dien naam, en in de XVe moet er ook een te Utrecht
bestaan hebben. Een zottengilde dus. Het thema werd dan ruim verspreid door het
veel gelezen satirische gedicht Das Narrenschiff van Sebastian Brant, in 1494 te
Bazel verschenen en spoedig in verschillende talen overgebracht. Het staat verder
vast, dat dat schip der dwaasheid ook in ommegangen voorkwam.
Dat is trouwens niet voldoende om al de vreemde fantasieën te verklaren, die
Jeroen zich hier veroorlooft. De opeengedrukte varenden, waaronder een monnik
tegenover een oude non die de gitaar bespeelt, versmaden geen dronkje en schijnen
niet in beste harmonie te zingen! Een slampamper ligt in zijn stommen roes
uitgestrekt, een ander braakt overboord, twee naakte mannen zijn in het water
gevallen. Een nar in papegaaienkleuren zit, men begrijpt niet recht hoe, op een
dorren tak. Het kleine bootje, waar al die personages onmogelijk plaats in kunnen
vinden, vaart zonder zeil noch roer. En een waggelend spichtig boompje, een
hazelaar wellicht, die in de volksliteratuur met de minne in verband wordt gebracht
(de buitenkant van de kruin is toevoegsel uit een latere eeuw), verheft zich als een
onwezenlijke mast, aan de schuit verbonden door touwtjes, die als paarlensnoeren
in stippelmanier zijn uitgevoerd. Van uit het bosschage op den oever beklimt een
vent met een mes gewapend den mast. De zotternij viert hier hoogtij, het ongerijmde
is baas... Ik laat het graag aan anderen over, in al de bijzonderheden symbolen te
ontdekken. De onklaarheid van de ruimteverhoudingen draagt er nog toe
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bij, om ons hier in een wereld van loutere verbeelding te verplaatsen.
- Bekendheid met Martin Schongauer blijkt uit den S. Johannes op Pathmos* in
het Deutsches Museum te Berlijn. Er werd op gewezen, dat de compositie
bestanddelen van belang aan een gravure van den Duitsen meester heeft ontleend:
de stelling van den zittenden heilige in profiel, den boom naast hem, de verschijning
van de heilige Maagd in den hemel; terwijl Schongauer's pelikaan, die bij Bosch
door een engel vervangen is, naar de achterzijde van het paneel verhuizen moest.
Maar de laatgothische manier van Schongauer, zijn rijke en scherpgebroken plooien,
zijn kronkelige boom, hebben hier voor een rustiger eenvoud plaats gemaakt en
een vaster gebouwde ordening. In het landschap, dat geheel het merk van Bosch
draagt, wordt men gewaar, hoe de schilder nu naar een betere verbinding tussen
achter- en voorgrond tracht, doch daar hem dat nog niet recht gelukken mag, komt
de verte meer naar ons toe, dan dat ze zich naar de diepte zou ontwikkelen.
De heiligen van Bosch - met de enige uitzondering van S. Julia, wier marteldood
hij voorgesteld heeft - zijn altijd anachoreten, in ascetische eenzaamheid
teruggetrokken. Een heuvel scheidt Johannes van de wereld, waar het brandende
schip aan de gevaren en het vergankelijke van het aardse herinnert. In zijn extatische
beschouwing vermoedt Johannes zelfs niets van het onmachtige duiveltje met fel
gekenmerkt mensengezicht, dat achter hem boze streken uitbroedt. De eenheid
van een teer uitgelezen koloriet stemt het gehele schilderij samen, figuur en
omgeving, van het verse groen der

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

503
weiden tot den lichten horizon in bleekblauwen hemel.
Op de achterzijde, met fijn en vlug penseel grauw-in-grauw geschilderd, wordt de
lichtende schijf met den Pelikaan op de rots, beeld van den Heiland, omringd door
een grotere schijf, waarop de Passietonelen afwisselen, welke cirkel uitkomt op een
duisteren nacht door nauw zichtbare schijnsels van gespook bevolkt. Treffend is
vooral de naakte desolatie van de vlakte, waarboven de drie kruisen zich verheffen.
- De S. Christophorus*, die een heel licht Christuskind draagt (uit de verzameling
Koenigs te Haarlem, in bruikleen in museum Boymans te Rotterdam), is een schilderij
van iets grotere afmetingen en is getekend. Het werd wellicht te duchtig
schoongemaakt, wat vooral met het oog op sommige delen aan eigenhandige
uitvoering wel eens heeft laten twijfelen. De gekreukte plooien van den opwaaienden
mantel wijzen nog op betrekkelijk vroeg bestaan. De goed ineengezette compositie,
met het wijde stroomlandschap, is bijzonder kalm, en de verrassende invallen fuivende monniken in den fantastischen boom, de beer die opgehangen wordt blijven binnen de perken van een (voor Bosch!) bezadigde luim.
- De reeks der hoogste meesterwerken uit de middelperiode wordt geopend door
den beroemden Hooiwagen*, die uit het bezit van Felipe de Guevara in dat van
Filips II was overgegaan en zich sedertdien in het Escorial bevindt. Het hoofdpaneel
is een grootse allegorie van de algemene dwaasheid der wereld en de
vergankelijkheid van het aardse, naar het woord van den profeet Jesaja: alle vlees
is gras. Waarschijnlijk heeft
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Bosch daarbij ook gedacht aan verschillende spreekwoorden, die in dien tijd aan te
wijzen zijn en waarin het hooi in verband gebracht wordt met de begrippen
dwaasheid, nietigheid of bedrog. De uitdrukking van Jesaja heeft althans nooit tot
de volkstaal behoord. Maar wat is dat in de verbeelding van Bosch geworden!
Zoals op die Italiaanse schilderijen, waar op een ommegangswagen de Triomf
van de Liefde of de Deugd voorgesteld is, doch hier nu in de landelijke omgeving
van een oogst-feest, zien we den Triomf van den Waan.
God, het enig bestendige, bedroeft zich in den hemel over het bedorven mensdom.
Een landschap met stromen, bossen en bergen, strekt zich wijd uit: de breed rustige
natuur als achtergrond tot het doelloos gewoel van de mensjes. Daar trekt de
hooiwagen voorbij, met op den waggelenden top, voor een soort van bosschage,
minnekozende en musicerende paren, tussen den engel die bidt en den duivel der
ijdelheid; deze prijkt met vleugels als een pauwestaart en zijn neus verlengt zich tot
een trompet. Rondom de enorme hooivracht wemelt een menigvuldigheid van kleine,
vlugge figuren, met speelse luchtigheid in de levendigste kleuren geschilderd: lieden
uit alle standen, ook geestelijken, trachten wat van het dorre gras te bemachtigen,
willen het met ladders beklimmen, worstelen ondereen, vermoorden elkaar, vallen
en geraken onder de wielen. Zoals later bij Bruegel drukken samenvattende of
verkorte silhouetten vinnig de bewegingen uit. Op den voorgrond o.m. een kwakzalver
voor zijn tafeltje, een doedelzakspeler, vrouwen in nonnenkleren, die hooi in een
zak stoppen, onder toezicht van een welgedanen pater met het glas in de hand.
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Het spreekwoord ‘Den zak met hooi vullen’ betekent bedriegen. Achter den wagen
rijden, uit de diepte komend, paus en keizer met hun gevolg in vol ornaat. De wagen
wordt voortgetrokken door de ondeugden, die den vorm van duivels hebben
aangenomen (ze zijn feitelijk als dieren vermomd: we merken hier een invloed van
de gewijde spelen; bij die spelen werden reeds in de XIVe eeuw maskers gebruikt,
en in de rekeningen van de Lieve-Vrouwe-broederschap in Den Bosch komen
aankopen voor van kalfsvel tot vervaardiging van maskers; wel is waar van heilige
personages, maar waarschijnlijk ook wel ‘duvels hoofden’, daar deze o.m. ± 1500
in de stadsrekeningen van Aalst voorkomen).
Het linkerluik* toont ons het ontstaan van het kwaad: de opstandige engelen, uit
den hemel gestort als een zwerm van insecten, gevleugelde schorpioenen en
salamanders neerstrijkend, de schepping van Eva en den zondeval, de verdrijving
uit het Paradijs; op het rechterluik* gaat de stoet regelrecht naar de hel toe: daar
worden wellustelingen en andere zondaars gedreven naar de poort van den
ingangstoren, die nog in aanbouw is. We treffen hier weer vermommingen aan. Ook
op die zijluiken zijn de vlakken klaar verdeeld, in diep tonig koloriet gehouden
(prachtig b.v. de brandende ruïne!) en met een slanke gratie van lijnen, die den
lateren Tuin der Lusten aankondigt.
Wanneer de triptiek gesloten wordt, vormen de achterzijden van de vleugels een
beeld, dat m.i. de vlucht betekent van den tot inkeer gekomen mens uit de boze en
ijdele wereld: een magere zwerver, voorbode van den Verloren Zoon uit de laatste
jaren, loopt ijlings door
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het land met een korf op den rug. Op den middelgrond danst een boerenkoppel,
rovers hebben een reiziger uitgeschud; in de verte verheft zich een galg. De
uitvoering is voor Bosch nogal middelmatig.
- De Kruisiging van S. Julia, in het Dogenpaleis te Venetië, stelt de glorie van den
hemelwinnenden marteldood boven een vuig gepeupel voor; het schilderij is minder
kenmerkend en in een vrij droeven toestand behouden. De luchttoon van het
landschap moet bijzonder mooi zijn geweest. En op den linkervleugel verschijnt de
heilige kluizenaar, die voor Bosch zulk een geliefd onderwerp is: een biddende S.
Antonius, voor de verschrikkingen van een brandende stad, waar de bevolking met
have en goed langs een brug uit wegijlt - een levendig, actueel oorlogsbeeld. Volgens
het volksgeloof beschutte S. Antonius tegen den brand.
- Hiermee is in hetzelfde Dogenpaleis de insgelijks zeer gehavende en gedeeltelijk
overschilderde triptiek der Heremieten nauw verwant: op het middelpaneel de patroon
van den meester, S. Hieronymus, in een precieus overladen omgeving vol spits
rankende details, waarop Bosch hier en daar zijn stippeltjes-manier toepast; op de
zijpanelen S. Antonius weer, en S. Aegidius. Het nachtgebroedsel van fantastische,
geenszins tragische wezentjes rondom Antonius, als een belichaming van al wat
den heilige, die de ogen dicht houdt, van binnen beangstigt, en de laaie vuurgloed
op den achtergrond, zijn motieven die we vollediger uitgewerkt op de Verzoeking
te Lissabon zullen terugvinden.
- Hiernaast mag nog even de kleine Verzoeking in de verzameling Gutmann te
Haarlem vermeld worden,
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met brokken vooraan die wat nuchter aandoen (de eigenhandigheid lijkt me niet
volkomen gewaarborgd), maar ook met dien wonderen achtergrond, waarin alles
als uit een zwoelen droom opdoemt.
- Den anachoreet Hieronymus heeft Bosch nog twee heerlijke schilderijen gewijd.
Op het paneel in de verzameling Lázaro te Madrid verschijnt hij ons in een welig
bomenlandschap, dat enigszins aan den Johannes van Geertgen tot S. Jans te
Berlijn herinnert, onder een reusachtige, stekelige plant, die wellicht de zure en boze
geneugten der aarde verzinlijkt, zoals de ongelooflijke formaties in het bovengedeelte,
in den aard van wat we in den verder te bespreken Tuin der Lusten zullen aantreffen.
Van de samenstemming van verzadigd rood en groen met grijze en blonde tonen
gaat een sterke en fijne bekoring uit.
- De S. Hieronymus* in het museum te Gent pakt dadelijk door den diepen,
klankrijken glans van de kleuren, die het geheel tot eenheid van gevoel
samenvoegen. De uitgemergelde, halfnaakte boeteling ligt languitgestrekt op den
rotsigen bodem, in de demonisch bezeten eenzaamheid van zijn woestijn
afgezonderd van het wereldlandschap, dat me onwillekeurig weer denken doet aan
sommige miniaturen van het Turijns Getijdenboek.
- Een van de meest vermaarde schilderijen van Bosch is het dikwijls gekopieerde,
voluit getekende triptychon met de Aanbidding der Wijzen*, dat Filips II in de Oude
Kerk van het Escorial plaatste en dat van daar naar het Prado is overgegaan. Bij
dit gewijde onderwerp heeft Jeroen de banden met de traditie niet verbroken, al laat
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hij in onderdelen, op een hem eigen wijze, zijn fantasie toch enig spel.
Op de drie panelen (de schenkers met hun schutsheiligen zijn op de zijluiken
afgebeeld) is de compositie verdeeld in duidelijk gescheiden voor-, middel- en zeer
hogen achtergrond; om de eenheid van perspectief heeft Bosch zich niet bijster
bekreund. Het hoofdtoneel speelt zich af tegen een met waarheidsliefde geschilderde,
Brabantse lemen hut, die bijna de gehele breedte van het toneel inneemt. De
plooienval van de groot-geziene figuren is eenvoudig en natuurlijk geworden. De
heilige Maagd met het Kind zou wel van Jan van Eyck's Madonna met kanselier
Rolin (in het Louvre) kunnen afstammen. De grootte-verhoudingen stemmen maar
weinig overeen met die van de bijfiguren. De kostbare, zorgvuldig afgewerkte
offeranden, alsook de kazuifel-borduursels op een koningsmantel, vertonen
zinnebeeldige praefiguraties van Aanbidding en Zaligmaking.
Daarrond duiken pittoreske of guitige motieven op. Achter den plechtstatigen
Moor staat een aardig negerjongetje. S. Jozef heeft zich met een plaatsje op het
linkerluik moeten tevreden stellen: het wordt een gemeenzaam genrestukje, hoe hij
daar onder een afdak de luieren van het kind aan het vuur laat drogen. Zonderlinge
gestalten uit het gevolg van de koningen wachten bij de deur van de hut; met grillig
onvaste houding omklemt er een den deurstijl, en hij draagt een exotischen tooi op
het hoofd, wat wellicht op het heidendom duidt. De herders durven het luisterrijk
gezelschap niet naderen; nieuwsgierig gluipen ze aan, trachten een oogvol van het
schouwspel op te vangen, de een kijkt door een gat van den vervallen
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wand, een ander klautert op een dorren boomstam, twee zijn op het strodak
gekropen.
In felle zon breidt zich daarachter de verte uit. Daar heerst het kwaad: mensen
worden achtervolgd of verscheurd door wolven, twee ruiterbenden draven
krijgszuchtig naar elkaar toe. Een vent trekt een ezel voort, en op het rode, gestreepte
dek zit een aap. De bewegingen zijn met pittige trekjes vastgehouden. Kleine
figuurtjes roepen weer herinneringen aan de Turijnse miniaturen op; sommige
bijzonderheden van het landschap, op den achtergrond van het rechterpaneel, doen
aan als een naklank van Christus' Geboorte, te Dijon, den Meester van Flémalle
toegeschreven. Maar dit alles nu badend in een merkwaardig lichte, fijn grijze
atmosfeer. En aan den gezichtseinder van het middelpaneel, waar nog even een
Brabantse windmolen ontwaard wordt, prijkt een vreemde stad, met ongelooflijke,
ronde of buikachtiguivormige gebouwen, torens en koepels en echte Indische
stoepa's, die, meer dan aan Jerusalem, aan dat geheimzinnig Oosten doen denken,
waar te Antwerpen, in dat tijdperk der ontdekkingstochten het centrum van den
nieuwen wereldhandel, de aangestoken verbeelding van dromen mocht.
- Zoals gezegd, heeft Bosch de Verzoeking van S. Antonius zeer dikwijls
behandeld, wat te meer blijkt uit de talrijke kopieën van verloren gegane werken.
Dat beeld van onwrikbaarheid onder de veelsoortige aanrandingen van de ‘duvelrye’
gaf den schilder ruime gelegenheid om zijn vindingrijk vernuft te laten spelen. Onder
de niet zeer grote panelen, waarop de figuur van den heilige nog hoofdzaak is, dus buiten de beroemde triptiek te
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Lissabon, - neemt de Verzoeking*, uit het Escorial naar het Prado overgebracht,
zeker de eerste plaats in. Zij verschijnt ons, met de andere vergeleken, als de
‘klassieke’ oplossing, zo rustig doet ze aan, met haar harmonisch keurig koloriet,
en zo meesterlijk is de samenstelling naar eenvoudige massa's geordend, ondanks
den weer zeer hogen horizon en de verdeling door ingeschoven schermen. De rij
bomen op den middelgrond verleent er een statige grootheid aan. De heremiet,
gestalte van groten stijl, in een hollen tronk zittend, drukt door zijn houding en zijn
strakken blik de innerlijke spanning uit. De wijze van het schouwende leven luistert
naar een duistere aanwezigheid die hem beklemt. Hij schijnt niets te merken van
het onmachtig klein gespuis, dat als ongedierte een aanval op zijn kluis voorbereidt
of met argeloze grapjes aanloeren komt, zoals die nietige metalen machine, die met
twee dunne armen een hamertje zwaait.
- Voordat we tot de Verzoeking te Lissabon overgaan, eerst nog een woord over
het Laatste Oordeel in de Akademie te Wenen, waarvan de eigenhandigheid niet
vaststaat. Sommigen houden het voor een ietwat kleinere kopie van het Laatste
Oordeel door Filips den Schone kort voor 1504 aan Bosch besteld. Gedeeltelijk
overschilderd was het zeker, en de tekening leek me minder beslist dan in ander
werk van Bosch uit zijn rijpen tijd. Niet lang geleden werd het schoongemaakt:
twijfelaars hielden het nu voor echt. Ik heb het in zijn nieuwen staat niet gezien en
kan er me dus niet over uitspreken.
Het linkerluik herinnert dadelijk aan het Aards Paradijs van den Hooiwagen. en
zoals daar vertoont het
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rechterluik weer de hel. Maar op het hoofdpaneel neemt het Laatste Oordeel feitelijk
weinig plaats in: de zaligen blijven onzichtbaar, er blijken slechts verdoemden te
zijn, - de hel is uit haar afgronden losgebroken en overstroomt de aarde; de aarde
zelf is hel geworden, met de uitslaande vlammen van menigen brand op den
achtergrond, en de zonden worden voorgesteld door de straffen die ze verdienen:
daar ondergaan de naakte zielen de wreedste folteringen, waarvan verschillende
beschreven waren in het boek van Tondalus' Visioen, te 's Hertogenbosch in 1484
verschenen.
- De Verzoeking van S. Antonius*, in het museum te Lissabon, en de zogenaamde
Tuin der Aardse Lusten, in het Escorial, mogen gelden als de volledigste
meesterstukken van Jeroen Bosch, en de machtigste.
De Verzoeking: een grote triptiek, bevolkt met een overvloedig aantal figuurtjes,
die klaar geschikt een goed overzichtelijk geheel uitmaken. De drie panelen worden
door het landschap wel niet tot een volstrekte eenheid, maar toch vaster dan vroeger
met elkaar verbonden. De verdieping van de plans wordt nu op organischer wijze
verwezenlijkt, zonder scheidende schermen en naar een consequenter doorgedreven,
enkelvoudig perspectief. De compositie, ondanks het gewemel van overal verspreide
bijzonderheden, is rhythmisch rondom stevige middelpunten geregeld, en alles
wordt saamgehouden door de atmosfeer, met haar wondere lichtwerkingen, en een
fijn afgewogen en tintelend koloriet, waarin koele en warme tonen tot geschakeerde
samenstemmingen zijn gebracht - een diepe harmonie zoals er sedert Jan van Eyck
geen meer geweest was.
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Op het middelpaneel is de temptatie van den heilige voor de eerste maal geworden
tot het beeld van een wereld, die door de handlangers van den duivel betoverd is.
Een echte heksensabbat, - geschilderd in een tijd, dat men daar stellig aan geloofde.
De lichte figuren en de fantastische gebouwen verschijnen als in een droom, afwisselend, ontstoffelijkt en duidelijk als in een koortsigen droom. Geen bespotting
hier van het onredelijke, van de dwaasheid der mensen: het besef, dat de aarde
bezeten is, door den Boze beheerst, van het heil der verlossing afgesloten, breidt
een huiveringwekkende stemming uit.
In de XIe en het begin van de XIIe eeuw, bij het dagen van een nieuwe beschaving
uit den chaos van de vroege middeleeuwen, had het monster zich op de gebeitelde
kapitelen vermenigvuldigd, was aan het portaal der kerken het apocalyptisch gezicht
vervaarlijk opgedoemd. Sedert hadden in de literatuur taferelen getierd uit hetgeen
aan ‘den anderen kant’ van het leven ligt: reizen van S. Brandaan, Visioen van
Tondalus, Vagevuur van S. Patrik... Nu, in dat andere tijdsgewricht, het worden van
de moderne gedachte, den overgang van XVe tot XVIe eeuw, toen zoveel uit den
haak moest schijnen, bleek de verhitte verbeelding zich weer in het hersenschimmige
soms bijzonder te verlustigen. Schongauer tekende zijn Ontvoering van S. Antonius
(± 1491), Michelangelo zou die kopiëren, Cranach en Dürer, Grünewald vooral,
zelfs Rafaël lieten zich door soortgelijke abnormaliteiten wel eens aantrekken. Maar
met Bosch gulpt een ongehoorde stroom van hallucinaties over de kunst uit. Het
demonische, dat vóór hem tot
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spotzuchtige bijkomstigheid beperkt bleef, wordt nu hoofdzaak.
Het is een onbegonnen werk, alles te duiden wat hier aan grillige invallen en
viezevazen te zien is. Er is trouwens in de literatuur niet zo bijster veel te vinden,
waar hij direct uit geput zou hebben. Antonius heeft zich naar de legende in een
vervallen vesting teruggetrokken. Onder de bekoringen zal hij standvastig blijven:
achteraan in een duistere kapel, waar een hemelse lichtstraal in glijdt, wijst zijn
toeverlaat, Christus zelf, op het kruisbeeld, en de hoektoren is bedekt met
oudtestamentische zinnebeelden van de zege der ware leer op de ketterij. Heksen,
tovenaars en demonen hebben den heilige omsingeld, gekke belichamingen van
hovaardij, gulzigheid, onkuisheid... Een nieuw leger van wangedrochten komt
aangerukt, voorafgegaan door twee armodillen of gordeldieren met hondjeskoppen
en geleid door een gewapend oud wijf, waarvan hoofd en schouders gehuld zijn in
een naakten boomstam. Op den voorgrond andere, onbeschrijflijke akeligheden,
een rare eende-draak met op den rug een paardenschedel die een harp bespeelt;
over een modderigen poel varen onbestaanbare boten, een vis getakeld als een
schip, een foetusachtig waterhoofdje in een schelp, en ik weet niet welke
buitensporige onmogelijkheden. Aan den oever van de gracht, tegen het terras,
wordt de mis geparodieerd; rechts zit een krijger met een distelkop op een beest,
waarvan het achterdeel de mond van een kruik is; op een overgrote rat drukt een
afschuwelijke, geschubde meermin een kind in de luren tegen zich, de boomschors,
die haar hoofd bedekt, wordt haar lichaam en de twee lange kromme vingeren van
haren klauw zijn
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dorre takken. Daarachter verheft zich een eivormige toren, waarin paters en nonnen
goede sier maken. De stank der ondeugden vervult de lucht. De achtergrond laait
van een vlammenden, vonkenspetterenden brand, die zijn smook hoog opwolken
laat en waarvan de nare schijnsels, met een onverwachte picturale stoutheid voor
het oog opgeroepen, de bomen van een bos vreemd verlichten. Vis-vogelen als
vliegtuigen met gepantserde bemanning snellen vechtend den hemel door...
Een psycho-analyst zal gemakkelijk in die droom-gestalten velerlei sexuele
zinspelingen ontdekken, voortbrengselen van het onderbewuste. Feitelijk is in onze
dagen het meest gewaagde surrealisme niet verder gegaan.
Die verbijsterende scheppingen zijn niet uitsluitend door verbeelding te verklaren:
het komt me als zeker voor, dat de meeste bijzonderheden, die ons nu onbegrijpelijk
zijn, als symbolische vormen van gedachten moeten opgevat worden.
Hier kunnen we nu best de eigenaardige wijze gaislaan, waarop Bosch zijn
demonen samenstelt. In zijn vroege schilderijen, en tot in de hel van den Hooiwagen
toe, beantwoorden zij nog aan de oude overlevering: verschijnen als min of meer
gedrochtelijke mensen- of dierengedaanten, of als mensen die door maskers en
kleding tot duivels zijn gecostumeerd. Naast Johannes op Pathmos hebben we
reeds een mengsel van kikvors en kever met hoornen staart en mensengezicht; bij
den S. Antonius in het Prado dat geheel nieuwe motief: een duivel in den vorm van
een zonderlinge metalen machinerie. Dan duikt hier en daar, in het Weense Laatste
Oordeel en veelvuldiger in den Antonius-vleugel
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van de Heremieten-triptiek te Venetië, het eigen stelsel op, waarnaar Bosch zijn
spoken ineenzet, en dat in de Verzoeking te Lissabon als in den Tuin der Lusten
regel wordt en alles inneemt: heterogene ledematen van mensen en dieren,
bestanddelen van planten en levenloze dingen, uiteengenomen en op de meest
onverwachte manier weer aaneengehecht. B.v. een langbenige, gelaarsde kip met
een krans van uitstralende trilnaalden op het achterste en een snavel als een tang
die op grijplepels eindigt (op het paneel der Heremieten); of te Lissabon een hoofd
op twee voeten zonder lijf, een buik zonder kop, vissen op wielen en met een toren
op den rug, een schip dat een vis en een vis die een schip wordt, enz... Zij lijken
voor onze ogen de zonderlingste metamorfosen te ondergaan. Ook de gebouwen
worden levend...
Nu is het merkwaardige daarbij, dat Bosch van die ‘aegri somnia’ uit een drukkende
nachtmerrie geheimzinnig, organisch bezielde wezens maakt, die ten slotte mogelijk
zouden zijn en daardoor juist zo angstwekkend worden: de samenstelling alleen is
verbeelding, al de delen zijn natuur.
Op de zijluiken, bleke, droef-verlaten landschappen, als aan de verdoemenis
overgeleverd. Links Antonius door de suppoosten van Satan in de lucht ontvoerd
en dan gebroken weer geleid naar een mensvormige hut, waar het achterlijf van
een onder de aarde beknelden reus toegang toe verleent en die door onheilspellende
misgewassen wordt benaderd; een oude vent zit met twee ratten onder de brug,
een gebochelde kleine watervogel op schaatsen, een trechter op den kop, brengt
hem een
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geschrift. - Rechts wordt de kluizenaar weer bezocht door beelden van ontucht en
gulzigheid, een vette pad trekt een gordijn weg om Antonius een naakte vrouw in
een hollen boom te tonen, een heks giet wijn uit een kan, duivels schoren een
gedekte tafel, waarop een gespleten roede uit een vaas rijst, een duivel blaast in
een gekromde bazuin, een buik met benen draagt een mes in den navel en gelijkt
een bol gezicht, waarvan het kapsel als een slang uitkronkelt... De koppen zijn
psychologisch sterk gekenmerkt, en het verborgen raadsel dat we er in speuren,
drijft onze gedachten naar de meest verontrustende openbaringen van een Goya
of een Odilon Redon.
De grauw-in-grauw geschilderde buitenkanten van de zijpanelen bieden ons
Passietonelen, die, zoals in de Weense Kruisdraging, waar sommige bijzonderheden
aan herinneren, naar het genre overhellen, doch hier feller van beweging en
uitdrukking, alles vlot met licht en rap penseel gekarakteriseerd. Het demonische
zit nu in het menselijke zelf. Het hoofdtoneel op den middelgrond, episoden op den
voorgrond. Onder honend gejouw, links de gevangenneming van Christus, in een
gevoelig weergegeven maneschijn; rechts de kruisdraging, - een ter dood gebrachte
ligt sinister uitgestrekt ter prooi aan de raven en de ontbinding.
Naar aanleiding van die Verzoeking van S. Antonius is het hier wel de plaats om
enkele woorden van Fray (broeder) de Siguença aan te halen. In het derde deel
van zijn geschiedenis van de orde van S. Hieronymus (Madrid, 1605), schreef hij
over Bosch, dien hij als een zeer stichtend christelijk kunstenaar wilde beschouwd
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zien: ‘Het verschil, dat er naar mijn oordeel tussen zijn schilderijen en die van anderen
bestaat, zit hierin, dat de anderen meestal den mens zoeken te schilderen zoals hij
van buiten verschijnt, maar deze alleen was stoutmoedig genoeg om de mensen
te schilderen zoals ze van binnen zijn.’
- Dezelfde trekken: coördinatie van vele kleine figuren, nieuwe structuur van
symbolisch-gedachte hersenschimmen, vrije en precieze uitdieping van de typen,
zuiver-picturaal en gemakkelijk meesterschap in de verbindingen door heerlijk
koloriet en atmosferische lichteffecten, kenmerken den Tuin der Aardse Lusten*.
Doch hier wordt de fantasie zo verbluffend, dat elke beschrijving ervoor stokt.
De ontelbare figuren van het middelpaneel, in diepe en heldere kleuren met uiterst
verfijnde nuanceringen kies samenluidend, vullen het ganse vlak bijna tot den
bovenrand, als op een luisterrijk tapijt. Ditmaal lijkt alles uitsluitend uit een
verbijsterende verbeelding geboren, en alles zinnebeeldig opgevat, met een
menigvuldigheid van betekenissen, die ons grotendeels moeten ontsnappen.
De linkervleugel stelt het Aards Paradijs voor; de rechter weer de hel; op het
middelpaneel woekeren de ondeugden in den frissen, feestelijken glans van een
tuin uit Oosterse dromen opgetoverd: een tropische groei van verrukkelijke
ondeugden in den tropischen groei van een wonder-natuur, waaraan de verhalen
uit de pasontdekte verre werelden menige bijzonderheid hebben geleverd. Het vlees
is maar ijdelheid, en vermaledijd, doch wat is het voor den kunstenaar toch mooi!
Sierlijk
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slanke, naakte jonge mannen en vrouwen, in allerlei houdingen en bewegingen,
krielen in en rondom haagappelbomen, aloë's, agaven, distels, stekelig rankend
gewas, reusachtige gemarmerde aardbeien (van een soort, zegt broeder de
Siguença, die geen smaak achterlaat), een bloedrood koraal, en verder onder een
oranje toren, of in een mosselschelp, bij overgrote vogels. Zij wandelen, liggen
uitgestrekt, baden, minnekozen, eten de zoete vruchten van het kwaad. De wellust
heeft soms de gespannenheid van een kwelling. Een raadselachtig samengesteld
wezen, onder een klok die een uil is, doet aan een vierarmige en vierbenige Indische
godheid denken. In een gestadige gedaanteverwisseling verdwijnt de grens tussen
dier en plant, tussen het organisch levende en het onbezielde. De glazen bollen en
stolpen wijzen op de broosheid van het tijdelijk geluk. Men kan hier meer dan één
geslachtelijk symbool speuren, naar de psychoanalytische leer van de
teruggedrongen instincten, die in den droom weer tot beelden opbloeien, - wie er
meer van weten wil, leze de Traumdeutung van Freud. Maar er kleeft niets gemeens
aan: wat erotisch zou kunnen worden, is door zijn gracieuze ongerijmdheid in een
andere, onstoffelijke wereld verplaatst.
Op den middelgrond, een vijvertje of jeugdbron, waar blanke nimfen in spelemeien,
door een paar negerinnetjes vergezeld; op het hoofd dragen ze halve-manen,
kraaien, watervogels, een pauw. Daarrond zien we den dollen rit van naakte figuren
gezeten op de dieren der zonden: zwijnen, beren, kamelen, leeuwen, panters,
griffioenen, eenhoorns, voorhistorische en chimaerische beesten. Door een nimmer
loslatende macht gedreven, draven
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ze eeuwig in denzelfden cirkel rond. Sommigen voeren acrobatische kunsten uit.
Het bovengedeelte is een ijlere weerklank van den voorgrond: liefdesontmoetingen
op een plas; uit het midden van dien plas en op den oever verheffen zich
buitensporige constructies, die als de kastelen der ijdelheid verklaard worden, in
doorschijnende en delicate kleuren samengevoegd uit kogels, rotsen, paarlen,
schelpen; pluimen, spichtige planten, halve-manen, stekende spiesen, gekartelde
angels, kreeftscharen, getande krullen, verlenen er de bizarste omtrekken aan,
waardoor het laat-gothisch maniërisme uit dien tijd, dat zich in rijk ornamentaal spel
van Mantegnesk-staalscherpe vormen verlustigt, zoals we dat bij een Crivelli (†1493)
en vooral te Ferrara, b.v. bij Cosimo Tura (1432-1495) aantreffen, hier nog geweldig
overtroefd wordt.
Op den linkervleugel* vertonen de ongerijmde bouwsels aan den gezichtseinder
en de fontein in het midden denzelfden stijl. Bij exotische bomen onderscheiden we
allerlei bonte vogels, eenhoorns, een giraffe, een olifant met een aap op den rug.
Maar ook in dat Aards Paradijs is de onrust ingeslopen: sommige dieren gelijken
op de vreemde producten uit de helle-visioenen, salamanders en schorpioenen
wriemelen rond, een kikvors wordt door een duivelachtigen vogel binnengehapt,
een wild zwijn vervolgt een reuze-hagedis, een leeuw verscheurt een antilope...
Tegenover de heldere gamme van dat Aards Paradijs gloeit in duister en geel
geschijn het rechterluik*. Wat zijn we nu ver van de hel uit mysteriespelen: een
kartonnen muil waar de zielen in tuimelen! Thema's uit de
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Verzoeking te Lissabon worden met ontstellende scheppingszucht vermenigvuldigd,
in een nog fijner uitgevoerd heldonker. In deze hel zijn de werktuigen van het kwaad
of van de geneugten tot hun straffen geworden: verdoemden worden door
muziekinstrumenten gefolterd; een onder hen (een ongewoon mooi geschilderd
naakt!) is gekruisigd op de snaren van een harp, die zijn lichaam doorboren; onder
een paardenschedel luidt een klok met een mens als klepel. Een tronende
monster-haas verslindt en verteert de onzaligen. In het midden heerst een gedaante
met weemoedig sprekend menselijk gezicht; zijn benen, holle, verdorde, gemartelde
bomen, in boten geschoeid, lopen uit op een soort van kaal eenden-lijf, dat een
gebroken ei gelijkt en waarin gebrast wordt, onder het uithangbord van den doedelzak
(wat, naar beweerd wordt, onnatuurlijke ondeugden aanduidt); de hoofdbedekking
is een platte schijf, waarop, met andere phantasmen, een grote doedelzak ronddraait.
Merkwaardig is een mens-figuurtje, dat, over den rand van het ei-lijf gebogen, als
de kunstenaar zelf het vreselijke schouwspel schijnt te bedromen; iets van dien aard
kwam ook in de Hel te Wenen voor, links van de smidse, waar veroordeelden
hoefijzers worden aangenageld. De nacht van den hogen achtergrond brandt van
vlammen en elkaar kruisende lichtbundels. Den psycho-analyst biedt deze sadistische
droom, in den gloed van Sodom en Gomorrha, nog meer wellicht dan de Tuin der
Lusten zelf, een uitgebreid veld van onderzoek.
In zijn laatste jaren gaat Bosch tot het grote figuur over,
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- met een voorkeur voor levensgrote halve-figuren, wat in de kunst der Nederlanden
een nieuwigheid was.
De Verloren Zoon* in het museum Boymans te Rotterdam is zeker een van de
meest pakkende schilderijen die we van hem bezitten. De indrukwekkende gestalte,
die het geheel beheerst, is feitelijk een tweede uitgaaf van die op de buitenzijde van
den Hooiwagen. Daar duidde niets op den Verloren Zoon: meer algemeen was zij
de ronddolende mens, die de wereld met haar valse genoegens en haar boosdoenerij
ontvlucht; de brokstukken van een geraamte zinspeelden er op de vergankelijkheid
van het aardse. Het paneel te Rotterdam zal wel dezelfde betekenis hebben, terwijl
sommige details meer bepaald op de parabel uit den Bijbel wijzen, b.v. de varkens,
die door den Verloren Zoon gehoed werden. Het landschap is een droeve, bleke
duinstreek geworden. Zoals in het Escorial wordt de man nog door een hondje
aangeblaft. Hij heeft een verdachte herberg verlaten, die er erg vervallen uitziet,
met haar open nok en uit den haak geraakt luik. Zijn weg leidt naar het nog gesloten
hek van het verdorven erf.
Hij zelf, de magere zwerver, verkeert in zeer berooiden toestand, loopt in
verhakkelde en verscheurde kleren, zijn have op den rug; aan den korf zijn een
kattenvel en een pollepel gehecht. Zijn grijs haar (past dit wel bij den Verloren
Zoon?), zijn tragisch gezicht, laten veel doorstaan leed raden. Hij schijnt van binnen
door wijze erkenning verlicht, kijkt terug met schuw-ontzetten blik. Hij spoedt zich,
maar zijn moeizame gang vertoont dat aarzelend wegsluipen, dat we meer bij Jeroen
vinden, b.v. reeds in de Hoofdzonden.
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Hier staan we opmerkelijk dicht bij Bruegel: alles is werkelijk geworden, met een
diep menselijk accent - de physionomie, elke bijzonderheid, geeft preciezen vorm
aan het kenmerkende, het individuele - de beweging wordt door de sprekende lijn
van de silhouet uitgedrukt.
De eenvoudige samenstelling is voortreffelijk aan het ronde formaat aangepast.
De licht aangebrachte kleur stemt overeen met de gevoelsatmosfeer - eentonig in
verschillende grijzen en wat grauwgeel gehouden: al de aandacht wordt
samengetrokken op den geestelijken inhoud.
- Met de Doornenkroning* in de National Gallery te Londen begint een nieuwe
compositie-stijl: levensgrote of bijna levensgrote figuren te halver lijve voorgesteld,
in één vlak, zodat ze haast het ganse paneel vullen, zonder aanduiding van de
omgevende ruimte.
Een dergelijke schikking troffen we vroeger aan in het beeld van den Man van
Smarten, half uit het graf gerezen en door twee engelen beweend, te Venetië o.m.
bij Giovanni Bellini; deze past het schema ook toe op de Madonna tussen engelen
en, naar het voorbeeld van Mantegna, op tonelen met meer personages, als de
Besnijding of de Voorstelling in den tempel. Terzelfder tijd, in het begin van de XVIe
eeuw, wordt het gebruikt door Giorgione en Tiziaan, ook voor wereldse onderwerpen
(b.v. het Concert, in de Galleria Pitti te Florence), weldra duikt het dan in Duitsland
op, in den kring van den zogenaamden Meester van het Huisboek (een Liefdespaar,
te Gotha) en bij Cranach (Verliefde Grijsaard en Deerne, te Boedapest, 1512) en
wordt het over-
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genomen door Quinten Massys (Geldwisselaar en zijn vrouw, in het Louvre, 1514;
Grijsaard en Deerne, bij gravin Pourtalès te Parijs), daarna door Marinus van
Roymerswaele en Jan Sanders van Hemessen. Het belangrijke hierin is, dat het op
een stroming duidt van den humanistisch-gerichten tijd, die van karaktertekening
in de physionomie hield. De tegenstrijdigheid van verschillende temperamenten,
zoals die zich in verschillende standen uitspreekt, heeft er meer betekenis dan de
anecdote. En op dat hoofdzakelijk doel kon meer nadruk gelegd worden, naarmate
al wat daar niet dienstig toe was weggelaten werd, om vooral licht op de gezichten
te doen vallen. Het genre kon gemakkelijk naar satirische caricatuur overhellen.
Bosch is daar niet het enige voorbeeld van: men denke maar aan de studies van
abnormale koppen, die we van Leonardo da Vinci bezitten. In dat opzicht is er niets,
dat naar opvatting en stijl zo met de Gentse Kruisdraging van Bosch te vergelijken
is als het Jesuskind onder de Schriftgeleerden, van Dürer (1506), in de Galleria
Barberini te Rome.
In de Doornenkroning te Londen vinden we een type terug, dat reeds op de
Kruisdraging in het Escorial voorkwam, maar ditmaal is de psychologische
karakteristiek bepaalder en fijner uitgewerkt, echter nog zonder enige aandikking:
koude of sluwe wreedheid bij de twee bovenste koppen, brutale stompzinnigheid
bij den man die Christus den mantel afrukt, terwijl in het vervaarlijke profiel links de
kwaadwilligheid, geheimzinnig door haar felheid zelf, het alleen-menselijke voor het
diabolische wijkt. Men heeft hierin met enigen grond de vier temperamenten menen
te herkennen. De samenstelling houdt
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geen rekening met de werkelijke ruimte: de vier koppen omkransen den blanken
Dulder, wiens zuiver en zacht gelaat ons met een ongewone diepte van uitdrukking
aanblikt.
- De merkelijk grotere, ronde Doornenkroning* in het Escorial, die wel van enkele
jaren later zal zijn, vertoont een minder lichte kleurengamme, rondom het rozige
kleed van Christus. De figuren, die den cirkel vullen en zich op een gouden grond
aftekenen, zijn nauwkeuriger en voller geboetseerd dan te Londen. Hier is elke lijn,
elk volume, tot sterke werkelijkheid gemaakt. Bij dat modelé, dat fel kenschetsen
wil, denken we weer terug aan een begin, den Meester van Flémalle, terwijl
verschillende met zorg uitgevoerde bijzonderheden, een medaille, knopen, de staf
met kristallen bol, waarin een klein figuurtje weerspiegeld is, aan Jan van Eyck
herinneren.
De koppen hebben nog aan psychologische macht gewonnen. De Heiland zit op
een stenen bank: zijn lijdend gelaat is vrij verwant met het in den dood verheerlijkte
van Quinten Massys' Bewening van 1511, in het museum te Antwerpen, en den
Johannes den Doper op den rechtervleugel van datzelfde triptychon. Op dien vleugel
treft ons trouwens een soortgelijk streven als bij Bosch, om beestachtige drift op
sommige tronies door hevige expressie te onderstrepen. Maar Bosch blijkt veel
individueler. De ambtenaar links, met zijn langen hals en scherpen neus, lijkt wel
een vos; de soudenier rechts, met zijn dunnen kattenknevel, is een vuile hyena; de
gluiperige, vals-gemoedelijke, kwabbige beul, die met geheime vreugd op de
doornenkroon drukt, waarbij hij
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met den voet op de stenen bank steunt (wat het evenwicht in de groepsschikking
ten bate komt), laat in zich allerlei verholen instincten raden. Om het meesterschap
te beseffen, waartoe Bosch hier geraakt is, vergelijke men den kop van denzelfden
aard op de Kruisdraging in het Escorial! Nooit heeft Bosch dieper in de menselijke
physionomie gegrepen, ze met duidelijker welsprekendheid gemodeleerd.
- In de Kruisdraging* te Gent eindelijk, heeft hij het uiterste van zijn volstrekt-eigen
kunstwil bereikt. Niets meer dan koppen, die uit den nacht opdoemen. Dat hij enkele
werkelijke mommen uit de vertoningen heeft nagebootst, is waarschijnlijk genoeg.
De grimasserende beulsknechten uit vroegere Duitse schilderijen zijn hier kinderspel
bij. Niemand was ooit zo ver gegaan, niemand is verder gegaan in de verwrongen
overdrijving, zoals niemand op zulk een verontrustende wijze het masker tot een
beeld van innerlijke verdorvenheid gemaakt had. Wellicht kan een parallel slechts
in Chinese monsterachtige caricaturen gevonden worden. De waanzin heeft nu alles
ingenomen. Christus, de ogen geloken in onderworpen lijdzaamheid, is gedrukt
tussen barbaars grijnzende misdadigersmuilen, waar ge het dier onder vermoedt.
Een van hen draagt een vreemden punthoed met gespikkelden rand en waar de
kleuren van den regenboog in spelen; een ander, vette zuiplap, met gemene zware
onderlip, een niet minder zonderlingen helm, waarvan het vizier op zijn roden
aardappelneus valt. Een schijnheilige, geile oude met doodsen blik steekt den
toegepersten mond vooruit boven een blauwe, platte kin, die één is met den
gerimpelden kossem van den hals. De
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kwade moordenaar, krankzinnig woedende galeiboef met uitspringende kinnebak,
grijnstvreeslijk den sarcastischen hoon van het gespuis tegen; en bij den goeden
moordenaar, die groenbleek ontdaan reeds halfdood van angst is, schijnt de
dweepzuchtige pater de duivel zelf, die hem over de verschrikkingen van de hel
inlicht. Het witte profiel van Veronica (dat wel iets van Hollandse koppen uit dien
tijd heeft), gaat in dat gedrang haast verloren, even vreemd als al het andere. Er is
hier zulk een intensiteit van verborgen daemonisme, dat we als voor een mysterie
sidderen. Het gehele schilderij schreeuwt. Maar de glansrijke harmonie van warme
en doodse tinten met onverwachte, fijn wisselende schakeringen, verleent het een
ongemene pracht. We verkeren in een huiveringwekkende en luistervolle nachtmerrie.
Nog een enkel woord over de tekeningen van Hieronymus Bosch. Slechts een paar
blijken voorbereidingen voor een schilderij; uit de laatste jaren hebben we er enkele,
die als kunstwerken op zichzelf mogen gelden. Het mooiste is het Uilennest* uit de
verzameling Koenigs (bruikleen museum Boymans), met aandachtige zorg, te gelijk
groots en fijn, maar luchtig en raak uitgevoerd; het landschap op den achtergrond
geestig aangeduid. De meeste tekeningen zijn vlugge schetsen, kunstenaarsideeën
die zo maar op het papier worden gestenografeerd, studies van typen, bewegingen,
phantasmen. Bosch gebruikt daartoe de pen: zij zijn de onmiddellijke weergave van
waarnemingen en dromen, en brengen ons in rechtstreekse aanvoeling met zijn
wezen en zijn spontanen
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scheppingsdrang; zijn speelse vrijheid botvierend, schijnt hij niet gauw genoeg zijn
nota's te kunnen opschrijven, de ene verdringt de andere, van een motief worden
de verschillende mogelijkheden beproefd en daar volgt dadelijk een ander motief
op. Naar het leven of uit de fantasie? We kunnen die twee van elkaar niet meer
onderscheiden: de fantasie is van werkelijkheid doordrenkt, de werkelijkheid van
fantasie.
De koperplaten, die in enig verband met Bosch staan, zijn niet geschikt om ons
iets nieuws over hem te leren. Hier komen vooral in aanmerking enkele gravures
van Alart du Hameel, bouwmeester en plaatsnijder, wiens werkzaamheid te 's
Hertogenbosch in de jaren 1478 tot 1494 en in 1502 vastgesteld is. Maar in hoever
hij de kunstbedoelingen van Bosch getrouw blijft, is uiterst onzeker.
Door zijn critischen geest, door zijn verloochenen van alle conventies, door de
ongemene stoutheid waarmee hij de individualiteit van zijn zonderling brein en
verbeeldingen uit de onderste lagen van het psychische vrij spel laat, door de uiterst
subjectieve wijze waarop hij mensen en dingen tot felle uitdrukking van het innerlijke
brengt, verschijnt Hieronymus Bosch als een man van den nieuwen tijd.
Uitdrukking van het innerlijke, wat samenhangt met zijn satirisch-moraliserende
strekking: dat verklaart trouwens ook zijn betrekkelijke onverschilligheid ten opzichte
van sommige renaissance-problemen als lichaamsbouw en ruimte-compositie.
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Hij heeft nieuwe gebieden ontgonnen, ook naar de diepte toe, en niet het minst door
zijn volksrealisme.
Het valt op te merken, dat hij, lid van de Lieve-Vrouwebroederschap, nooit de
Madonna ter wille van haar zelf geschilderd heeft.
De vrome rust, die uit de XVe-eeuwse meesterwerken zacht straalt, zoals die het
hemelse op aarde lieten dalen in een klare Zondagsstilte, heeft hij vervangen door
de soms angstige dynamiek van een levensbeschouwing, die zwoel-pessimistisch
tegenover een ontredderden tijd, tegenover een ondergaande wereld staat, een
wereld door den Heiland verlaten, overal door geheimzinnige duisternissen omgeven,
en waarvan de duivel bezit genomen heeft. Een schrijver heeft hierbij terecht aan
het woord van S. Augustinus mogen herinneren: de Duivel is de aap van God. Bosch
vreest den Duivel, doch, altijd dubbelzinnig, lijkt hij stiekem mèt hem te zijn, zich in
diens grappen te verkneukelen: de bezeten natuur, door den schilder geschapen,
wordt het ongerijmde, het tegennatuurlijke. Vandaar dat Jeroen met den traditionelen
duivel heeft gebroken, vandaar die ongehoorde combinaties, door hem uitgevonden,
van brokken uit de menigvuldigheid van de bestaande vormen, ook van speeltuigen
en mechanismen, uiteengerukt en weer vernuftig samengesteld. De scherp
waargenomen werkelijkheid dient er tot caricatuur van het werkelijke.
En toch, aan zijn verten van heuvelen en wateren, als aan menige bijzonderheid
van planten, vogels, vissen, voelt ge, dat hij de natuur liefgehad heeft. Door de niet
meer tekenend ontledende, maar picturaal samenvattende behandeling van de
achtergronden, door de werking van
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Madrid, Prado
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Saint Germain-en-Laye, Museum. Foto A.C.L.
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26. HIERONYMUS BOSCH
De blauwe schuit
Parijs, Louvre. Foto A.C.L.
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S. Johannes op Pathmos
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S. Christophorus
Rotterdam, Museum Boymans. Foto A.C.L.
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Verzoeking van S. Antonius
Madrid, Prado
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een wazige atmosfeer, heeft hij zijn landschappen eenheid gegeven en er tevens
stemmingslandschappen van gemaakt. Met de verdeling van zijn plans door
kleurzones en met de stroommondingen van zijn achtergronden is hij de vader van
het panoramisch wereld-landschap, dat Joachim Patenier, den eersten echten
landschapschilder in de Nederlanden, te Antwerpen tussen 1515 en 1524 invoerde,
en daarbij wijst het tegelijk wijde èn intieme van die landschappen reeds op de
Hollandse XVIIe eeuw.
Ik heb me hier herhaaldelijk er toe laten verleiden, in Jeroen Bosch den tijdgeest
te bespeuren. En dat lijkt me geenszins gewaagd. Maar de vraag is, of de kunstenaar
niet dikwijls uitdrukt, wat in den tijdgeest nog sluimert en, door daar vorm aan te
geven, den tijdgeest eigenlijk schept. Zeker, hij heeft onmiddellijk invloed gehad
(doch niet door het eigenaardigste van zijn wezen), zoals daareven gezegd, op
Patenier, en omstreeks 1510 op den raadselachtigen Jan de Cock, en op de
Antwerpse maniëristen van ± 1520; ik meen dat Dürer wel naar hem gekeken heeft;
er werd verondersteld, dat Giorgione wat van zijn lichteffecten heeft geleerd; en
zelfs Rafaël heeft zich een paar malen op hem geïnspireerd, o.m. in zijn S. Michiel
van ± 1500-1502 (Louvre). Maar het is toch opmerkelijk, dat hij eerst tegen het
midden der eeuw in de mode komt, en toen talrijke navolgers heeft, die echter alleen
het drollige in zijn voorstellingen vatten, zoals een Jan Mandijn en een Peter Huys,
voordat een hem waardige geniale erfgenaam, Pieter Bruegel, van zijn lessen mocht
uitgaan. Eerst in onze dagen heeft het surrealisme, dat uiting aan het ongecontroleerd
onder-
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bewuste wil geven, weer de belangstelling voor Bosch aangewakkerd, door één
zijde van zijn wezen beter in het licht te stellen. Het moet erkend worden, dat in
dezen tijd van geestescrisis Jeroen Bosch meer dan ooit als actueel mag beschouwd
worden.
Onder de meest recente werken over Bosch ben ik vooral dank verschuldigd aan
M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, V (1927) en XIV (1937) en aan
Ch. de Tolnay, Hieronymus Bosch (1937). In dit laatste boek vindt men de nodige
bibliographie. Ik meen goed te doen, hierbij enkele studies te vermelden, die Ch.
de Tolnay nog niet opnemen kon: Marcel Brion, Bosch (1938); J. Dupont, Le Retable
de Saint Antoine du musée national de Lisbonne (met uitstekende afbeeldingen,
1938); L. von Baldass, Zur Entwicklungsgeschichte des Hieronymus Bosch, Jaarboek
der Koninklijke Museums voor Schone Kunsten van België (1938). Binnenkort
verschijnt in het Ve deel van de Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis een
studie van Dr Lyna en Dr Grauls over den Hooiwagen in het Escorial.
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Kunstgeschiedenis
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Om de feiten zo te ordenen, dat ze er begrijpelijker door worden, houdt de
kunstgeschiedenis rekening èn met den invloed die de omgeving op de kunstenaars
heeft, èn met de eigen innerlijke ontwikkeling van het vormgevoel (in de beeldende
kunsten, de wijzen waarop een natuurvorm tot een kunstvorm wordt gemaakt).

Voorhistorische tijden en Oudheid. In het oude steentijdperk, vele duizenden jaren
her, werden reeds door primitieve stammen, die met de jacht in hun levensonderhoud
voorzagen, wonderbaar natuurlijke diervoorstellingen op de rotswanden van holen
gegrift of geschilderd. In het jonge steentijdperk, wanneer tot den akkerbouw wordt
overgegaan en de mens aan geheimzinnige krachten buiten zich gaat geloven,
maakt die naturalistische kunst plaats voor een meer stilerende of abstracte. Daaruit
heeft zich dan de kunst ontwikkeld van de grote historische beschavingen, in de
dalen van den Nijl, Tigris en Euphrates, Indus. Uit de 3.000 jaar die onze tijdrekening
voorafgaan, heeft ons vooral Egypte beeldwerk nagelaten, waarin de zin voor het
eeuwige zich in bijzonder ontzagwekkenden stijl heeft uitgesproken.
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Daarnaast bloeit, voornamelijk tussen 2300 en 1400, op het handeldrijvende Kreta,
een kunst, die zich in weelderigen levenslust meer op weergave van natuur en
beweging toelegt. Een latere vorm daarvan ontstaat ± 1600-1000, op Grieksen
bodem, o.m. te Mykene, bij een meer op krijg aangewezen volk, welks beschaving
door de Dorische invallen ± 1200-1000 wordt vernield. Uit de ‘middeleeuwen’ die
daarop volgen zal zich dan langzamerhand de Griekse kunst verheffen.
De Griekse wereld omvat buiten het eigenlijke Griekenland de kust van Klein-Azië
(Ionië) en GrootGriekenland (Zuid-Italië met Sicilië). Brandpunten van de cultuur
zijn daar de onafhankelijke steden, die zoveel kleine staten uitmaken. Wat ze
verbindt, is de Griekse geest, gekenmerkt door het gevoel voor een ideaal van
menselijke vervulling: de mens, niet lijdelijk de machten der noodwendigheid
ondergaand, zich vrijmakend door de rede, levend voor iets hogers dan practische
betrachtingen, om in zich de schone harmonie van alle vermogens te verwezenlijken.
Kennis en wijsgerig denken worden zelf doel. Die geest ontplooit zich binnen
verstandelijke grenzen, hij houdt van het duidelijk bepaalde (wat ook de grote
betekenis van de plastiek verklaart). De goden zelf zijn vermenselijkt.
In de archaïsche kunst (VIIIe-VIe eeuw) spelen de Doriërs en de Ioniërs een
verschillende rol. De Doriërs, mannelijke strijders, behouden in hun tempel een
kloeke strengheid en vaste samensluiting, in de plastiek hun belangstelling in het
athletenlichaam. De beweeglijker Ioniërs uit de rijke handelssteden van Klein-Azië
blijken toegankelijker voor Oosterse invloeden, neigen
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meer naar het verfijnd sierlijke, de uiterlijke bekoring. In de tweede helft van de VIe
eeuw verenigen zich de twee stromingen in Attica. In het eerste vierdedeel van de
Ve eeuw, tijdens de Perzische oorlogen, begint dan de grote bloeiperiode, onder
de leiding van Athene, en bereikt haar toppunt omstreeks het midden der eeuw
onder Perikles. Met rassen drang werd naar de volmaaktheid geschreden.
In de gevelvelden van den tempel op AEgina (± 490- 480) werd met de strike,
aloude wet van de frontaliteit gebroken: de gestalten mochten nu draaiende
houdingen aannemen. Wat daar nog aan conventie overbleef is aan den Zeustempel
te Olympia verdwenen (± 470-460): heerlijk ogenblik, wanneer de kunst, vol natuurlijk
leven, in zuivere, kuise kracht, over haar uitdrukkingsmiddelen beschikt en nog niet
aan virtuositeit toegeeft! De vlakgehouden vorm is geweken voor den vrijer gezienen,
uit de waarneming geboren. Toch zal het Griekse beeld nooit naturalistisch worden:
het zien van den kunstenaar zal beheerst blijven door het ‘type’, waarbij de natuur
dan geraadpleegd wordt om het warmer leven te schenken. De hoogste synthese
brengt het Parthenon (447-432), op de Akropolis van Athene, onder de leiding van
Pheidias met beeldhouwwerk versierd: in onfeilbare harmonie van verhoudingen,
het verhevenste, reinste, wat als ‘classiek’ bestempeld wordt. Geen spoor van
inspanning meer. Het gehele lichaam is uitdrukking van één serene schoonheid,
die geest geworden is. Die plastiek geeft ons, met een weergaloze
volte-èn-louterheid, echt leven, op een hoger plan veredeld, tot rustige uitdrukking
van het blijvende, de wezenlijke waarheid.
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Maar het evenwicht wordt weldra verbroken, de ontwikkeling staat niet stil. In de
IVe eeuw loopt zij aan den enen kant uit op Skopas, die van zwaarder effect houdt,
dieper modelé, dramatische bewogenheid, aan den anderen kant op Praxiteles,
meester van de jeugdige gratie, den eersten die Aphrodite naakt voorstelt. In het
laatste derdedeel van de eeuw voert Lysippos slankere verhoudingen in, zoekt in
alzijdige beweging het eenheidsbeginsel van de gestalte, sluit nauwer aan bij het
optisch beeld uit natuurwaarneming ontstaan. Daarmee wordt de hellenistische
kunst ingeluid, d.i. de Griekse kunst, nu in het gehele gebied verspreid dat het rijk
van Alexander den Grote had uitgemaakt, zich in het Oosten aan inheemse
overleveringen aanpassend en aan den smaak van de cosmopolitische luxe-stad
(voornl. Alexandrië): tijd van ongemene vindingrijkheid, zowel voor de architectuur
als voor de plastiek, die zich steeds meer aan de menigvuldige verscheidenheid
van de indrukken uit de werkelijkheid overgeeft. Een zijtak van die kunst verkrijgt
bijzonderlijk in het Romeinse keizerrijk een volkomen eigen karakter: kunst van een
administratieve monarchie, die in de bouwkunst vooral het nut beoogt en daar blijk
geeft (amphitheaters, thermen, enz.) van een groots-voelend en practisch
organiserend genie.

Vroeg-Christelijke Kunst. Het Christendom groeide midden in een nog stevig
gevestigde cultuur en vernieuwde dus niet ineens het aanschijn van de kunst.
Aansluitend bij de laat-hellenistische, ontwikkelde die vroeg-christelijke kunst zich
in Syrië (waarbij invloeden uit het Twee-
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stromenland niet te miskennen zijn), Klein-Azië, Egypte en Rome, waar de
catacomben (onderaardse begraafplaatsen en heiligdommen) ons het bewijs leveren,
dat de stijl geen belangrijke veranderingen onderging, maar oude motieven dikwijls
in den zin van een nieuwe symboliek verwerkte. Toen de godsdienstvrijheid werd
afgekondigd, mocht de triomferende Kerk ruime basilieken bouwen, versierd met
glanzend glasmozaïek. Maar bet verval en de ineenstorting van het West-Romeinse
keizerrijk doemde de vroeg-christelijke tegelijk met de laat-Romeinse kunst tot snelle
vergroving.

Byzantijnse Kunst. In het Griekse Oosten werd de traditie echter met onderbroken.
Bij de hellenistische bestanddelen kwamen zich daar meer en meer andere voegen,
voornamelijk uit het Perziscbe rijk der Sassanieden (226-641), waar een schitterende
beschaving oude overleveringen uit Assyrië en Babylonië met nieuwen
scheppingsdrang omvormde en waarschijnlijk de eerste koepels op vierkant plan
ontstonden. Uit de vermenging van hellenistische en Oosterse vormgeving werd
dan de Byzantijnse kunst geboren, met als centrum Konstantinopel, toen de
machtigste handelsstad der wereld, en op Italiaansen bodem Ravenna als voorpost.
Haar eerste grote bloeitijdperk valt in de VIe eeuw, onder Justinianus. Haar eigen
karakter, een sterke neiging tot strakke stilering en een merkbare behoudsgezindheid,
kan verklaard worden door bet absolutisme van een gezag, dat Staat en Kerk in
zich verbindt. Die strakke stilering komt trouwens een bijzondere uitdrukking van
godsdienstigen inhoud ten goede: op de mozaïeken verrijzen
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de hemelse gestalten als voor de eeuwen, in onvergankelijk materiaal, buiten elk
individualisme. Het heerlijkste gebouw van Justinianus is de tempel Heilige Wijsheid
(Aya Sofia) te Konstantinopel, met zijn stouten en lichten koepel (de koepel op
hanggewelven, die in Syrië en van daar in Klein-Azië en Egypte was doorgedrongen,
bleef een kenmerk van de Byzantijnse kunst). De Aya Sofia, door twee bouwmeesters
van de Klein-Aziatische kust opgetrokken, verenigt op de meest smaakvolle en
grootse wijze de Oosterse, kleurrijke weelde met den Grieksen zin voor organische
eenheid en klaren samenhang, terwijl de verdeling van het licht er een van de
wonderbaarste voorbeelden van ‘ruimte-kunst’ van maakt. Veel van de oude
schoonheid werd door Byzantium gered, alleen het voortleven van een grote plastiek
door den bouwtrant verhinderd.
Het verwijt van stilstand, dat die kunst soms toegericht wordt, is overdreven: al
week zij van de gestelde principes niet af, toch heeft zij een onloochenbaren
ontwikkelingsgang gekend. Na een tijdperk van inzinking bloeide zij weer sterk op
onder het Macedonische huis (867-1057). Zij had nog lang daarna vasten voet in
Sicilië en te Venetië, de voornaamste haven van den handel op den Levant. De
invloed van haar miniaturen en ikonen (draagbare religieuze paneeltjes) liet zich in
de Italiaanse schilderkunst tot tegen de XIVe eeuw gelden. Verder verspreidde zij
zich in alle landen die den Grieks-orthodoxen godsdienst beleden, op den Balkan,
in Rusland, waar zij alleen, tot in de XVIIIe eeuw, den toon aangaf, en dan tot de
opkomst van de Sowjet-regering met de Westerse schilderkunst wedijverde. En in
Griekenland

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

539
zelf, in de kloosters van den Heiligen Athosberg, werken heden nog de monniken
naar de oude Byzantijnse methoden.

Islamische Kunst. Ondertussen hadden in de VIIe eeuw de Arabische
veroveringstochten zich over Perzië, Syrië, Egypte, de Noordkust van Afrika
uitgebreid en zouden weldra een groot deel van Spanje bemachtigen. De
Mohammedaanse kunst, die betrekkelijk weinig Arabische elementen in zich droeg,
heeft naar de landen waar zij zich vestigde en naar de tijden zeer verschillende
uitzichten. Op Europesen bodem is de merkwaardigste moskee van het vroege type
die van Cordoba in Spanje (eerste aanleg eind VIIIe eeuw), een woud van zuilen
door hoefijzerbogen verbonden, zonder eigenlijk centrum. Later, toen de Moren tot
Granada werden teruggedrongen, vinden we daar menig getuigenis van een nieuwen
stijl, die van uit Perzië, Klein-Azië en Egypte kan gevolgd worden: het Alhambra
(XIIIe-XVe eeuw), paleis en burcht der kaliefen van Granada, doet ons dromen van
het Bagdad der Duizend-en-één-Nacht. Eigenaardig is daar, bij de kiese fantasie
van de steeds herhaalde rankenversieringen (arabesken) of het polygonaal ornament
en van de gewelven met bijencelholten en stalactieten verlevendigd, de verrukkelijke
uitwerking van eenvoudige middelen, het dichterlijk samenschikken van bouwvormen
en natuur, waar myrtenhagen, arcaden en torens opgevat zijn als een geheel
uitmakend met het licht uit den hemel, den stillen vijver die ze weerkaatst, het
gemurmel der fonteinen. In de XIVe eeuw in Klein-Azië (Broessa) en vooral op den
Balkan na de inneming
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van Konstantinopel door de Turken, heeft de bouwkunst veel van de Byzantijnse
overgenomen. De Aya Sofia, mits bijvoeging van minaretten (slanke naaldtorens
van waar de gebeden worden afgelezen), werd dan het voorbeeld, trouwens op
vele verschillende wijzen verwerkt, van ontelbare moskeeën.
Het verbod om levende wezens af te beelden heeft (buiten Perzië, met zijn
prachtige miniaturen) schilderkunst en plastiek onmogelijk gemaakt, maar de Islam
heeft ruimen invloed op de gebruiks- en sierkunsten van Europa gehad, door de
ceramiek (Spaans-Moorse faïence met metaalweerschijnen, Italiaanse majolica),
het metaalwerk, het glaswerk, de tapijtweverij.

Vroeg-Middeleeuwse Kunst in het Westen. Door de Germaanse invallen werd de
antieke maatschappij onder den voet gelopen, er volgden verwarde tijden van
voortdurenden strijd en de grote kunst ging verloren. Wat de volkerenverhuizingen
ons gebracht hebben zijn vooral versieringsmotieven, o.m. gestileerde dierfiguren,
die grotendeels op Midden-Azië teruggaan en later in de romaanse kapitelen weer
opduiken. Onder Karel den Grote, die den grondslag legde tot het eerste Europese
rijk (800) en er door centraal gezag organisatie bracht, konden weer gebouwen van
betekenis ontstaan, de verluchting van handschriften en het vervaardigen van ivoren
reliëfs tot rijken bloei komen. Doch onder zijn opvolgers ging zijn werk te niet. Alleen
kon de Karolingische kunst zich op Duitsen bodem handhaven met het Saksische
vorstenhuis der Ottonen (936-1002). Maar zij teert vooral nog op vroegere
overleveringen en openbaart zich
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niet in grote scheppingen. Eerst in de XIe en meer bepaald in de tweede helft van
de XIe eeuw, toen stilaan een nieuwe orde zich vestigt, persoon en eigendom iets
veiliger zijn, de handel zich uitbreidt en de steden groeien, verheft zich in het Westen
een indrukwekkende kunst.

Romaanse Kunst. Men heeft die de ‘romaanse’ genoemd, al kan dat woord slechts
aanleiding tot misverstand geven. In de XIIe eeuw strekt haar gebied zich uit van
Engeland tot Midden-Duitsland, van Noord-Spanje tot Skandinavië. Zij verschilt van
streek tot streek: de feodale verbrokkeling verklaart haar verscheidenheid. Zij is de
kunst van een maatschappij, waarin de macht van adel en geestelijkheid op
grondbezit en lijfeigenschap berust. De Kerk doorademt alles met haren geest,
schenkt die opluikende cultuur een betrekkelijke eenheid. Buiten enkele grote steden
(dit voornl. in Italië) gaat de beweging in hoofdzaak uit van de kloosterorden, de
sterkst ingerichte instelling. Frankrijk in het bijzonder biedt in de XIIe eeuw het
schouwspel van een echte ‘renaissance’, als we die benaming althans opvatten in
den zin van snel stijgende cultuur, stoutheid van de gedachte, hoop op een nieuwe
wereld: een bloei die niet onderdoet voor dien van de latere Italiaanse renaissance.
In haar geheel genomen steunt die kunst wel op oudere tradities, Romeinse,
Byzantijnse, Oosterse, (daaronder vooral Syrische), door de betrekkingen onder de
kloosters en langs de wegen van den handel en van de bedevaarten overgebracht,
maar die tradities worden tot eigen verwezenlijkingen omgezet.
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De langwerpige, driebeukige kerk wordt overdekt met een houten hangkap, de apsis
aan het Oosteind met een halfkoepel. Onder den verhoogden vloer van de apsis
bevindt zich de crypta, grafkelder van een heilige. De smalle zijbeuken, vaak in twee
verdiepingen verdeeld, worden veelal met kruisgewelven overspannen. Soms
verheffen zich twee torens aan de westerzijde, naar Syrisch voorbeeld, of in Italië
een naast de kerk afzonderlijk staande klokketoren of campanile. Dikwijls zal een
dwarsschip aan de kerk den vorm van het kruis geven en een kapellenkrans (dit
langen tijd slechts in Frankrijk) het koor omringen: die twee schikkingen kwamen
reeds in Egyptische en Syrische bedehuizen voor. In constructief opzicht is de muur
hoofdzaak: hij is het, die het gebouw de nodige hechtheid verleent. De rondboog is
de vorm bij uitnemendheid. Een vroeg type, dat nog Karolingisch aandoet, is S.
Michael te Hildesheim in Saksen (begin XIe eeuw). In Toskane, het oude Etrurië,
heersen meer classieke herinneringen (S. Miniato boven Florence, waarschijnlijk
nog uit de XIe eeuw, Dom en Doopkerk te Pisa, eind XIe en begin XIIe eeuw). In
Lombardije is het Germaans (Longobardisch) element sterker en dank zij een
onafgebroken traditie vinden we daar het meest gevorderde bouwtype uit dien tijd,
de geheel overwelfde basiliek (S. Ambrosius te Milaan). Langs den Rijn treffen
Spiers, Worms en Mainz door den grootsen aanleg en de eenheid in constructie en
vorm. In Frankrijk onderscheiden we verschillende scholen, wat in de eerste plaats
door het gemis van een centraal gezag te verklaren is: die van de classieke
Provence, die van Poitou, Auvergne. De meest indruk-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

543
wekkende kerken lijken wel de Normandische, onder Willem den Veroveraar in de
XIe eeuw gebouwd (Caen): zij kenmerken zich door haar strenge, energische macht.
De vroege romaanse plastiek is vooral in de Duitse landen van belang. Zij is er
eerst een voortzetting van de Karolingische en dient hoofdzakelijk ter versiering van
kerkmeubilair. Voor het reliëf strekten miniaturen en ivoorwerk tot voorbeeld. De
bronzen deuren van S. Michael te Hildesheim (begin XIe eeuw) treffen door
bijzondere kracht. Daarnaast vertonen vrijstaande Madonnabeelden uit de tweede
helft van de XIe eeuw reeds een fijn gevoel voor stijl. Maar in het begin van de XIIde
eeuw gaat het zwaartepunt naar Zuid-Frankrijk over: daar wonen we het beslissende
feit bij, dat de beeldhouwkunst verbonden wordt met de verschillende
architectonische delen die het portaal samenstellen en aldus wordt, nadat zij
eeuwenlang vergeten was, een monumentale beeldhouwkunst herboren (Moissac
bij Toulouse, ± 1120). Daar vatten wij het eigenlijk karakter van den rijpen romaansen
stijl: vormen en verhoudingen van de menselijke figuur worden niet afgeleid uit een
min of meer geïdealiseerd natuurbeeld, maar uit het besef van de functie die het
kunstbeeld verrichten moet als streng onderworpen dienaar van de architectuur.
De ontwikkeling volgen we dan het best aan het portaal te Vézelay in Bourgondië,
en het toppunt wordt bereikt aan het westerportaal te Chartres (± 1145), het meest
imponerende wat de romaanse beeldhouwkunst heeft voortgebracht, doch waar zij
reeds, hoe zuiver ook en groots, tegenover de architectuur iets vrijer wordt: in de
koppen van die zuil-gestalten breekt voor de eerste maal een innig gevoel
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voor het echte leven door - net als in de archaïsche vrouwenbeelden op de Akropolis
te Athene uit het begin der Ve eeuw v. C., - en zo mogen zij beschouwd worden als
een overgang tot de gothische plastiek.

Gothische Kunst. De pogingen tot het overspannen met stenen gewelven van het
brede middelschip der kerken leiden ten slotte tot een nieuwen bouwstijl, die bepaald
oorspronkelijk mag heten. Hoofdzaak is daar de toepassing van het ribbengewelf,
d.i. een gewelf steunend op een geraamte van dwarsbogen, die den druk localiseren
en op de pijlers overdragen. Dat beginsel van de verdeling in eigenlijke
structuurorganen (de ribben) en de vulling (de gewelfvakken) wordt dan in den
gansen bouw doorgedreven. De muren mogen plaats maken voor gebrandschilderde
ramen. Tevens wordt de rondboog door den spitsboog vervangen en door de
luchtbogen wordt de druk van de gewelven, over de zijbeuken heen, gedeeltelijk
buiten de kerk overgebracht. Omstreeks het midden van de XIIe eeuw zijn die
verschillende elementen tot een volgroeid gesloten systeem geworden, in het Franse
koninklijk domein, Ile-de-France. Van daar breidt de gothiek zich dan uit, in Engeland,
in Frankrijk zelf samen met de machtsuitbreiding van het koningdom, en in de XIIIe
eeuw in de naburige landen, Duitsland, Spanje, Italië, in het Noorden tot in Zweden,
terwijl zij met de kruistochten het christelijk Nabije Oosten bereikt.
Economische en politieke omstandigheden hebben de gothiek bevorderd: de
steden wonnen aan betekenis, werden tegenover de feodale wereld vrijere,
welvarende ‘gemeenten’ met eigen organisatie, brandpunten van
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ruimere beschaving. De kerken moesten groter zijn, de ‘kathedraal’, zetel van den
bisschop, werd het symbool van de macht der gemeente. De stichting van zeer
talrijke, reusachtige kerken, binnen den tijd van twee of drie geslachten, was trouwens
alleen mogelijk door de eenheid van het geestelijk streven in de gehele samenleving.
Vooral de Noord-Franse steden, waar de romaanse stijl (buiten Normandië) niet zo
veel belangrijks had voortgebracht, onderscheiden zich door een bouwijver zonder
weerga: in de tweede helft van de XIIe eeuw verrijzen o.m. de geweldige kathedralen
te Saint-Denis, Parijs, Noyon, Senlis, Sens, Bourges, Laon; in de eerste helft van
de XIIIe worden verschillende voltooid, en daar ontplooit zich de meest schitterende
periode, met Reims, Troyes, Chalon, Soissons, en de allermooiste: Amiens en
Chartres... Voortdurend wil men ruimeren aanleg en hogeren opbouw, met een
onverbiddelijke logica worden al de gevolgen van de gestelde beginselen
doorgedreven, totdat het waagstuk van het koor te Beauvais de grens van het
mogelijke dreigt te overschrijden.
De gothische bouwstijl is volkomen rationeel, en daardoor de eerste grote uiting
van den vooruitstrevenden geest der Westerse beschaving. Hij heeft in alle
onderdelen de eenheid van functie en vorm verwezenlijkt en alle kunsten tot
eendrachtige samenwerking gebracht. Maar het berekende is er steeds bezield. De
menselijke gestalte geeft de schaal der verhoudingen aan. De lengte doch de hoogte
van het schip, die het oog naar het altaar en naar den hemel trekken, de spitsboog,
het licht dat door de gebrandschilderde ramen tovert, dat alles is
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één met het godsdienstig gevoel. De wakkerder geworden zin voor de natuur brengt
overal leven. De architectonische vormen, de versiering, die haar motieven uit het
naastbijliggende plantenrijk haalt, de kleurrijke glasramen, de gebeitelde beelden,
zijn de verzen van eenzelfde gedicht. Al de kunsten staan als gelijkberechtigde
krachten in innig verbond.
De beeldhouwkunst vooral neemt een hoge vlucht. Zij sluit nu rechtstreeks aan
bij het werkelijke, zonder de monumentale eisen op te offeren. Haar samenhang
met de bouwvormen, die ze steunen, verleent haar een bijzondere grootheid, terwijl
haar binnen de gestelde grenzen toch vrijheid gewaarborgd blijft. Vandaar haar
kalme, gezonde natuurlijkheid, die het individuele van zelf tot het algemeen typische
verheft. Het heilige en goddelijke is er niet anders meer dan het veredeld menselijke.
Het meest ‘classieke’ bereikt die stijl te Amiens en te Chartres. Maar reeds vóór het
midden der XIIIe eeuw tracht hij zich, vooral te Reims, door beweging en uitdrukking
uit de strenge gebondenheid te verlossen, en in de hogere gedeelten van die
kathedraal, onder alle de rijkste aan plastiek, zien we eindelijk werk, dat feitelijk niet
anders meer beoogt dan onafhankelijke beeldhouwkunst te zijn. Weldra zal ook de
zuiverheid van den bouwstijl, in Frankrijk zelf, plaats maken voor maniërisme,
willekeurige behandeling van architectonische bestanddelen, overlading van
versiering (‘flamboyant’ of vlammenstijl).
Tegenover de verscheidenheid van de romaanse stijlen vertoont de gothiek een
internationale eenheid van grondslag. Maar zij heeft in de verschillende landen een
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eigenaardig karakter verkregen. Buiten Frankrijk blijkt het gevoel voor de schone
maat der verhoudingen minder zuiver. In Engeland worden plan en opbouw
vereenvoudigd, van heel hoge ruimten wordt liefst afgezien, practischer neiging
vermijdt zoveel mogelijk het ingewikkelde schoorsysteem der luchtbogen, de
beeldhouwkunst speelt er geen belangrijke rol; in de XVe en XVIe eeuw ontwikkelt
zich daar het gothisch verticalisme tot een echt nationalen, droog stelselmatigen
stijl (perpendicular style). In Duitsland, waar bij de macht van een keizerlijk gezag
de romaanse bedehuizen groter van aanleg dan in Ile-de-France waren geweest,
konden zij langer in de behoeften voorzien en de Franse bouwwijze zegevierde
daar eerst in de tweede helft van de XIIIe eeuw. De Dom te Keulen (in de XIXe
eeuw voltooid), de enormste gothische kerk, is in het opzicht van technische knapheid
wellicht ook de meest volmaakte, doch vermag minder door inspiratie te boeien.
Wat de Duitse beeldhouwkunst betreft, die stamt van de Franse af en kan in
overvloed van productie met deze niet wedijveren, doch zij heeft enkele werken
voortgebracht (te Bamberg, en dan vooral te Naumburg ± 1270) die tot het geniaalste,
d.i. het oorspronkelijkste, behoren wat de gothiek ons nagelaten heeft. We worden
daar een verschil gewaar tussen de kunst in het Noorden, globaal beschouwd, en
die van de volkeren, die meer den invloed van den Latijnsen geest hebben
ondergaan, als het Italiaanse en het Franse: de vorm heeft zich niet aangepast aan
een voorafbestaand idee van ‘schoonheid’, maar is den gevoelsinhoud zelf
ontsproten. De Duitse beelden zijn dan ook vrijer, realistischer en dramatischer,
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spreken al meer, buiten een dwingend verband met de architectuur, die volumentaal
die de plastiek eigen is.
In Italië, waar de gothiek te weinig beantwoordt aan de herinneringen uit de
oudheid, wint het de brede, rustig omsloten ruimte op het stout-consequente
structuur-stelsel en zijn beklemtonen van de opstrevende krachten. Het muurvlak,
dat in het zonnig klimaat niet door grote glasramen doorbroken wordt, behoudt hier
zijn waarde. Het gevolg is, dat de wandschildering, in Frankrijk overschitterd door
den glans van de kerkvensters, in Italië aanzienlijk meer betekenis verkrijgt. Dezelfde
openbaring, als in Frankrijk door de beeldhouwkunst gebracht, wordt in Italië, op
het eind van de XIIIe en in het begin van de XIVe eeuw, de monumentale
schilderkunst beschoren. In het eerste derdedeel van de XIVe eeuw is haar ‘classiek’
toppunt met den naam van Giotto vereenzelvigd. Hier ook was de plastiek
voorafgegaan. Omstreeks 1240 bloeide in Campanië, onder den Hohenstaufen-keizer
Frederik II, die van het ontzag van het Romeinse rijk droomde, een wereldlijke kunst,
die zich op navolging van antieke beelden en portretbusten toelegde. Uit die school
kwam Nicolà Pisano, aldus genoemd omdat hij te Pisa zijn eerste werk van belang
schiep, den marmeren preekstoel in de Doopkerk (1260), waarvan de reliëfs en
figuurtjes een echte herleving van antieke schoonheid betekenen. Doch juist dit
aanleunen bij een vroegeren stijl mag eigenlijk nog ‘romaans’ heten, en in verdere
werken week Nicolà Pisano van die modellen af om meer tot ‘gothische’ bewogenheid
over te gaan. Zijn zoon, Giovanni Pisano, dreef met onstuimig pathos die gothische
strekking tot
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het uiterste (eerste jaren der XIVe eeuw), zocht op een persoonlijk gekenmerkte
wijze felle expressie in beelden, die meer nog dan te Reims of te Naumburg
uitsluitend door het plastische denken bepaald worden. Die veroveringen zijn lang
in de beeldhouwkunst zonder merkbare gevolgen gebleven. Maar van de Pisani
heeft Giotto veel mogen leren. En terwijl in de beeldhouwkunst de eisen van het
gemeenschappelijke en monumentale op den achtergrond geraken, vindt in Giotto
(† 1337) de gothische schilderkunst haar hoogste verwezenlijking. Met zijn
wandschilderingen te Assisi in de basiliek van S. Franciscus (eind XIIIe eeuw) en
dan vooral in de Arena-kapel te Padua (begin XIVe eeuw) en in S. Croce te Florence,
heeft hij de werkelijk levende, in de ruimte staande, uitdrukkingsvolle gestalten
ingevoerd en tevens voor alle eeuwen de grondslagen der klare, evenwichtige,
groot-decoratieve samenstelling gelegd.

Overgang tot de ‘Renaissance’. In den loop van de XIVe eeuw zien we het verbond
van de kunsten, in dienst van de kerk en van de gemeenschap, geleidelijk
uiteenbrokkelen. Terwijl schilder- en beeldhouwkunst in menig opzicht gaan lijden
aan manier en burgerlijke vervlakking, wordt door haar pogingen tot meer
zelfstandigheid tegenover de architectuur de weg naar nieuwe mogelijkheden
gebaand. Economische omstandigheden (kapitaalvorming en dus opkomst van
vorstelijke maecenassen, die kunst tot versiering van het leven wensen) brengen
het mee, dat kunstenaars een vrijere stelling innemen. Vandaar een toeneming van
het individuele; en wel objectief: meer realisme, d.w.z. weergave van de bij-
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zondere werkelijkheid ter wille van haar zelve en niet meer ter wille van een algemene
idee; en subjectief: persoonlijker opvatting van het onderwerp.
Dit groeiend individualisme is de kern van wat de ‘renaissance’ wordt genoemd.
In het laatste derdedeel van de XIVe eeuw neemt de hier geschetste ontwikkeling
duidelijker trekken aan en loopt uit op den eersten beslissenden triomf van den
nieuwen geest: het portaal van de Karthuizerkerk en de profeten aan den sokkel
van den Calvarieberg te Champmol bij Dijon, werk van Claus Sluter, die uit Haarlem
kwam, een atelier te Brussel had geleid en in dienst van den hertog van Bourgondië
was getreden (eind XIVe en eerste jaren van de XVe eeuw). Die beelden zijn
massa's, die leven door het spel van licht en schaduw, niet meer strikt afhankelijk
van de architectonische omgeving; ze hebben volkomen gebroken met de
opstrevende gothische lijn; de gezichten getuigen van individuele waarneming en
opvatting; de details zijn realistisch behandeld; het geheel is gedragen door het
dramatisch gevoel van een hartstochtelijke persoonlijkheid. En met de figuurtjes der
rouwklagers, aan de tombe van Filips den Stoute, heeft de plastiek dan haar eigen
wezen erkend.
Er ontbreekt haar echter nog iets essentieels: de juiste kennis van de werkelijke
verhoudingen der menselijke gestalte. Bij Sluter ligt de uitdrukking toch vooral nog
in de gezichten, naar middeleeuwsen trant; de lichamen verdwijnen onder de zware
plooien van de gewaden. Door geoefender begrip van de anatomie, en dit in
aansluiting bij de antieke beeldhouwkunst, zou eerst de Italiaanse renaissance de
volledige bevrijding brengen.
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XVe-Eeuwse Renaissance. Tussen middeleeuwen en ‘renaissance’ is geen scherpe
breuk, maar een langzaam, trapsgewijs werkend vervormingsproces. De wijzigingen
in het economisch en maatschappelijk leven gaan gepaard met een groei van de
individualiteit. Naarmate de mens meer de betekenis van zijn eigen persoonlijkheid
beseft, neemt ook de zin voor objectieve beschouwing van de wereld toe. De dingen
worden niet meer alleen in verhouding tot de idee gezien. Het aardse krijgt een
belang op zich zelf, en meteen de schoonheid. Wanneer men eenmaal zo ver is,
kunnen heel andere aspecten van de oudheid begrepen worden. Vandaar die ijver
waarmee zij weer opgespoord en bestudeerd wordt, ‘wedergeboorte’ die in Italië
als die van een nationaal verleden geldt. Niet het minst in de kunst: haar eigen
innerlijke ontwikkeling (van het gemeenschappelijke naar het persoonlijke, van het
typische naar het realistisch-verbijzonderde, van een bouwkundig-gebondene naar
een zelfstandige kunst) brengt het mee, dat het oog weer wat nieuws in antieke
beelden kan ontdekken. De ‘wedergeboorte’ der oudheid is een bijverschijnsel, dat
in aanzienlijke mate op de Italiaanse bouw- en beeldhouwkunst mocht inwerken,
maar ook daar slechts een gevolg was van dien algemenen trek die de XVe eeuwse
kunst kenmerkt: neiging naar objectief zien, lust om de menigvuldigheid der
natuurvormen ontledend-wetenschappelijk te begrijpen (anatomie, perspectief),
inspanning om de middelen te bemachtigen waardoor de nieuwe opvatting van
waarheid en schoonheid kan uitgedrukt worden.
In het begin van de XVe eeuw voltrekt die ontwikke-
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ling zich in een zo vlug tempo, dat daar bijna van een omwenteling sprake mag zijn,
en zelfs, op het gebied van de bouwkunst althans, een welbewuste en radicale. De
stoot gaat van Florence uit, het voornaamste centrum van nijverheid, handel en
bankwezen. Brunelleschi (1377-1446) bootst er geen antieke bouwwerken na, maar
ontwerpt nieuwe scheppingen naar den geest van de antieke bouwkunst, met
ontlening van enkele vrij-overgenomen bestanddelen, en op dit principe: het gothisch
programma geheel verloochend, geen eenzijdige richting naar hoogte of diepte
meer, rythmische verdeling der krachten, vervanging van den gothischen,
subjectiefbezielden bewegingsbouw door een bouwlichaam, waarvan de objectieve
schoonheid ligt in den harmonischen samenhang van alle onderdelen, het geheel
in zich zelf rustend, niet verwijzend buiten zich zelf.
Voor de plastiek wordt het nieuw ideaal te Florence het best vertegenwoordigd
door den veelzijdigen Donatello (1386-1466), die in alle vormen van het leven belang
stelt, voor de schilderkunst door Masaccio (1401-1428), die de vaste verschijning
van de figuren in de drie afmetingen en in juiste verhouding tot de werkelijke ruimte
weet weer te geven. Verwante strekkingen treden tegelijkertijd op in de bedrijvige
steden van Vlaanderen, onder den glans die van het Bourgondische hof afstraalt.
Hier luidt Jan van Eyck († 1441) die de schilderstechniek op verrassende wijze
verbetert, de heerschappij in van een volstrekt analytisch-natuurgetrouwe kunst, in
dat opzicht meer gevorderd dan de Italiaanse. En waar de Italiaan, in de
wandschildering geoefend, een meester der lijnen-compositie blijkt, wordt bij den
Vlaming, die
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bij de miniatuur aansluit, de eenheid gezocht in de muziek van diep-klankrijke
kleuren, door zachte overgangen van licht en schaduw verbonden. In de Italiaanse
kunst, die meer onder den invloed der oudheid staat, naast religieuse ook wereldlijke
en mythologische onderwerpen behandelt, wordt ongemeen ijveriger getracht om
alle vraagstukken van de vormgeving op te lossen, in velerlei richtingen, het
mechanisme der bewegingen de werking van de gewrichten, de wetten van het
licht, enz. In het verloop van de XVe eeuw gaat ze hoe langer hoe meer van een
samenvattend zien tot een aandachtiger detailleren over. In Vlaanderen, waar het
godsdienstig onderwerp hoofdzaak blijft, is het veld beperkter, en leidt de weg met
Rogier van der Weyden, Dirk Bouts Hugo van der Goes, Memlinc, veeleer van de
strenge ontleding tot een nauwer samensluitende compositie. Wat verklaart, dat de
Vlaamse schilderkunst, in het begin van de XVIe eeuw, zo ontvankelijk zal zijn voor
de lessen van de Italiaanse, die zich trouwens in dien tijd, als met één sprong, tot
een nieuwe, ongekende hoogte verhief.

Classieke Renaissance. De ontleding gaat na, hoe ieder onderdeel in zich zelf en
met andere onderdelen samenhangt en voert aldus weer tot synthese; terzelfder
tijd dringt zich een reactie op tegen te ver gedreven ontleding en haar gevolgen,
verbrokkeling, puntige scherpte, klein realisme. Al de middelen die er nodig zijn tot
weergave van het plastisch-lineaire zien heeft de kunstenaar nu in de hand. Op de
vele proefnemingen en den ongedwongen lentegroei volgt dan in Italië, tegen het
eind van de
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XVe eeuw en vooral in het begin van de XVIe, het rijpe werk van den
eenheid-brengenden, ordenenden geest. De kunstenaar laat zich niet meer verlokken
door de menigvuldigheid der verschijnselen, hij zoekt daarin veeleer de wet, het
algemene, de norm, het ideaal, hij brengt het natuurbeeld nader tot een klaarder
innerlijk beeld. Hij gelooft dat de werkelijkheid een volmaaktheid in zich bergt, die
hij aan het licht brengen moet. In de menselijke gestalte, die hoofdzaak wordt, is
die volmaaktheid harmonie der vormen, harmonie van lichaam en ziel, harmonie
met de natuur. Dit gaat samen met een hogere opvatting van den mens bij
uitnemendheid: den kalm-heroïschen of door gezagrijke waardigheid veredelden
mens, die al zijn voorwaarden tot evenwicht in zich zelf draagt. Tevens staat de
compositie van ieder deel en van het geheel onder het toezicht van een regelende
rede, die organisatie brengt, strenge onderschikking van het detail aan het wezenlijke.
Die rede wenst het duidelijk bepaalde, het in zich geslotene, het eindige, en drukt
zich dus vooral door de lijn uit.
Het Heilig Avondmaal van Leonardo da Vinci te Milaan (1498), met zijn rythmische
schikking, is de eerste openbaring van het nieuw evangelie. Maar het centrum wordt
het pauselijke Rome, waar de bouwwerken van Bramante (aanvang XVIe eeuw)
zich door statigen eenvoud kenmerken, Michelangelo zijn met geheime kracht
beladen beelden beitelt en de ganse zoldering van de Sixtijnse Kapel (1508-1512)
met een bovenmenselijk heldenras bevolkt, Rafaël in verschillende zalen van het
Vaticaan den heerlijksten schoonheidsdroom ontvouwt, met de serene en sterke
gratie van een wonderbaar
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begenadigd genie. Te Venetië had zich een schilderkunst ontwikkeld, die onder
Vlaamsen invloed, van de jaren 1470 af, de kleur een overwegende rol toekende.
Zonder de classieke lijn geheel prijs te geven, bouwt de fijnbesnaarde Giorgione
(1478-1510) zijn samenstelling op de toonwaarden, het verschillend licht dat in de
kleuren zelf zit. Zijn daad wordt voortgezet door den kloekheroïschen Tiziaan, die
alle onderwerpen, poëtisch bewogen godsdienstige, mythologische, portretten, enz.,
in een flonkerend en diep beheerst coloriet loutert. De Venetianen waren aldus de
inluiders van de moderne schilder-kunst, die geen andere uitdrukkingsmiddelen
meer gebruikt dan die alleen de schilder-kunst eigen zijn.
Buiten Italië, in de Nederlanden en Duitsland, kon de classieke renaissance niet
op dezelfde reine, verheven vormenschoonheid bogen. Zij heeft er andere
hoedanigheden: zij blijft er langer getrouw aan den vertrouwelijken omgang met de
veelvuldige bekoorlijkheden van de natuur, er worden reeds landschappen ter wille
van het lanschap zelf geschilderd. En in de Duitse kunst vooral, in den tijd dat de
Hervorming er de geesten omwoelt, breekt een innigheid en een dramatisch gevoel
door, die haar, ondanks alle Italiaanse invloeden, op een geheel ander plan stellen,
getuige de grote figuur van Albrecht Dürer (1471-1528), met zijn vurigen ernst en
de uitdrukkingsmacht van zijn lijn, terwijl de wildere Grünewald zijn visionen vertolkt
door verrassend gewaagde kleur-combinaties.

Overgang tot de Barok-kunst. Grünewald had geen directe erfgenamen. Maar in
Italië zelf kon het rustig evenwicht
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van de classieke renaissance zich niet lang handhaven. Aan den enen kant vervalt
de kunst er in gezochtheid (maniërisme): er wordt op het aangeleerde geteerd, meer
dan door den inhoud wordt de vorm bepaald door een vaardigheid, die op effecten
belust is, wat dan eindelijk in academisme zal ontaarden. Aan den anderen kant
schieten in den schoot zelf van de classieke Romeinse kunst kiemen van een
nieuwen stijl op: de innerlijke verdeeldheid, die tot het wezen van Michelangelo
behoorde, de strijd van een opstrevende kracht en haar oneindig verlangen tegen
de zwaarte van de stof, verscherpt zich tot dissonanten; zijn dynamische reuzen op
de graftomben der Medici te Florence (1534) groeien buiten de architectonische
omgeving; in het losgelaten geweld van het Laatste Oordeel, dat den gehelen
achterwand van de Sixtijnse Kapel bedekt (1541), gaat de klaarheid van de lijn
verloren; en zijn laatste beeldwerken verloochenen de ‘schoonheid’ om alleen nog
de meest onbevangen uitdrukking van het tragisch gevoel te zoeken.
De eigenlijke verkondiger van den nieuwen stijl was Correggio, te Parma
(1494-1534): bij hem is het licht niet meer aan den vorm gehecht, maar wordt
hoofdzaak in de compositie, de vormen ontstaan uit het licht, de symmetrische en
frontale stellingen wijken voor de schuinse richtingen die naar de diepte leiden.
Ondertussen was te Venetië de lijn steeds meer door de sensitieve kleur vervangen.
Bij den ouden Tiziaan († 1577), in het tijdperk van de Contra-reformatie, zoals iets
vroeger bij Michelangelo, maakt de droom van geluk, waar de classieke renaissance
door verhelderd was, plaats
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voor het drama van de ziel onder den druk van het lot, een drama dat in de meest
vrije en stoute kleurenorkestratie wordt omgezet. Tintoretto (1518-1594) verzaakt
elke classieke ordonnantie om ontelbare nieuwe motieven van samenstelling en
beweging door strijd van licht en donker te doen leven. Eén is er naast hem, die
nog eens, in den zaligen geest van weleer, de zonneweelde van de lagunenstad
verheerlijkt, en diens daad zal wellicht het vruchtbaarst voor de moderne
schilderkunst blijken: Veronese (1528-1588) laat in het zilverig coloriet van zijn
decoratieve doeken, badend in het gelijkelijk verspreide licht van den dag, alleen
de toonwaarden zingen, zander nog voor den opbouw gebruik van schaduwen te
maken. En zo is met hem het wordingsproces volvoerd van de ‘louter picturale’
schilderkunst.
Wegens den invloed dien hij o.m. op de Hollandse school hebben zal, moet
Caravaggio genoemd worden († 1609), ruwe volkskerel, die te Rome en Napels
een onverschrokken naturalisme huldigt, in religieuze doeken en genre-tonelen met
levensgrote figuren, en die figuren accent verleent door felle tegenstellingen van
licht en ondoorzichtig duister.
In de Italiaanse bouwkunst worden we een verwante ontwikkeling gewaar: voorkeur
voor sterkere, soms massale werkingen, ingewikkelde verhoudingen, spanning van
krachten, irrationele versiering, schilderachtigheid.
Buiten Italië hebben de strekkingen van dit tijdperk zich in twee scheppers van
allereeste grootte belichaamd; Pieter Bruegel den Oude en Greco. Bruegel (±
1525-1569), de meest Vlaamse, de oorspronkelijkste kunstenaar dien wij ooit gehad
hebben, gedreven door harts-
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tochtelijke liefde tot het karakteristieke van alle levensverschijningen, die hij met
hogen humor beschouwt, mag met Tintoretto vergeleken worden om de
vindingrijkheid van zijn bewegingen en van zijn compositie, waar schuinse
opstellingen naar de diepte toe soms den indruk van het oneindige wekken. Maar
die indruk wordt nog machtiger, doordat hij, zonder naar de contrasten van het
heldonker te grijpen (hij handhaaft de expressieve lijn in een uiterst kies coloriet),
de gehele natuur, met de kleine, dwaze mensen daarin, als één openbaring van de
cosmische levenskracht in gestadige wording en verandering erkent.
De Kretenzer Greco (± 1548-1614), die in Italië den invloed van de maniëristen
en van Tintoretto had ondergaan, kwam zich in de jaren 1570 te Toledo vestigen
en werd er de meest Spaanse van alle schilders en een der geniaalste uit de ganse
geschiedenis. Buiten zijn portretten, waarvan het realisme het intiemste geheim van
een persoonlijkheid ontsluiert, vervormt hij in religieuze voorstellingen en mystieke
visioenen zijn soms onwerkelijk verlengde figuren naar de eigen wetten van het
schilderij: zonder enige terughouding de schilder van het vergeestigd innerlijke
beeld. Hij ontstoffelijkt de kleur, die, in ongelooflijk vermetele symfonieën, vorm,
reliëf en ruimte alleen nog door naast elkaar gestelde tonen aanduidt. Hij gaat zozeer
tot de uiterste gevolgen, dat hij reeds den Cézanne van drie eeuwen later aankondigt.

Bloeitijd van de Barok-kunst. De karaktertrekken van de Italiaanse bouwkunst, in
de tweede helft van de XVIe
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eeuw, zoals hierboven aangegeven, komen tot volle ontplooiing in de XVIIe en
breiden zich tot andere landen uit. De algemene indruk is nu onafscheidelijk van de
dikwijls zeer rijke versiering. Aangedikte en wisselende effecten worden gezocht,
het zware en prachtige moet de feestelijke stemming verhogen. De Franse barok,
voornamelijk onder Lodewijk XIV, onderscheidt zicK echter door schone maat in de
statigheid, de Hollandse door burgerlijke, stille voornaamheid.
De beeldhouwkunst is veelal onder den invloed van de schilderkunst komen te
staan. Zij wenst beweeglijkheid, die vaak tot pathos overslaat, veranderend spel
van licht en donker door diepere boetsering. Het principe van de barokkunst:
vervanging van het bestendige wezen door den optischen schijn, verleent haar een
realistische levendigheid.
Dat principe komt vooral de schilderkunst ten goede. De leiding wordt
overgenomen door Vlaanderen, Holland en Spanje. Daar zegeviert nu de zuiver
picturale werkwijze: het zien in begrenzende lijnen en volumes (het vatten van de
vormen zoals wij weten dat ze zijn, doordat wij ze betast hebben) maakt er heel
beslist plaats voor het construeren van den enkelen vorm en van de gehele
samenstelling door middel van de lichtwaarden der kleuren. De duidelijk
afgezonderde zelfstandigheid van elk bestanddeel wordt opgeheven ten gunste van
het totaal-beeld der samengestemde tonen. De schakeringen vloeien in elkaar over,
het beweeglijke wordt verkozen boven het bepaalde. De vormen worden graag
onderbroken, zoals we die in de toevallige werkelijkheid zien, worden liever door
kleurvlekken gesuggereerd dan
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ontledend nagebootst. Ze duiken soms uit het heldonker op, gedeeltelijk
weggedoezeld, of door het licht onderstreept. We krijgen het gevoel, dat het
afgebeelde slechts een brok is van het onbegrensde, dat naar de diepte toe en ten
allen kante buiten de lijst voortgaat, - we krijgen het gevoel van het mysterie van
alle leven. De kleur en het licht worden muzikaal vergeestelijkt. Zo kan ook het
dagelijks realistische, dat, na de verloochening van het classiek-algemene, door
nieuwe maatschappelijke verhoudingen meer in trek was gekomen, gemakkelijker
in die sfeer opgenomen worden, waardoor het aantal behandelde onderwerpen
aanzienlijk vermenigvuldigd wordt.
Die barok-schilderkunst verkrijgt volgens de landen zeer verschillende uitzichten.
Noord- en Zuid-Nederland zijn nu van elkaar gescheiden. In het katholieke
Vlaanderen worden talrijke kerken herbouwd en met altaarschilderijen versierd: de
decoratieve stijl van Rubens en zijn Antwerpse school wordt daardoor bevorderd.
De onuitputtelijke Rubens (1577-1640), van de Italianen uitgegaan, zingt tot de
glorie van de bloeiende levenskracht met den natuurlijksten zwier de geweldigste
vreugde-hymne die ooit in kleuren jubelen mocht. Rondom die zon wentelen vele
planeten, w.o. de sappige Jordaens (1593-1678), de verfijnde Van Dyck (1599-1641),
die vooral als portretschilder roem verwerft, de tragische naturalist Brouwer
(1606-1638), die ook uit den kring van Frans Hals wat geleerd heeft. Maar reeds
voor het midden der eeuw zijn de vruchtbare daden voorbij.
Holland biedt een heel ander schouwspel. Hier groeit de kunst uit een geheel
volk, dat allerwegen een ver-
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Doornenkroning
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Het uilennest
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bazende bedrijvigheid aan den dag legt. Het calvinisme duldt geen schilderijen in
zijn tempels: een burgerlijke samenleving eist realisme, het portret van haar mensen,
het portret van haar zeden, het portret van haar land. De vraag is zo groot, dat
ontelbare schilders zich in fijn afgewerkte kabinetstukken op bijzondere gebieden
specialiseren, dierstudies, stadsgezichten, kerkinterieurs, stillevens... Nergens is
een dergelijke veelheid en verscheidenheid waar te nemen. De opkomst van het
geslacht dat Holland's grootheid gegrondvest heeft wordt door Frans Hals vereeuwigd
(1580-1666), blijden tovenaar met het penseel, die het leven zelf op
impressionistische wijze voor den geest oproept en in zijn ouden dag een
diepmenselijken klank laat horen. Hercules Seghers (1588-1640) schept zijn
dynamische, mysterievolle landschappen.
De zuivere toonschilder Van Goyen (1596-1656), de zonnige Cuyp (1620-1691),
de ruime Philips Koninck (1619-1688), de ernstige Jacob Ruysdael (1628-1682)
verheerlijken Holland's wateren en vlakten in het tere, vochtige licht uit hoge hemelen.
De genre-schilders te noemen is onbegonnen werk: onder hen den smaakvollen
Terborgh (1617-1681), den snaaksen moralist Jan Steen (1626-1679), Pieter de
Hooch (1629-1677), die al de wisselwerkingen van licht en schaduw door zijn vredige
binnenkamers laat fluisteren, en den weergaloos puren Vermeer van Delft
(1632-1675), die door onfeilbaren schoonheidszin gedreven, het meest gewone,
door zijn ziel gelouterd, zo in doorschijnenden luister weet te stellen, dat het als
heilig verschijnt en in zijn eenvoud dezelfde geheimenis laat voorgevoelen als het
heldonker
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van Rembrandt. Deze (1606-1669), de grootst-menselijke van alle schilders,
overheerst ze allen door de veelzijdigheid van zijn werk en zijn dramatisch accent,
en door zijn verbeelding groeit hij boven de ganse Hollandse school uit. De kleur
en het Italiaans heldonker verleent hij, visionair van het werkelijke, mysticus en
realist tegelijk, meer dan wie ook een geestelijke waarde, die ons het oneindige en
eeuwige laat vermoeden.
Spanje neemt een eigenaardige plaats in met zijn sombere godsdienstvervoering
en zijn stemmige hoofsheid, gepaard aan een niets ontziend naturalisme. Maar zelfs
een Zurbaran (1598-1663), hoe imponerend ook, wordt er overvleugeld door een
genie als den edel voornamen Velasquez (1599-1660), die voor Philips IV werkt:
geen is ooit meer en uitsluitender ‘schilder’ geweest dan hij, de helderziende, die
midden in de Spaanse vormelijkheid de absolute taal van de waarheid spreekt, de
mensen als met het oog van de natuur zelve ziet, schijnbaar ongeroerd, en door
zijn synthetische kleurvlekken, door die stenografie van de zuiverste gewaarwording,
ongemeen krachtig en kies de illusie van het leven wekt.
De Franse kunst blijft meer onder den invloed van de Italiaanse staan en verwerkt
dien door Fransen geest, voornamelijk in de mythologische voorstellingen en
landschappen van Poussin (1594-1665), die zijn machtig coloriet aan de strenge
tucht van de rede onderwerpt, en de mooi gerythmeerde, van zon doordrenkte
landschappen van Claude Lorrain (1600-1682). Onder Lodewijk XIV vervalt de
Franse kunst dan in pompeus academisme.

Late Barok-kunst. Het woord ‘rococo’ slaat slechts op
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een deel van de XVIIIe-eeuwse kunst. De rococo beantwoordt aan den smaak van
een hogere klasse, die een nogal lichtzinnig leventje leidt, tuk op weelde en genot.
Frankrijk geeft hier den toon aan. De rococostijl kenmerkt zich door de speelse
fantasie, de lenig kronkelende lijn, het vermijden van alle zwaarte, de voorkeur voor
het behaaglijke en pikante. Die stijl vertoont een merkwaardige eenheid in de
samenwerking van architectuur, ornament, gebruikskunst, schilderkunst en plastiek:
alles wordt versiering. Alleen de Engelse bouwkunst ontsnapt er geheel aan. In
Frankrijk wordt hij vooral op salon-interieurs toegepast en weet er over 't algemeen
een schone maat getrouw te blijven, in tegenstelling met Duitsland, Oostenrijk en
Spanje, in welke landen hij trouwens langer stand houdt.
Zeker is, dat die tijd er geen van reuzendaden geweest is. Het hartstochtelijke en
heldhaftige heeft afgedaan. De zin voor het kleine, verfijnde, het verstandelijke,
overweegt, terwijl de vrijere en verscherpte waarneming allerlei nieuwe motieven
en bewegingen invoert. In meer burgerlijke kringen neigt het genre tot het
intiemgevoelige (Chardin), moralisatie (Greuze) of satire (Hogarth). Het portret neemt
een ruime plaats in. Ook in de kleur moet het volbloedige veelal wijken voor heldere,
gebroken tonen.
Te Parijs wordt bij Watteau (1684-1721) de machtige zinnelijkheid van Rubens
delicaat, door dichterlijken, zacht-weemoedigen droom tot muziek voor tere zenuwen
verwerkt. Bij den Venetiaan Tiepolo (1696-1770) verliest het groot-decoratieve de
diepe resonantie van Veronese, om zich te vermeien in schitterend spel van elegante
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figuren badend in luchtige, klare ruimten. De Engelsman Hogarth (1697-1764) is
de enige in dat geslacht, die iets gered heeft van de kloeke gezondheid van Rubens
en Hals, terwijl de eerlijke Parijzenaar Chardin (1699-1779), op het spoor van de
Hollanders, toneeltjes uit de braaf gezellige huiselijke wereld en stillevens in subtiele
schakeringen met malsen toets penseelt. Naast hem is de oppervlakkig-aanminnige
Boucher (1703-1770) de rococo-meester bij uitnemendheid, in de eerste plaats
decoratief, schilder van satijnachtig-lichtend vrouwennaakt. Guardi (1712-1793)
vertolkt aardig en fris de poëzie van Venetië, het paarlemoeren geglinster van het
water onder licht-azuren hemel. In Engeland groeit uit Van Dyck de school van het
aristocratisch portret, in teder vloeiende kleuren, met den vrij eclectischen Reynolds
(1723-1792) en den oorspronkelijker Gainsborough (1727-1788), die tevens de
echte grondlegger van het Engelse landschap mag heten. De laatste grote schilder
die naar den geest nog tot de rococo behoort is de Fransman Fragonard (1732-1806),
beweeglijk en levenslustig in zijn galante taferelen, voornaam tot in zijn libertinage,
maar vooral: een meester die in het schilderij nog het vuur van de schets behoudt,
lenig, knap en direct, en in dien zin een voorloper van de XIXe eeuw op haar best.

Neo-classicisme en Romantiek. In de tweede helft van de XVIIIe eeuw kondigen
zich twee tegenovergestelde strekkingen aan, die in den grond toch enigszins
verwant lijken, want beide reageren met mannelijker ernst tegen de rococo, en beide
nemen terugkeer tot natuur als leus. Alleen vereenzelvigde het neo-classicisme
natuur met den
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eenvoud van antieke schoonheid, terwijl de romantiek natuur in het vrij zich
ontplooiend leven zocht.
De neo-classieke beweging was in Frankrijk begonnen, maar de stoot tot een
wedergeboorte van het Grieks ideaal wordt dan vooral gegeven door de esthetische
geschriften van den Duitser Winckelmann (1717-1768): het karakteristieke en
individuele wordt verloochend ten gunste van het ‘zuiver menselijke’ in zijn
algemenen vorm, de edele rede moet weer door de plastische lijn spreken. De
apostel van die leer in de schilderkunst was Mengs (1728-1779), in wiens werk zij
al dadelijk tot academische conventie ontaardt. Doch zij vond een bezielden
aanhanger in den Fransman David (1748-1825), bij wien, in den tijd der Franse
Omwenteling, de Romeinse herinneringen overeenstemmen met de verheerlijking
van heroïsch-republikeinse ‘virtus’. Zijn Eed der Horatiërs (1785) is het manifest
van de strenge kunst der lijn tegenover die kunst der kleur, die met Watteau, Chardin
en Fragonard op zulk een mooie ontwikkeling had kunnen wijzen. De bekroning
werd dan in Frankrijk gebracht door Ingres (1780-1867), meer een classiek meester
dan een classicist, die over prachtige coloristische gaven beschikt maar deze onder
de voogdij van de zuiverste lijn stelt, en tegenover den romanticus Delacroix de
paus wordt van het doorvoeld en doorgeestigd classiek-schone.
Eenzelfde stroming in de architectuur, de sobere, zogenaamde Empirestijl, had
reeds vóór Napoleon de overhand genomen en breidt zich onder verschillende
gedaanten over gans Europa uit. In de beeldhouwkunst wordt een koel
neo-classicisme vertegenwoordigd door
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den Italiaan Canova (1797-1822) en den Deen Thorwaldsen (1770-1844).
De romantiek integendeel is de verering van het leven als instinctieve macht, die
buiten den greep van de rede ruimer uitdeint: kunst van spontane beweging, vrijen
drang, spanning, verbeelding, die het gevoel door de kleur vertolkt en uit afkeer van
het veralgemenend classicisme het persoonlijke, het verbijzonderd kenschetsende
wil, waardoor zij in zich de kiem van het realisme draagt. In Spanje drijft Goya
(1764-1828) de les van Velasquez tot haar uiterste consequenties, bevrijdt volkomen
de techniek, vat het momentane met de zenuwige kracht van den nieuwen tijd en
lijkt ten slotte de meest ‘moderne’ van alle toenmalige schilders. In Engeland voert
met Turner (1775-1851) de romantische liefde voor de natuur samen met de
romantische verbeelding tot andere veroveringen: hij maakt van zijn landschappen
fantastische gedichten van licht, die eindelijk den vorm geheel in de kleurvlek
opslorpen. Constable (1776-1837) is de eerste, die beslist het
decoratief-gecomponeerde aan kant zet om met de ongedwongenste schilderwijze
tot de rechtstreekse weergave van een brok natuur over te gaan, en mag aldus als
de vader van het XIXe-eeuwse landschap beschouwd worden. Terwijl in Frankrijk
bij den poëtischen Corot (1796-1875) droom en stoffelijkheid elkaar doordringen in
wisselende schijnsels en nevelig zacht gestraal, verschijnen de mannen van de
Barbizon-school, met aan het hoofd Théodore Rousseau (1812-1867) en daarnaast
den helderen Daubigny (1817-1878), die onmiddellijk vóór de natuur schildert en
reeds dichter bij de impressionisten staat, als de echte
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erfgenamen van Constable. Terzelfder tijd had Constable door zijn techniek op
Delacroix ingewerkt, en deze (1798-1863), machtig colorist, die de kleuren van
Rubens nog feller schateren laat onder de brandende zon van Marocco, vat dan in
zich, tot hoogste potentie opgedreven, al de trekken van de Europese romantiek
samen, met inbegrip van het oriëntalisme, waardoor de verbeelding graag de
alledaagse werkelijkheid ontvluchtte.

Realisme. Zoals reeds gezegd, ontwikkelt het realisme zich van zelf uit de romantiek,
en wordt bevorderd door den vooruitgang der wetenschappen en door de
democratische denkbeelden, die omstreeks het omwentelingsjaar 1848 komen
opstuwen. Millet (1814-1875) staat op de grens: romantisch is zijn verheerlijking,
tegenover de cultuur, van de natuur en van den met Bijbelse grootheid gezienen,
onbedorven en eenvoudigen landman. Doch Daumier (1810-1879), niet alleen
caricaturist maar ook wonderbaar schilder in brede, resumerende vegen en met
een buitengewoon scherp accent, weet al de motieven van het moderne leven, door
diepdringende waarneming van hun eigenaardig wezen, tot scheppingen op te
bouwen, die, als van binnen naar buiten geboetseerd, geheel los van elke norm van
samenstelling zijn. Courbet (1819-1877), virtuoos in den besten zin, elementaire
kracht, geëxalteerd schilder van de stof, predikt dan de volstrekte objectiviteit, die
alle onderwerpen, o.m. uit de proletariërs-wereld, aanpakt en met struise, volvoede
kracht uitbeeldt. Onder de Duitse realisten munten vooral de veelzijdige A. von
Menzel uit (1815-1905) en Leibl, die als een fijnere Courbet aandoet.
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Impressionisme. Uit het realisme groeit, in een tijd dat Velasquez weer ontdekt werd
en de Japanse kunst bekend, het impressionisme, dat buiten elke conventie het
bewegend ogenblikkelijke, toevallig-optische weergeven wil, in alle uitzichten van
het moderne leven, en breekt met het model en de atelierlucht. Daarom wordt het
open daglicht verkozen, het palet verhelderd, in absoluut technische vrijheid
geschilderd met kleuren zo klaar en zuiver mogelijk, en aldus komen sommigen er
toe, den toon te verdelen in onvermengd naast elkaar gestelde kleurvlekken,
louter-picturale suggestie, waar de lijn volkomen door uitgeschakeld wordt. Binnen
de hier gegeven bepaling hebben de Franse impressionisten echter elk hun eigen
sterke persoonlijkheid: Manet (1833-1883), Degas (1834-1917), Monet (1840-1926),
Renoir (1841-1920). In de plastiek is Rodin (1840-1917) de grote figuur van dat
tijdvak, uitbeelder van alle levensvormen.
Post-impressionisme. De verdeling van den toon wordt op leerstellig systematische
wijze in het ‘pointillisme’ doorgedreven, o.m. door Seurat (1859-1891). Maar in die
stippelmanier worden we een principieel andere bedoeling gewaar dan bij Monet:
zij sluit de spontane invallen uit, geeft een essence van de werkelijkheid, herleid tot
een ander element dan de werkelijkheid zelf, en gaat gepaard met een trachten
naar geordende constructie, wat het tegendeel van het impressionisme betekent.
Bij Gauguin (1848-1903) is elk verband met het impressionisme gebroken; verre
van de illusie van de werkelijkheid na te jagen, tovert hij uit zijn gevoel voor het
goddelijk-eeuwige,
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in decoratieve samenstelling van vlakke vormen en kleuren, een primitief paradijs
op, dat rustig gloeit als gebrand glas. Maar de meester van het post-impressionisme
is Cézanne (1839-1906). Hij laat niet een wereld van wisselende reflexen op zich
inwerken, maar schept er ene van het wezenlijke, van de vaste, bestendige structuur,
alleen uit tegenstellingen van schaduwloze kleuren opgebouwd. In de vormen ziet
hij den oervorm, en die is één met zijn kleur. Ieder onderdeel is een stuk en een
openbaring van een georganiseerden cosmos. Tot den wereldoorlog zal al het
nieuwe van hem uitgaan. Met hem enigszins verwant is de Duitser von Marées
(1837-1887), wiens monumentaal streven insgelijks gericht is op het herscheppen
van de essence der werkelijkheid in de wetmatige wereld van de kunst. En midden
in die hoofdzakelijk Latijnse sfeer, die het dramatisch-menselijke niet meer kende,
klinkt de hartstochtelijke kreet op van Vincent van Gogh (1853-1890), den
innig-vurigen en verscheurden, die smartelijk en extatisch worstelt om het goddelijk
geheim van mens en natuur aan te voelen, in heet verlangen naar de verborgen
harmonie.

De nieuwste Stromingen. Het menigvuldig individualisme van de XIXe eeuw liet zich
bezwaarlijk in een beknopt overzicht dwingen; doch waar, als in den tegenwoordigen
tijd, de afstand nog ontbreekt, kan het beeld van de ontwikkeling niet anders dan
verward lijken. De meest tegenstrijdige strekkingen lopen naast elkaar. Aan den
enen kant, stellige, constructieve wil, die een houvast wenst en nieuwe normen: in
de toegepaste kunsten en de bouwkunst, vooral van ± 1890 af, samen met het
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gebruik van nieuw materiaal (ijzer en beton), een vooruitgang van de mechanische
techniek en den gemeenschappelijken geest, een reactie tegen het anarchisch
eclectisme, dat in de XIXe eeuw op oude stijlen teerde (neo-gothiek,
neo-renaissance, neo-classicisme) en de opkomst van een zuiver rationele
bouwwijze. In de beeldende kunsten is het abstract cubisme, overdrijving van de
leer van Cézanne, een uiting van denzelfden geest. Doch daarin wordt ook een
andere trek van den tijd zichtbaar: de lust om alle overleveringen overboord te
gooien, van op den naakten grond weer te bouwen, weer naar de primitiefste vormen
te grijpen.
In de jaren, die den wereldoorlog voorafgaan, groeit een nieuw geslacht, met
revolutionaire bedoelingen, die zich onder de vreeslijke omwoeling sneller
ontwikkelen: opruiming van alle vroegere waarden, radicaal breken met het verleden,
om verse bronnen op te sluiten. Die Sturm und Drang was internationaal. De
vernieling van de bestaande vormvoorstellingen was al vóór 1914 het roekeloost
doorgedreven in het land van de roemrijkste traditie, door het Italiaans futurisme.
Op die kaleidoscopische teugelloosheid volgt het tegendeel: het vasthouden van
den zorgvuldig uitgebeelden vorm, ‘valori plastici’ in Italië, ‘neue Sachlichkeit’ in
Duitsland. Sommige Duitsers, Russen en Hollanders drijven de abstractie tot een
uiterste. Daarbij komt dan nog het surrealisme, dat buiten elk logisch verband het
onbewuste aan het woord laat. En toch is er wellicht een eenheid in al die
experimenten te bespeuren: een algemene behoefte aan vergeestelijking, de kunst
hangt niet meer van de natuur af, de eigen wetten van het kunst-
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werk gelden alleen; de kunst, als vrije schepping, geeft uitsluitend nog uiting aan
het innerlijke beeld.
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De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden
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I. De jonge Gezelle (1848-1862)

Er wordt van mij zeker niet verwacht, dat ik in zo kort bestek als waartoe ik hier
beperkt ben, een ‘geschiedenis’ van de Vlaamse letteren van dezen tijd zou schrijven.
Ik wens alleen wat licht te laten vallen op de meest typische vertegenwoordigers
van onze nieuwe woordkunst, gezien in het algemeen verband der beweging, en
acht mijn doel bereikt, als ik den lezer aansporen kan tot nadere kennismaking met
de werken zelf. Van belang is slechts, wat hij zich door eigen genot verwerft.
Guido Gezelle zij mijn uitgangspunt. Er werd eens van hooggeleerde zijde gesmaald
op mijn ‘mystieke’ bewondering voor Gezelle. ‘Mystiek’ is daar een oneigenlijke term
voor wat men niet vatten kan. Ik volhard in de boosheid en zeg: in den beginne was
Gezelle; en Gezelle was het Woord; en het Woord was het leven en het licht der
mensen, en het licht scheen in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet
begrepen.
Bestond er dan geen Vlaamse literatuur vóór hem? Iedereen weet wel beter. Na
ruim anderhalve eeuw van diepen sluimer, had de kortdurige vereniging met
Noord-Nederland, van 1815 tot 1830, weer wat Vlaamsen geest gewekt.
Rederijkende muzenzonen trachtten hun lier een
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klank van Bilderdijk of Helmers te onttokkelen, - ze rusten zacht in de vergetelheid.
Toen kwam de omwenteling van 1830: terwijl de Belg, zoals het in onze Franse
‘Brabançonne’ heet, ‘uit het graf verrees’, leek het wel dat de Vlaamse literatuur in
het hare zou blijven liggen. Er was toch het nodige gedaan, om haar de lucht te
ontnemen, waarin ze ademen kon. Maar door het natuurlijke wonder van het niet
te onderdrukken leven, kiemde het gestrooide zaad verder op. De nood was aan
den man: tegenover den dood die hem besluipen wou ging de Vlaming weerstand
bieden. Hij ook kreeg smaak in die onafhankelijkheid, waarover in het jonge koninkrijk
zoveel gepraat werd. Daarbij kwamen de invloeden van de Europese romantiek,
met haar gevoel voor de innerlijke groeikracht van het eigene, het nationale. Zo kon
er, van de jaren '30 af, uit den braakliggenden maar altijd weligen grond van
Vlaanderland weer een literatuur opschieten. De eerste grote daad was Conscience's
historische roman, De Leeuw van Vlaanderen , op het eind van 1838 verschenen.
De vruchtbare verteller ‘leerde zijn volk lezen’, zoals de bekende spreuk luidt. Dat
volstaat om ons tot dankbaarheid te stemmen. Maar dat zovele werken van hem in
zovele talen werden overgebracht, bewijst dat we op zijn literaire verdiensten, bij
niet weinig naïefs dat ons thans glimlachen doet, toch niet geringachtend mogen
neerkijken. En die Leeuw van Vlaanderen, b.v. lijkt me nog, onder de toenmalige
historische romans in Europa, een zeer eervolle plaats in te nemen.
Het geslacht van Prudens van Duyse (1804-1859), Ledeganck (1805-1847), Door
van Ryswyck (1811-1849) en Hendrik Conscience (1812-1883) heeft in onze litera-
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tuur het leven gebracht. Maar niet de hogere schoonheid van een kunst, die bij
machte zijn zou, ons heden nog te voldoen. Van enkele uitzonderingen afgezien,
als de eenvoudige Liedekens in Middelnederlands van Prudens van Duyse, worden
we daar te vaak gehinderd door rhetorica, conventie, gezwollen of gevoelig
romantisme, meermalen ook door gemis van voornaamheid in den vorm. De
alleenstaande Dautzenberg (1808-1869) streefde wel bewust naar zuiverder plastiek
van het vers, nam ten onzent, zij het in bescheidener mate, ongeveer dezelfde plaats
in als Staring in Noord-Nederland, doch over 't algemeen was zijn keurig gevoel niet
groot en warm genoeg om de stof geheel te bezielen, om in al haar schakeringen
rijkdom van innigheid te laten bloeien, en zijn poëzie bleef niet vrij van enige
humanistische gladheid.
Het meer realistisch gestemde geslacht dat volgde, en dat het best
vertegenwoordigd werd door den romanschrijver Domien Sleeckx (1818-1901) en
den dichter Jan van Beers (1821-1888), kon zich nog niet genoeg losmaken van
de traditie, al ging het gelukkig meer prijs op natuurlijkheid stellen. Die mannen
verschijnen ons ten slotte nog als wegbereiders. Hun stem klinkt voor ons niet meer
uit de onmiddellijke nabijheid. Zij behoren tot hunnen tijd, en verliezen er bij als ze
niet binnen dat kader beschouwd worden. Waarbij trouwens op te merken valt, dat
hun vroegste werk niet zo zwaar van betekenis blijkt: wat b.v. Jan van Beers
voortbracht vóór 1858 wordt geheel in de schaduw gesteld door de eerste bundels
van Guido Gezelle, die in dat jaar uitkwamen. En in de verzen van den Westvlaamsen
‘vinder’ hebben we dan eindelijk een openbaring, die niet meer verouderen kon.
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Want Gezelle was de essentiële Dichter bij Gods genade, èn meteen de
fijnbezintuigde Kunstenaar. De Dichter en de Kunstenaar, die van zelf niet anders
geeft dan het innerlijk-aanschouwde en het innerlijk-doorvoelde, die uit zijn ziel,
geheel tot muziek geworden, zijn wereld tot het eigene leven der schoonheid
herschept, en dit weet te volbrengen door het meesterlijk gebruik van al de
uitdrukkingsmiddelen, waar taal en rythmenspel zich toe lenen. Die man, die iets
van zijn ziel gaf aan al wat hij zag, iets van het licht en den zang van zijn ziel
meedeelde aan al wat hij zei, kende geen andere eerzucht dan zo eenvoudig
mogelijk, buiten elke conventie, maar zo volledig mogelijk, met de minst bepaalbare
schakeringen, te zeggen wat er rondom hem en in hem zelven omging, - de
werkelijkheid die hij waarnam en de oneindige werkelijkheid die hij voelde. Niemand
heeft op zo oorspronkelijke en precies-juiste wijze de duizenderlei bewegingen en
halve-tinten der dingen weergegeven, terwijl zijn ontroering baadde in een geestesen gemoedsklaarheid, waardoor hij het sublieme in den eenvoud bereikte. En hij
wist zich een taal te scheppen, zo lenig en rijk als voor hem niet vermoed werd,
spontaan en sappig uit het volk zelf gesproten, en toch stout en verfijnd genoeg om
de vluchtigste gewaarwording in het elastische net van haar rythmen gevangen te
houden.
Gezelle had het lot dat bij zijn genie paste: haast zijn leven lang bleef hij
vereenzaamd, arm, door hen die ‘legio’ heten onbegrepen en verguisd of
doodgezwegen. Maar gelukkig droeg hij in zich dat licht dat anderen niet zagen,
onuitputbare schatten aan diep-innerlijk leven,
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de atmosfeer van aandoening en schoonheid die het dagelijkse tot een eeuwig
wonder maakt.
De lente-dichter bij uitnemendheid werd geboren op 1 Mei 1830. Zijn vader was
boom- en bloemkweker te Brugge: al vroeg moest zich bij den jongen Guido die
liefde ontwikkelen voor de planten en al de natuurdingen, die zijn verzen zulk een
bekoorlijke frisheid zou geven. Tot geestelijke voorbestemd werd hij in 1845 naar
het Klein Seminarie te Roeselare gezonden. Er was daar een aanzienlijke kolonie
van Engelse studenten, met wie hij veel verkeerde: zo wist hij zich voortreffelijk in
Shakespeare en Longfellow en Burns in te werken. Na voltooiing van zijn studiën
in het Groot Seminarie te Brugge (1850-1854) keerde hij naar het Roeselaarse
gesticht terug, ditmaal als leraar. De jonge priester moest er les geven in een paar
ondergeschikte vakken, tot hij in 1857 aan 't hoofd werd gesteld van de klasse van
poësis (de voorlaatste klasse, naar de oude indeling der laatste drie studiejaren in
grammatica, poësis en rhetorica).
Daar bloeide hij dan geheel open. Zijn onderwijs brak ten enen male met alle
overlevering en sleur. Het vastgelegde programma werd aan kant geschoven. Hoe
Gezelle het klaarspeelde blijft het geheim van zijn stil doorzettende en aanstekelijke
geestdrift, maar de getuigenissen van zijn oud-leerlingen stemmen overeen: hij las
met hen dichters uit alle tijden en landen, in den oorspronkelijken tekst, Latijnse en
Griekse, Engelse, Franse, Noorse, Spaanse, Italiaanse, wat weet ik al... Dat
onderwijs was het geven van zich zelf, het gretig samen genieten van de schoonheid
uit vele eeuwen, van al de natuurschoonheid die rondom hen lag, van al de
schoonheid die in hen
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zelven aan 't groeien was. Er ontstond tussen hem en de ontvankelijkste onder
die jongens een zeldzame liefde, ze brachten hem verzen, hij schreef er voor hen.
Dat innig samenleven was hetgeen zijn kunst nodig had om geheel te worden wat
ze zijn moest.
In 1858 verschenen de Kerkhofblommen , waartoe het afsterven van een zijner
studenten aanleiding had gegeven, en onmiddellijk daarop de Dichtoefeningen , die
de meeste gedichten bevatten, door Gezelle van zijn achttiende tot zijn
achtentwintigste jaar vervaardigd.
De Dichtoefeningen worden ingeleid door een ‘Verantwoordinge’, waarin Gezelle,
zich nog beroepend op ‘den dichter Bilderdijk’, een warme pleitrede houdt voor
natuurlijkheid in de dichterlijke taal èn - wat hem hetzelfde bleek te zijn, - voor het
aansluiten van die dichterlijke bij de volkstaal, door het gebruik van dialect-vormen.
Hij wil de oprechtheid van het werkelijke en het levende. Daarom terug naar het
‘voorouderlijke Vlaams’, dat hij nog overal rondom zich hoort, maar dat gezuiverd
moet tot literaire taal. Hij wijst op den middeleeuwsen eenvoud van Alberdingk
Thijm's Karolingische Verhalen , op liederen van Dautzenberg en Hoffmann von
Fallersleben; steunt meteen op Snellaert, die zei: ‘Het behoorde voor ons,
Nederlanders, eene wet te zijn, dat elk gewest, elke gemeente van ons land, het
zijne bijbracht tot beschaving en verrijking der moedertaal.’
Dat zogenaamd ‘particularisme’ - het woord is in zo- verre vals, dat Gezelle wel
degelijk fris en wakker Nederlands wilde schrijven, alleen geen boeken-Nederlands,
- dat ‘particularisme’ nu had zijn diepliggenden grond in de economische toestanden.
Westvlaanderen, land-
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bouwstreek met weinig steden van belang, weinig nijverheid, weinig spoorwegen,
was een eigen gewest, gekant tegen de liberale denkbeelden van de zich in België
ontwikkelende kapitalistische cultuur. Het bleef gehecht aan al wat daar, sedert het
doodgaan van de glorierijke middeleeuwen, bijna ongerept was blijven voortleven,
zijn oude zeden en gebruiken, zijn ouden godsdienst, zijn oude taal, het zoete en
kernachtige Vlaams van Maerlant, dat er uit den volksmond nog klonk. Aan dat alles
heeft Gezelle een stem gegeven, geen was een trouwere uiting van zijn plekje lands
en het volk dat er met hem op leefde, doch, daar hij een zuiver en een groot dichter
was, heeft hij dat innig-ware verheven tot de volledige schoonheid, waarin alle zielen
elkaar terugvinden, en zo mocht juist hij, dien men ‘particularist’ schold, ten slotte
het meest bijdragen tot de verspreiding der Vlaamse poëzie buiten Vlaanderen.
In de Dichtoefeningen verneemt men een paar maal een verren naklank van
Bilderdijk, gauw gesmoord, - naast het teder geluid van het geestelijke lied uit vroeger
tijden of den gemoedelijken toon van den zeventiende-eeuwsen moralist pater
Poirters. Wat Gezelle nog even bij anderen zoekt is eigenlijk zich zelf. Slaan we
enkele gelegenheidsstukken over, dan verschijnt hij ons meestal reeds als Gezelle,
geheel de Gezelle van later, de oorspronkelijke ziener en zanger, die op zo'n
eigenaardige wijze innerlijk opwellend gemoedsleven met scherp-fijne
natuurwaarneming verbond, en met zijn tot volkomen gedweeheid bedwongen taal
wonderen van verklanking verrichtte.
Ten onzent had geen dichter vóór hem gesproken met
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zulk een eigen accent, zo spontaan en zo kunstig tevens, en geen had zulk een
lust gehad aan het spontane van de natuur: hij lag open voor haar, om ze in zich
op te nemen met de fijnere zintuigen van den modernen mens. Dat was hier het
nieuwe. Die rechtstreekse aansluiting bij de natuur kenden zijn voorgangers niet.
Zij gingen er niet in op. Zelfs waar ze die zagen, en waar ze geen bijzaak bleef,
stond er tussen hen en de natuur een ‘dichterlijke taal’, die vooral een taal van
begrippen was, geen door de aandoening zelf ontstane. Dautzenberg geeft ons
feitelijk niet anders dan de keurig-idyllische landschapschilderij, de ietwat gestileerde
pastorale, zoals die bij Duitsers uit de school van Gessner, bij Matthisson b.v., op
't eind der achttiende eeuw in zwang was. Gezelle brengt ineens de frisheid van het
directe. Dat voelt ge al in zijn Mandelbeke , verzen uit zijn achttiende jaar.
De Boodschap van de Vogels (1855) is niets meer dan vreugde van dansende
rythmen, een onuitputtelijk gekwetter en gekweel, opborrelend in overdadige jeugd,
in den genotsroes van een die zich te goed doet aan de menigvuldigheid van al de
lijnen en tinten der dingen, aan de menigvuldigheid van de herwonnen,
precies-tekenende woorden, aan de oneindige schakeringen van de kleur en den
klank:
... goud dat onder 't groene kronkelt,
groen waar brandend goud op vonkelt,
bruin gebronzeld lijk metaal,
rood als een robinenstraal;
fijn geringeld en geregeld,
en gespikkeld en gespegeld,
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zoet verdwijnend afgeleid,
't een in 't ander weggevleid
en te nieten uit verbleekend...

Het éne woord, dat de hele verschijning - vorm, kleur, stof, beweging, geluid, dadelijk voor den geest oproept, wie wist het te vinden als hij, b.v. waar hij de duiven
beschrijft, in de Pachthofschilderinge van 1856:
... Uit! daar komen ze al, gekletterd
*
komen ze op hun vlerken: 't kettert
heinde en verre, en 't hemelsblauw
vliegt van vlugge vleren grauw.
Driemaal weg, zoo vliegen ze, ende
driemaal weer, zoo ruischt de bende
rap voorbij, tot waar ze kan
**
vinden om te beeten : dan,
hoort: hun zachte schachten piepen,
en, als of hun vlerken sliepen
op de lijze lijze vaart
slieren ze al omleegewaard,
en... eer dat hun roode pootjes
grond genaken, vliegen strootjes,
kafjes, stofjes, wolle en werk
weg, van onder hunne vlerk,
en... ze naken grond...

Men leze nog Het Schrijverke (1856):

*
**

Weerschallen.
Zich neerlaten.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

584
aant.

O krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kabotseken aan...

om na te gaan met welk een liefde Gezelle zich verdiept in de geringste
verschijnselen van de duizendvoudige natuur, met welk een luchtige fantasie hij het
vlugge leven in zijn vers laat spelen.
Doch, zeer talrijk zijn die gedichten nog niet. In die eerste bundels wordt een
ruimer plaats ingenomen door wat ik noemen zou de verbeelding van het hart. Uit
godsdienstige beschouwing ruisen zangen op, die soms tot het eigenaardigste
behoren wat Gezelle toen schreef, als b.v. die ‘samensprake tussen den engel en
de bedroefde ziele’: de Beltrommel , die aan Fra Angelico denken doet. Natuur en
geloof smelten samen in Binst het stille van den nacht : de kristallen klaarte van de
maan wordt er symbool van de volmaakte zuiverheid, de heilige Maagd, en de
blanke droom verheft zich tot vurige opgetogenheid om dan weer zacht uit te vloeien
in zwijgende aanbidding: verzen van louter zilverlicht. De Kerkhofblommen - in de
eerste uitgaaf nog een dun boekje, - zijn ook vol van dat meevoelen met den helderen
eenvoud van vrome gemoederen. Aanleiding was de begrafenis van een jong student
(Mei 1858): in twee dagen tijds, buiten de schooluren, vervaardigde Gezelle dat
uitgebreide verhaal, proza door gedichten afgewisseld, als de Vita Nuova van Dante,
- een kleine symphonie van smart en gelovige hoop, tedere vriendschap gedempt
zingend door het gegalm van liturgische plechtigheid, in de landelijke rust en de
gewijde geheimenis van den dood.
Doch zuiver-lyrische poëzie is in dat eerste werk haast
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niet aan te treffen, ik bedoel poëzie, die rechtstreeks aan een persoonlijke
stemming van Gezelle uiting geeft. Hij zelf is nooit het onderwerp: natuur en
godsdienst leveren de beelden, zijn stemming ligt alleen in den toon. De meest
individuele dichter dien we hebben gehad was ook de minst individualistische.
Gezelle ziet liefst zich zelven niet: hij ziet de natuur, en God, - beide in zijn gevoel
samenhangend: hij bemint de schepping, omdat zij hem een wereld van tekens is,
waardoor hij den schepper erkennen mag; hij looft den schepper omdat hij diens
schepping zo wonderschoon vindt. De mens is deel van het geschapene: door in
*
den Waterspegel het verband te ontwaren tussen alle dingen en God, wordt hij
zich zijn eigen verhouding tot God bewust. De middeleeuwse eenheidsidee is hier
nog aanwezig. En zo herleeft onder het vrome, landelijke volk van Westvlaanderen,
na zes honderd jaren, de naturalistische, groot-eenvoudige kunst van een Franciscus
van Assisi, den heiligen ‘speelman des Heren’, die ‘broeder zon’ en ‘broeder wind’
begroette met naïeve gemeenzaamheid.
Het waarlijk synthetische gedicht: O 't ruischen van het ranke riet (1857) is een
der weinige, waarin de aanschouwing tot persoonlijke stemming overgaat:
... O 't ruischen van het ranke riet
weêrgalleme in mijn droevig lied,
en klagend kome 't voor uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
O Gij, die zelf de kranke taal
**
bemint van eenen rieten staal

*
**

Westvlaams voor: spiegel. Gedicht van 1857-58.
Stengel.
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verwerp toch ook mijn klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!

Daar hebben we een beeld van Gezelle's ziel, in haar verlangende tederheid licht
tot schuchtere zwaarmoedigheid inbuigend. We begrijpen er beter door, hoe diep
hij nu lijden zou, in de crisis die zijn dichterstem lange, lange jaren moest doen
verstommen.
De uiterlijke gebeurtenissen zijn bekend: na de verlofdagen van 1859 werd Gezelle
aan zijn studenten van ‘poësis’ ontnomen; hij was niet meer de leraar van een
bepaalde klas, werd nog gebruikt voor verschillend ondergeschikt werk, tot hij, een
jaar later, in Augustus 1860, het Klein Seminarie verlaten moest: het leven was hem
daar onmogelijk geworden. Hij ging dan te Brugge een Engelse school stichten, die
het slechts enkele maanden uithield; van 1861 tot 1865 was hij in dezelfde stad
onderdirecteur van een Engels seminarie. In 1862 kregen twee van zijn
oud-leerlingen, Hugo Verriest en Hendrik van Doorne, met veel moeite zijn
toestemming om zijn Gedichten, Gezangen en Gebeden uit te geven. Gezelle voelde
zich toen een gebroken man. We mogen daar zijn eerste periode sluiten. Sommige
gedichten uit dien tijd werden in den bundel niet opgenomen en verschenen eerst
in de tweede uitgaaf, van 1879.
Waarom heeft men Gezelle gedwarsboomd? Waarom werd hij afgedankt? Wat
had hij dan misdreven?
Zijn grote schuld lag in zijn wezen zelf. Gezelle was een uitzondering, hij leek
helemaal op de andere leraars niet. Als men rekening houdt met de traditie, zal men
toegeven, dat zijn onderwijs zonderling moest schijnen.
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De oude begrippen omtrent opgelegde tucht en geregeld leerplan werden
verloochend. Dat onderwijs was niet voor allen geschikt, menig leerling kon er geen
vrede meê nemen; en wat gingen de collega's doen, als iemand daar de
overgeleverde conventie brak? Zij verdedigden zich, uit zelfbehoud. Zulk een meester
is een voortdurende onrust voor hen die gaarne vaststaan in hun zwakheid. Gezelle
was een persoonlijkheid van top tot teen, te midden van de algemene
middelmatigheid. Hij bleef onbegrepen. En hij moest zwichten voor het normaal
onverstand, want hij was niet toegerust voor den strijd: een groot kind, zich geniaal
voordoend zoals hij was, zonder ‘voorzichtigheid’. En dan ook, te ‘Vlaams’: hij moest
maar verschijnen en de jongens gingen zich Vlaams voelen: weer een aanslag op
de tucht, want Frans was al wat de klepel sloeg. Daarbij kon men het niet velen, dat
hij met sommige studenten zo vertrouwelijk, zo liefderijk omging, dat mocht niet:
zijn hele natuur kweekte misverstand.
Maar de geestelijke overheid wist niet, hoeveel kwaad ze Gezelle deed: haar
vijandige daadjes hadden een wreden terugslag op zijn gevoelig gemoed. Was hij
niet gestraft, vernederd? Hij verloor iets van zijn vertrouwende illusies omtrent de
mensen; en hij verloor iets van zijn kinderlijk vertrouwen in zich zelf. Was het dan
zonde, dat hij zich zo geheel liet opbloeien met al de minnende krachten van zijn
hart? Het innigste dat hij bezat werd aangetast, bezoedeld, hij durfde er haast niet
meer voor den dag mee komen. Er ontstond in hem een ongemak, een vrees voor
de mensen en voor zich zelf. Hij ging op zijn hoede staan tegenover al het onbekende
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dat zo natuurlijk uit hem opwelde. Op den drempel van zijn rijpe mannenjaren
stond hij verdeeld, onzeker, onmachtig om nog met zijn gehele wezen op te gaan
in het spontaan zingende vers. En zodra hij dàt niet meer kon, moest de bron zelve
van zijn poëzie verdrogen.
De bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden geeft ons een beeld van de innerlijke
crisis. Voordat die grote ziel over zich zelf toeging, heeft ze nog eens al haar smart
uitgeschreid in een reeks aangrijpende gedichten, die door de onmiddellijke uitstorting
van het persoonlijk gemoed trefen, en onder dat oogpunt een enige plaats in
Gezelle's werk innemen. Zij komen uit een geest die met zich zelven strijdt, zijn
soms als losgescheurd uit een bloedend hart.
Men lere daar eerst Gezelle kennen, zoals hij was op het toppunt van zijn jeugd,
toen hij, in die roerende gemeenschap met zijn ‘kinders’, in die warme atmosfeer
van genegenheid, zich geheel ontplooide, en boven den geheimen ondertoon van
zachte melancholie, waar ik in 't Ruischen van het ranke riet op wees, zijn heldere
*
blijdschap uitjubelde. Het zo vrije en mooi-zinnelijke Een bonke keerzen, kind ,
waarin hij een zijner leerlingen God leert danken voor het eenvoudig genot van het
leven, is als het aldoor luider stijgend, heerlijk uitzinnig gezang van den leeuwerik:
... dank om het leven,
dank om het licht,
dank om het licht en het leven,
dank om de lucht en het licht

*

Tak of tros.
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en het zien en het hooren
en al!
Dank zij den Heere!...

Dienzelfden leerling droeg hij een der tederste, der zuiverste gedichten op, die ooit
werden ingegeven door ‘de liefde die vriendschap heet’: Dien Avond en die Rooze
(van 1858, in den bundel van 1862 weggelaten). Dit is niets meer dan muziek
opfluisterend uit het innigste zelf, in de schone avondklaarte der herinnering:
... maar nooit een uur zoo lief met u,
zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten...

De tijd mag verlopen, alle dingen mogen vergaan: wat eens in het licht der ziel
gestaan heeft wordt stilte van geluk voor eeuwig:
... Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
- wie zal dit kwaad genezen? een uur bij mij, een uur bij u
niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was 't een roos van u,
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niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,
't en ware ik 't al verlooze,
mijn hert drie dierbre beelden: U,
dien avond - en - die rooze!

Maar nu beginnen de beproevingen van het gekneusde, gewonde gemoed. De
vloed van het deinend en brekend gevoel stroomt in golf op golf door het vers: O 'k
sta mij zoo geren te midden in 't veld : de geest omvat de ganse natuur, neemt het
heelal in zich op, rijst dan tot den oorsprong: God; maar... zal de priester rein en
sterk genoeg zijn om dat heelal weer aan God op te dragen? Twijfel verwart hem,
en van uit die branding stijgt een kreet van geloof zo dwepend dat die haast als
wanhoop klinkt:
Maar Jesu, uw bloed op mijn hoofd, als 't U belieft,
Uw bloed op mijn hoofd, op mijn voorhoofd...
.....................
met U in mijn herte en Uw bloed op mijn hoofd,
mijn schuldige voorhoofd, 't verdient het,
met U in mijn herte en mijn oog op het kruis,
nog tien stappen, drie stappen, één stap,
nog - driemaal Hosannah! - één stap en één stem...
en 'k vluchte in Uw armen, o Jesu!

En dan volgen ootmoedige gebeden:
Dank, o die mijn zonden
geeft den schijn van deugd somtijds...
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of, nog eenvoudiger, naakt, maar zo schrijnend van wee:
Gij badt op eenen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinnen:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebben en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

De angst van binnen doet hem nog meer verlangen naar het stille zijn van de
natuurdingen, die geen eigen wil hebben:
Waarom en kunnen wij niet,
mijn vriend, waaromme waarom toch
lijk de blommekes zijn,
die rondom u, rondom mij staan...

Een Brief is geheel doorsidderd van de smart der onzekerheid:
... o Bidt, gij, kind, en, draagt gij tot
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een mensch, die 't nimmer weerd en was, een minnend hert, zoo bidt, gij, kind,
dat vrage ik u zóó neerstiglijk, dat vrage ik u - en weene erbij! - en weene erbij!
Nergens wellicht heeft de treurnis om een scheiding edeler en inniger uiting gevonden
dan in het muzikale: Ik misse u :
...Dáár misse ik u, dáár misse ik u
zoo dikwijls, en, ik ween:
geen hope meer op wederkeer,
geen hope meer, o neen!
Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen,
die 't leven overschiet',
maar in den schoot der goede dood
en misse ik u toch niet?

Hij weet nu dat hij weldra alleen zal zitten, verlaten, lijdende om die blinde
onrechtvaardigheid, lijdend omdat hij alleen is, en omdat hij zich zelf niet meer ten
volle bezit. Hij denkt terug aan al het verlorene:
Hoe vaart, hoe vaart gij nu, mijn kind...

Herinnering aan een liefde die geen dood kent en hem brengt tot voor 't oneindige,
waar hij van de mystieke vereniging in God droomt; maar dan gaat de stem weer
beven, aarzelend, en de koortsige lippen kunnen alleen de vraag herhalen:
Hoe vaart gij nu, mijn kind,
hoe vaart gij nu?
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o Zegt het mij, 'k verlang, hoe vaart, hoe vaart gij nu?

Soms lost het leed zich op in rustiger melodie. Doch tot blijvenden vrede kon het
zich niet vereffenen. En zolang Gezelle de stille eenheid van zijn wezen niet
herwonnen had, kon hij niet vrij zingen. Het lied kropte hem in de keel. Bedenken
we daarbij, dat hij zich te Brugge een nieuw leven inrichten moest, onder allerlei
moeilijkheden. En waarom zou hij nog dichten? Voor wien? Wie begreep hem? En
wat ging hem het ‘publiek’ aan? Hij had zijn ‘kinders’ niet meer, die zielen die
samenklonken met zijne ziel. In zijn nieuwe omgeving ontbeerde hij ‘the milk of
human kindness’. Zijn vreesachtigheid nam de overhand. En Gezelle zweeg, - de
dichter der aandoening althans, die zweeg in hem. Toen zijn bundel, door anderen
uitgegeven, dan toch verschijnen moest, sprak hij aldus nog zijn verzen toe:
... uw stem misschien doet bidden, wijl
ik zuchte en, biddensmoê,
versteend zitte en mijn herte noch
mijne oogen opendoe!...

en noemde dat gedicht: 't Laatste .
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II. Van Gezelle's crisis tot Albrecht Rodenbach (1862-1880)

Dat Gezelle gedurende ruim twintig jaren ‘zweeg’, zal niemand letterlijk opvatten.
Wat in hem zweeg, was de stem uit de diepte. De onbevangen dichtenslust, die van
uit het innerlijkste wezen een wereld van schoonheid schept, die bleef zeer langen
tijd geknakt. En eerst stil aan, stil aan, zou die eindelijk gaan herleven, naarmate
de wonden toegroeiden.
In die periode heeft Gezelle ons althans de kunst van het zwijgen geleerd: als de
zang niet van zelf in hem opwelde, heeft hij hem niet willen dwingen. Maar hij zat
niet in zijn hoekje als een mensenhater, die mokt. Hij deed hetgeen hij doen kon,
niet meer, ook niet minder; terwijl kommer en verdriet zijn ziel terneerdrukten, liet
hij allerlei zottebollende hekeldichtjes, soms van politieken aard, daarboven buitelen,
verzen en proza, in Reinaert de Vos , een weekblad dat Vleeschouwer te Antwerpen
uitgaf. In 1860 verschenen ook Het Kindeke van de Dood en de eerste XXXIII
Kleengedichtjes . Hij rijmde dat grappige Niet (Nov. 1860):
Daar wandelde op 'ne zomerdag
'ne neuswijze achter 't land, het land...
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en die leutige verhalen in oudere taal, Die Viervlaghe, Die varende Vroue (1861).
Dan worden zijn bijdragen schaarser. Nu en dan nog een gevoelig ‘kleengedichtje’
of een gelegenheidsversje van minder belang.
De critiek bleef hem ondertussen niet gespaard. In het Nederduitsch Tijdschrift
van 1863 verweet Heremans hem bekrompen provincialisme, eentonigheid,
vervelende lamheid, leegte, wansmaak, onmacht, gebrek aan verstand van metriek.
Dat zal Gezelle in zijn literairen arbeid wel niet gehinderd hebben. Maar, afgezien
van zijn innerlijke tragedie, had hij de handen vol. In het Engels Seminarie, waar hij
onder-rector van was, gaf hij les in de wijsbegeerte. Van 1861 tot 1865 reisde hij
herhaaldelijk naar Engeland over, was er in betrekking met de mannen van de
katholieke wedergeboorte, kardinaal Wiseman, Manning, Newman, Father Faber.
Ja, in die Brugse jaren was hij wel zeer bedrijvig, alleen niet op zuiver poëtisch
gebied. Hij leefde meer naar den buitenkant, vergaarde ijverig zijn schatten aan
volkstaal, - wat hij trouwens zijn leven lang heeft gedaan, - werd door allerlei
werkzaamheid in beslag genomen. Het is veroorloofd te vermoeden, dat hij daarin
wellicht ook een afleiding zocht, - ‘om zijn hert meester te blijven’, zoals hij het later
eens tot zijn neef Caesar Gezelle zei.
De priester is zijn hart meester gebleven, maar wat de dertigjarige dichter had
kunnen uitzingen bleef in hem gesmoord.
In 1865 was het ook met het Engelse Seminarie uit en gedaan. Gezelle werd toen
aangesteld als onderpastoor der S. Walburga-parochie. Weer een nieuwe werkkring,
die hem weinig rust gunde. Maar hij pende naarstig voort:
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sedert 1864 had hij zijn eigen politiek blaadje: 't Jaer 30; in 1865 stichtte hij ook
Rond den Heerd, een volkstijdschrift, dat tot 1868 bijna alleen door hem werd
opgesteld en tot 1871 bestuurd. Hier verschenen die beschrijvingen van dieren,
later uitgegeven als Uitstap in de Warande , en die stukken omtrent godsdienstige
feesten, na des dichters dood verzameld onder den titel: Ring van het kerkelijk Jaar,
en bewerkingen van Engelse verhalen, ook afzonderlijk herdrukt, als Van den
Kleenen Hertog naar C.M. Yonge. Waarbij te erkennen valt, hoeveel Gezelle daar
bijgedragen heeft tot een doorbraak van natuurlijkheid in ons proza: men hoeft maar
Van den Kleenen Hertog, wat voorstellingswijze en taal betreft, te vergelijken met
Conscience's Kerels van Vlaanderen , van 1870.
Maar bij al die bedrijvigheid won hij den innerlijken vrede niet terug. Het politieke
geharrewar waar hij zich in gestoken had, huiselijke zorgen, allerlei misverstand dat
rondom zulk een kinderlijk-oprechte persoonlijkheid van zelf opschoot, brachten
hem nieuwe moeilijkheden op den hals. In 1872 werd hij naar Kortrijk overgeplaatst,
altijd als onderpastoor. In de Leiestad zou hij dan meer dan zesentwintig jaren
verblijven, tot enkele maanden voor zijn dood.
Hij was ziekelijk, moedeloos, voelde zich gebroken, school weg in eenzaamheid.
Maar weldra omgaf stille genegenheid van vrienden hem meer en meer, en in de
rust van Kortrijk kon hij langzamerhand genezen. Onder het drukke verzamelen van
Westvlaamse woorden en zegswijzen, die hij later in Loquela zou opnemen, schreef
hij nu en dan een gelegenheidsvers of een ‘kerkhof-
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blomke’. Soms ook, als er een schaarse zonnestraal op vallen mocht, ging de
dichtersziel weer open, voor een ogenblik. En noemde hij zich in brieven van 1877
en 1878 nog, zo niet in letterlijken dan toch in literairen zin ‘overleden’, van dien tijd
af merken we, dat hij allengskens ging herleven. In 1878 liet hij zijn Liederen,
Eerdichten et Reliqua verschijnen, een mager bundeltje, met veel middelmatigs en
sprokkelingen uit vroeger dagen. Maar in dat jaar en het volgende bezorgde hij ook
een nieuwe uitgave van zijn oude verzen: wellicht gingen daardoor de vergeten
rythmen in zijn hoofd spelen, - zeker is dat de dichtenslust weldra weer af en toe in
hem wakker werd.
Toen was de tijd daar, dat eer de schijnbaar overwonnene weer het hoofd oprichtte,
iets van zijnen geest, in anderen tot verse kracht gerijpt, - Verriest, Rodenbach, door hen over Vlaanderen zegevieren zou. - Maar om den gewensten
chronologischen samenhang van dit overzicht, moeten we vooreerst nagaan, hoe
in die jaren 1860 en '70 de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur buiten
West-Vlaanderen verliep.
Niets dat daar gelijken zou op een dier openbaringen, die ons ineens gelukkig
maken: maar een geleidelijke vooruitgang, waarin keuriger smaak en ook bepaalder
werkelijkheidszin te onderkennen vallen.
Dautzenberg's Verspreide en nagelaten Gedichten , het jaar van zijn dood
verschenen (1869), treffen nog vaker dan zijn bundel van 1850 door een voorname
louterheid van geest en een preciese fijnheid van vorm, die lijnrecht tegenover de
romantische rhetorica komen te staan. Iets daarvan gaat op zijn discipelen over:
Frans de Cort
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(1835-1879), wiens Liederen (1868) door den beschaafderen stijl een heel andere
periode kenmerken dan die van Door van Rijswijck in het eerste geslacht, - en Jan
van Droogenbroeck (1835-1902), die de stelsels van zijn meester tot een uiterste
dreef: met zijn Makamen en Ghazelen (1866), een bewerking en navolging van
Rückert's Duitse vertalingen uit de Perzische poëzie, ging hij zich in het
ingewikkeldste rijmenspel vermeien. Het acrobatische kunststuk mist warmte van
aandoening, maar wat de taal er aan rijkdom en buigzaamheid door won mag niet
overzien worden.
Naast die groep vertegenwoordigde Jan van Beers (1821-1888) op nog vollediger
wijze de neigingen van dien tijd: niet alleen het streven naar zuiverder uitbeelding,
maar ook den vasteren greep op realiteit. Dat was al aangekondigd in zijn
Levensbeelden van 1859 en ontwikkelde zich in Gevoel en Leven van 1869: schetsen
uit het stille leven van simpele mensen, waardoor hij bewees dat een
natuurlijk-populaire toon ook met een zekere dichterlijke distinctie zich verdragen
kon. - Uit het Studentenleven (1868) van Julius Vuylsteke (1836-1903) bevat enkele
stukken die blijk geven van een nog positiever kijk; en al kon Vuylsteke zich moeilijk
van den redenerenden trant ontdoen, - een gebrek van dien tijd, - toch is men blij,
daar buiten de oude gevoelerigheid te geraken, er dikwijls de stem van een
persoonlijkheid te horen, den stap van een man. - En Emanuel Hiel (1834-1899),
die er zo vaak maar op los rijmde, heeft nu en dan toch een innigen eenvoud, iets
dat van zelf uit het hart zingt, een soort van elementaire kracht, zwellend van gezonde
zinnelijkheid.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

599
aant.

Dezelfde trek naar realisme spreekt duidelijk uit het proza: tegenover Conscience,
die gemoedelijk den eens ingeslagen weg bleef betreden en jaar in jaar uit aan zijn
volk de naïeve verhalen verstrekte waar het zoveel van hield, was Domien Sleeckx
(1818-1901) komen te staan, die met zijn koel gezond-verstand ook den klein-lelijken
kant van de mensen waarnam, het best wellicht in Gebroeders Tybaerts & Co.
(1867) en in De Plannen van Peerjan (1868).
In de jaren 1870 wint de Vlaamse Beweging veld, en worden in de Vlaamse
letteren de tekenen van voller leven en tevens rijpende cultuur aldoor talrijker. Onder
veel taaie overlevering van vroeger ontwikkelt zich de drang om in gekuister vorm
rechtstreekser uiting te geven aan het zelf-geziene en het zelf-ervarene. Dat merkt
men al in het later werk van G.J. Dodd (1821-1888), b.v. in enkele fijngetekende
tafereeltjes uit zijn bundel Gedichten van 1870. Van hetzelfde jaar dagtekenen de
Gedichten van de gezusters Loveling (Rosalie, 1834-1875, Virginie, 1836-1923),
soms zo sympathiek door hun ingehouden ontroering; daar is een bondigheid, een
zekerheid in de beperking en het gebruik der middelen, waaraan we den vooruitgang
op den nog ietwat weken Jan van Beers merken. Niemand minder dan Potgieter
verklaarde dat hij voor hare versjes ‘de halve nieuwere Vlaamse literatuur cadeau’
deed. - Naast den onuitputtelijken Hiel neuriet G. Th. Antheunis (1840-1907) zijn
keurig lied, en in sommige van de Gedichten (1879) van den predikheer S. Daems
(1838-1903) treft ook een artistiek bewustzijn dat zich in eenvoud verfrist.
Hoedanigheden van denzelfden aard zal men vinden
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in de novellen der gezusters Loveling (1874 en 1875). ‘Men staat verwonderd’,
meende Busken Huet, ‘dat uit een dorpje bij Gent verzen en novellen kunnen
voortkomen, zoo volmaakt als er hier en ginds in de bundels der dames Loveling
aangetroffen worden. Voor het meerendeel zijn het kleine dorpsvertellingen, vol
fijne waarnemingen op het gebied van het Vlaamsch boerenleven.’ - De welbekende
Ernest Staes (1874) van Tony Bergmann (1836-1874) bewijst niet minder de loutering
van den Vlaamsen smaak. Nicolaas Beets mocht het boek ‘grooten opgang’
voorspellen: ‘Het is waarheid en leven, geest en gevoel, fijnheid van teekening en
losheid van trek, juistheid van opvatting en schilderachtigheid van uitdrukking. En
in plan en aanleg, zoowel als uitvoering, die matiging, die sobriëteit, die gelijk zij
van het zelfbezit van den schrijver getuigt, ook de kracht van zijn werk is.’ - Tot
dezelfde groep reken ik den zorgzaam gestileerden roman Een Vlaamsche Jongen
(1878) van A. de Vos (1840-1906), die den invloed van Multatuli had ondergaan en
soms door zijn realisme verrast.
Doch geen enkele machtige figuur overheerst die brede schaar van dichters en
schrijvers, nergens verschijnt dat waarlijk nieuwe en grote, dat den naam van
poëtische ‘schepping’ ten volle verdienen zou. Alleen met Albrecht Rodenbach brak
toen een ruimer verlangen weer door, een hartstocht. En zo worden we naar
West-Vlaanderen teruggebracht, dat wil zeggen, tot Gezelle: zijn impuls toch was
het, die onze letterkunde tot hoger leven verhief, eerst door zijn leerling Hugo
Verriest, die op zijne beurt het geluk had, Albrecht Rodenbach te helpen vormen.
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Want Gezelle had niet alleen een esthetischen invloed, - die zou zich maar
langzamerhand doen gelden, naarmate het Vlaamse oor tot fijner perceptie bekwaam
werd, - hij had onmiddellijk een ethischen invloed van algemener betekenis: niet
zozeer door zijn taal-plastiek werkte hij eerst op onze letteren in, doch veelmeer
door zijn schone menselijkheid.
Van Gezelle ging een macht uit, die rondom hem verder reikte dan zijn
kunstvaardigheid: die macht lag in de waarheid van zijn wezen en zijn woord.
Van 't begin af was hij die hij was, wilde niet anders schijnen, kende geen mooiere
wijsheid dan te groeien als een boom. Het leven en de kunst, het was voor hem niet
trachten en streven, uit eerzucht, naar een vooropgesteld doel, - neen, het was
eenvoudig opranken en openbloeien, in bijna kinderlijke oprechtheid. Door dien
geest van waarheid heeft Gezelle zoveel jeugd uit den grond van Vlaanderen doen
spruiten.
Dat merkt ge al bij Hugo Verriest: wat een springlevende taal schreef en sprak
hij, de ‘zoetgevooisde’! Wie in latere jaren naar hem luisteren mocht, weet hoe
welluidend en innemend het Vlaams uit zijn mond klonk, een wonder van kunst en
toch de natuur zelve. En zijn geschreven woord was niet anders dan het gesprokene.
Men dacht geen ogenblik aan ‘literatuur’. Zijn taal was helder en sierlijk als het
mooiste Frans uit het classieke tijdperk, maar vol warm gemoed, verfijnd door de
zinnengevoeligheid van een modern mens, en, hoe veredeld ook, toch altijd
opborrelend uit de zuiverste bronnen van de volksspraak. Waar ons alleen de
gedrukte tekst overblijft, zien we nog zijn gebaar en horen we zijn stem. De
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taal ligt daar niet vast, gekristalliseerd, maar ge ziet ze wórden, lenig en tekenend,
volgend de minste bewegingen van gedachte en aandoening. De woorden gelijken
er niet afgesleten muntstukken, zij hebben er altijd iets meer dan de afgetrokken
betekenis die in het woordenboek bepaald wordt: zij geven ons niet het teken, het
etiket van de dingen, niet den omtrek van een begrip, maar ze zijn het vlees zelf
van het vers-geboren beeld. Er is zoveel leven in, doordat ze die kracht van
natuurlijkheid bezitten, van oprechtheid, die de schone, ongedwongen eenheid van
een volledig mens uitmaakt: en dat is leven, dat steeds nieuw leven wekt. Al de
discipelen van Gezelle hebben daar iets van geërfd: zij groeien van binnen naar
buiten, ontwikkelend wat in hen is, gevoed door al de sappen die ze uit hunnen
grond halen, genietend van hun volgroeiend zelf, - en hun kunst is niets anders dan
de spelende uiting van dien groei.
Een roerend getuigenis vinden we b.v. in de Gedichten van Alfred Weustenraad,
die in het Klein Seminarie te Roeselare studeerde, en, na Rodenbach geboren, nog
vóór hem sterven moest (1861-1878). Op een leeftijd, vijftien tot zeventien jaar, dat
de jongeling gewoonlijk zwelt van romantiek, zich licht door schijn verleiden laat en
zijn gebaar verder uitslaat dan zijn waarachtig zelf, bleef hij zijn oorspronkelijk wezen
getrouw, en treft ons in zijn versjes door de oprechtheid van een kinderlijk-reinen
eenvoud, - een eenvoud die overigens niet zonder wijsheid is.
We kunnen ons voorstellen, wat de invloed van Verriest op zijn leerlingen
toenmaals moet geweest zijn. Het portret dat hij later van sommigen onder hen in
zijn
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Twintig Vlaamsche Koppen heeft geschetst, ademt nog tedere vriendschap.
Hugo Verriest (1840-1922), die in de klas van Gezelle had gezeten, werd, nadat hij
tot priester was gewijd, zelf leraar (van 1867 tot 1877) in dat Roeselaarse Klein
Seminarie, van waar zijn meester had moeten vluchten. In Vlaamsgezind opzicht
trad hij nog beslister op dan Gezelle, - men zie maar, in zijn bundel Voordrachten ,
enkele van de reden die hij in die jaren uitsprak, - maar zijn bekoorlijke manier
vermocht het gevaar te keren, - al hebben zijn meningen hem zeker geen
schitterende officiële loopbaan bezorgd, den man die het nooit verder bracht dan
‘pastor van te lande’... Toen al heeft hij een heel geslacht Westvlamingen de grote
les geleerd: wáár zijn. Hij drukte diep zijn stempel op den geest van Rodenbach.
Hij was het, die de wieken van dat jonge genie ontbond.
Het Klein Seminarie kende juist in dien tijd een paar jaren van gisting en opbruising.
Verriest werkte mee aan het studententijdschriftje De Vlaamsche Vlagge, voor het
eerst in 1875 verschenen. Hij gaf er artikelen en verzen, en daaronder is er een
gedicht, Avondstilte , van 1877, waar bijzondere betekenis aan toekomt, om zijn
breedruisende eurythmie en groot-menselijken toon. De ziel en de oneindige wereld,
twee vormen van eenzelfde wereld, luiden er ineen tot één gezang. Zo was ook, in
Gezelle's werk, het verband tussen natuur en ziel die haar eenheid in God erkennen.
Maar de poëzie van Verriest heeft die beschouwing nog verinnigd: in een tijd van
veel liedekens en deuntjes brengt zijn Avondstilte iets van de hoogste dichterlijke
verbeelding, den samenklank van diep gemoed met een geest, die een wereld
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weerspiegelen kan, en dien samenklank als de taal van het onzichtbare, in zuivere
en ruime modulaties, die elkaar steunen en breder uitkringen en steeds weer naar
den hoofdtoon terugvoeren.
- Albrecht Rodenbach (1856-1880) was in 1874 in de klas van Verriest gekomen.
Een geschikter meester had hij zich niet kunnen wensen: wat we bij Verriest ‘classiek’
mogen noemen, - ruimte en evenwicht, - moest weldadig inwerken op die jonge
drift, door alle verten aangetrokken. Rodenbach voelde zich gedreven naar het grote
in de literatuur uit de meest verschillende tijden en landen, greep naar Goethe en
Dante, vertaalde toen reeds Prometheus in de Boeien van Aischylos, zou weldra
de macht ondergaan van Shakespeare en Richard Wagner. Maar hij verlangde
tevens naar de daad, - de droom van Verriest, ‘dat volk moeten wij doen herleven’,
was ook zijn droom, en in hetgeen hij daarover schreef vinden we de denkbeelden
van Verriest terug. De onmiddellijke omgeving riep hem tot verzet: in dat college,
waar het Vlaams onder de voeten vertrapt werd en het Vlaamse wezen verknoeid,
moest hij zich haast voelen als de jonge Schiller in de militaire academie van
Karl-Eugen; en dat verklaart wel menigen fel-romantischen trek in hem: als we
vernemen, dat het den studenten verboden was, onder elkaar hun taal op de
speelplaats te spreken, en de schuldig bevondene een houten ‘signum’ dragen
moest tot hij een van zijn makkers op hetzelfde misdrijf had betrapt, dan kan 't ons
niet verwonderen, dat Conscience's historische romans te Roeselare nog zo actueel
leken. In 1875 brak de onwil tegen de wantoestanden los, en voor de eerste maal
mocht de ‘blauwvoet’ opvliegen. Het kleine
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oproer was natuurlijk gauw gedempt. Maar onder de leiding van Rodenbach
werd de strijd doorgezet, in 't geheim waar het niet anders kon, luidruchtiger in de
verlofdagen. Rodenbach vuurde hem aan met zijn liederen, trachtte de studenten
te organiseren in gilden, liet ze vertoningen geven, ter verheerlijking van ‘het roemrijk
verleden’ van Vlaanderen, schreef daartoe toneelstukken of werkte er oude om. Hij
werd de ziel van die eigenaardige beweging, de ‘Blauwvoeterie’ geheten, een soort
van Burschenschaft, die zich weldra tot andere katholieke colleges uitbreidde. In
de Leuvense Hogeschool, waar hij vrijer stond (sedert 1876), verdubbelde zijn
werkzaamheid. Heel de Vlaamse jeugd volgde 'twoord van ‘den Berten’. Hij schreef
in De Vlaamsche Vlagge, verzen, critiek, opstellen over Vlaamse Beweging en
Vlaamse cultuur; in het drama vooral wilde hij al zijn krachten tot kunst samenvatten;
in 1877 gaf hij Vijftig Studentenliederen uit, in 1878 zijn Eerste Gedichten , stichtte
Het Pennoen, daarna Het Nieuw Pennoen. Maar de innerlijke drift brandde hem op,
de tering had hem aangetast: hij was pas bezig met het herzien van zijn drama in
verzen Gudrun (dat van 1878 dagtekent), bracht het daarmee niet verder dan de
eerste twee bedrijven, en nr 1 van Het Nieuw Pennoen werd gedrukt, toen de dood
hem knakte (Juni 1880). Hij had zijn vierentwintigste jaar niet voleindigd.
Het smartelijkste verlies wellicht, dat de Vlaamse letteren geleden hebben: welk
dichter was ten onzent schoner onderlegd met brede menselijkheid?
Als men zijn werk in zich opneemt, zo dat men den geest van het geheel voelt,
en zijn opstellen leest, zijn
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brieven, dan denkt men telkens weer: wat een mooie ziel is daar ten onder
gegaan...
Albrecht Rodenbach verschijnt ons als het beeld van den idealen jongeling, en
dat is 't wat den vroeg-gestorvene met een bijzondere schoonheid omwasemt in de
bewondering en de liefde van het moderne Vlaanderen.
Hij was minder artist dan Gezelle, de waarnemingen van zijn gezicht en zijn gehoor
waren niet zo haarfijn, werden niet tot even verrukkelijke woord-muziek. Maar van
Gezelle had hij de diepe oprechtheid, die het kenteken van den man is, en dat gevoel
voor het leven, al was dat gevoel bij hem anders: niet meer de liefde voor de
duizendvoudige verschijnselen der natuur, doch veeleer de liefde voor het leven
zelf als groei- en scheppingskracht, den eenvoudigen elementairen drang, de
oorspronkelijke, algemene beweging waar de vormen uit ontstaan zijn. En dat gevoel
was ook hartstochtelijker dan bij Gezelle, wien het priesterkleed beperkingen oplegde;
er was bij Rodenbach een vuriger begeerte om het leven in al zijn omvang te leven,
- iets van den jongen Goethe, dezelfde zucht om zich naar alle zijden uit te strekken,
met een jeugdige impulsie die den dwang breekt, het trachten om een grootmenselijk
wezen te zijn, vele vormen van menselijkheid werkzaam in zich te omvatten, alles
wat de schoonheid van een mens uitmaken kan gelijkelijk in zich te ontwikkelen, en, boven den hartstocht, dezelfde behoefte aan waarheid, orde, evenwicht,
harmonie. Zijn ziel streefde er voortdurend naar, een wereld te worden, wereld
steeds wijder verruimd door verlangen zonder eind, en steeds vaster in haar centrale
kern gebonden.
De grondtoon zelf van zijn wezen was een ideaal, dat
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daar werkelijk lééfde, van zelf, als een spontane kracht. Vandaar die eenheid bij
hem tussen droom en daad, drift en gedachte, die wildheid van jeugd met die kalme
sterkte van wie zich zelf bezit, die passie en daarboven die rust. Alles bij hem komt
uit die natuurlijke eenheid. En 't heeft alles den klank van het echte.
Dit verklaart zijn macht en den invloed van zijn gedachten. Ze zijn zelf-beleefde
ervaringen. Zoals bij Verriest viel b.v. zijn opvatting der Vlaamse Beweging samen
met zijn streven om mens te zijn in den hoogsten en volledigsten zin van het woord.
Zij ging niet uit van politieke of rechtsbegrippen, maar beoogde het worden, het
groeien van binnen naar buiten van al wat een Vlaming als echt aan zich voelt. Zijn
Vlaamse Beweging was niet alleen een strijd om de taal, maar de strijd voor een
grote en sterke menselijkheid in Vlaanderen. Ik wijs daar terloops op, daar de
literatuur ten onzent nauw samenhangt met den groei van Vlaams bewustzijn en
Vlaamse cultuur. De dichter kan hier bezwaarlijk ter zijde blijven staan, waar er
gevochten wordt voor zijn werktuig, de taal; waar er gevochten wordt voor een
cultuur, die levensvoorwaarde van de literatuur is; waar er gevochten wordt voor
datgene, wat hij zelf eerst heeft moeten veroveren: zijn zelf.
Het gaat natuurlijk niet aan, den dichter Rodenbach bovenmate te prijzen, alleen
maar omdat hij zulk een prachtbrok van een jong mens was. Er is nog menig
misverstand te keren... Onze latere kunstenaars hebben toch, als kunstenaars,
oneindig meer van Gezelle geleerd dan van hem. Zoals Gezelle werken ze meer
met het plastische, zinnelijke element der taal, datgene waardoor
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ieder woord iets persoonlijks, een gewaarwording, een beeld in ons wordt. Het
bewustzijn der kunst als kunst heeft zich sedert Rodenbach's dood aanzienlijk
ontwikkeld. Er is bij Rodenbach geen vers dat men afzonderlijk kan laten schitteren,
als een welgeslepen iriserend kristal in het licht, geen schoonheid van het detail dat
zich op zich zelf als iets kostbaars bewonderen laat. - Verder moet Rodenbach niet
voornamelijk gezocht worden in allerlei studentenliedjes en gelegenheidsgedichtjes,
vluchtig neergepend in den eersten aandrang ener vurige jeugd. We nemen zeker
die versjes ook gaarne mee, omdat ze toch zoals al 't overige, echt zijn, en met 't
overige samenhangen; doch 't is maar best, er niet meer nadruk op te leggen. - En
ten slotte lijdt het geen twijfel, dat aan Rodenbach's beter werk over 't algemeen
bezonkenheid nog ontbreekt, de gewenste loutering. Hoe zou 't ook anders? - Maar
waarom houden we dan bijzonder van dat werk?
Buiten het ‘kunnen’ van een dichter en het delicaatpreciese van zijn uiting, maakt
het toch een verschil uit, of die dichter een grote dan wel een minder-grote ziel was.
En dat voelt men dan aan dat onbepaalbare iets, dat ik het accent noem. Het is de
volle toon, die in ons verder klinkt, met een geheime macht. Als twee mensen
hetzelfde zeggen is 't daarom hetzelfde niet. De goede verzen van Rodenbach
hebben dat accent. Het is soms of de woorden gedragen waren op een diepte van
stilzwijgen die zich daaronder uitstrekt.
En dan is er ook bij hem die organische macht van het natuurlijk oplevende, den
innerlijken rythmus, die een geheel gedicht doorgolft, en dat gedicht tot zang maakt.
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Die onmiddellijkheid, die dadelijkheid van uitdrukking, dat dynamische van hetgeen
bloedwarm uit het gemoed springt en voorttrilt in het vers. Zijn levensgevoel is de
beweging zelf van zijn vers, en het geeft er de ruimte aan, - het leven gevoeld als
drijfkracht èn volte èn overal gapenden afgrond.
En - weer zoals bij den jongen Goethe, - gaat dat eindeloos voorgevoel dat alles
verwijdt bij Rodenbach samen met een zeer positief zien van de beelden. Ze zijn
getekend met zekere lijn, en staan toch in die atmosfeer, waar geest en gemoed
ze mee omgeven. Daardoor bereikt hij soms een grootsen en toch subtielen eenvoud,
waaraan we poëzie erkennen, die de bloem is van een diep, veelzijdig en schoon
leven.
Hoe vol en warm is b.v. niet dat laatste gedicht, kort voor zijn dood geschreven,
op een droevigen morgen dien een zonnestraal eindelijk was komen doorbreken!
Aan ‘kunst’ zal hij daarbij weinig gedacht hebben, maar met welk een natuurlijke
noodwendigheid ontwikkelt zich vers uit vers: eerst die hooghartige houding
tegenover den dood, - hij zal niet ‘kneuteren gaan’ als een elegisch-romantische
vrouwenziel, - en dan het onontkoombare van dat einde, de instinctieve opstand,
de wil om althans datgene te redden wat groter dan het noodlot is, den Geest, gelijk de zon daarboven den hemel schoonveegt, - en uit die nieuwe helderheid
verheft zich als een gebed tot het al-leven, hij ziet nog eens dat ‘zonnig land’ dat hij
zo lief had, - in ‘mijn verten’ gaat het beeld naar het onstoffelijke plan over, en één
ogenblik zal hij zich over zijn ‘jong leven’ vertederen, als hij plots weer, zich zelf
meester, het hoofd opricht,
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met op het gespannen gezicht den glimlach van den man, die onoverwonnen,
strijdend valt. Al die gevoelsschakeringen volgen elkaar op in het bestek van twaalf
verzen, door één stroom van aandoening gedragen:
... Gij die vandaag den hemel kuischt van vuiler dampen rotheid,
O licht, o warmte, o levenslust, bedanke u, vurige godheid!
- Mijn zonnig land... mijn verten... mijn jong leven... Kameraad,
Nicht raisonniren... Weer u scherp, en eind als een soldaat!

Hoe fragmentarisch ook het werk van Rodenbach blijven moest, verscheidenheid
is er niet aan te ontzeggen. Hij bezat juist de hoedanigheden die van een dramaturg
mogen gevergd worden: inzicht van het menigvuldige leven, vaste typering, en
atmosfeer. Juist doordien hij zoveel menselijkheid in zich samenvatte, hadde hij ons
volk een toneel kunnen schenken, beeld van de wereld, met het tegeneen-botsen
van driften en idealen. Vooral voor het toneel wilde hij dichten. Het moest helaas
bij zijn Gudrun blijven. Een liefdesgeschiedenis en een zielsdrama spelen er zich
af in het conflict van twee beschavingen, - de vrijwording van Moerland uit den
Romeinsen greep. Er valt nog op veel technische onervarenheid in het stuk te wijzen,
maar in de voornaamste figuren, duidelijk geboetseerd en toch met lucht omgeven,
warm van innerlijkheid voor de woelende oneindigheid van de zee, en in den bouw
van het geheel, in het centrale gevoel
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Rodenbach eigen was.
Bij den aanvang van onze nieuwe literaire beweging uit de laatste halve eeuw,
verschijnt hij in de eerste plaats als een verpersoonlijking van het ruim-menselijk
gevoel. Toen men dan eindelijk Guido Gezelle beter is gaan begrijpen, heeft deze
ons geleerd, aan het zuiver-artistieke hogere eisen te stellen. Gezelle en Rodenbach
zijn aldus de twee krachten - althans de twee Vlaamse krachten, - die oorspronkelijk
het meest tot de vorming van onze jongere literatuur hebben bijgedragen.
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III Van Rodenbach tot ‘Tijdkrans’ en ‘Van Nu en Straks’
(1880-1893)
Onder de dichters die tot het geslacht van Rodenbach behoren mag de beminnelijke
Victor dela Montagne niet vergeten worden (1854-1915): een stille in den lande, die
zacht zijn liedje voor zich neurde, een lied vol kiese intimiteit, waaraan men wel
merkt, dat dichten een behoefte van zijn dieper wezen was. Na zijn Gedichten van
1882 gaf hij zelf niets meer uit: eerst vijfentwintig jaren later kreeg Emm. de Bom
met moeite vergunning om een keuze uit zijn verzen in de Wereldbibliotheek te laten
verschijnen. In 1878 had dela Montagne met Th. Coopman de Nederlandsche Dichten Kunsthalle gesticht, die als het voornaamste literaire tijdschrift van die periode
mag aangezien worden, voordat Van Nu en Straks uitkwam. Naast dela Montagne
en met hem enigszins verwant, noem ik nog den fijngevoeligen Arnold Sauwen
(1857-1938).
Maar de man die na 1880 de leiding der poëtische beweging zou overnemen was
onbetwistbaar Pol de Mont (1857-1931). Hij was met Albrecht Rodenbach bevriend
geweest, onderging den heilzamen invloed van Guido Gezelle, bezat een levendig
temperament dat wel bekoord moest worden door Hiel en Antheunis, maar steunde
weldra ook op het voorbeeld van Dautzenberg om zich als
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voorvechter van ‘de kunst om der kunst wille’ op te werpen, terwijl hij zich niet
minder ontvankelijk betoonde voor de klanken uit den Fransen ‘Parnasse’. Hij had
reeds, van 1877 af, het eerste vuur van zijn jeugd in enkele verzenbundeltjes laten
spetteren, toen hij in 1880, drie-en-twintig jaar oud, met zijn boek Gedichten, waarin
hij naast nieuwe stukken de beste van zijn vroegere had opgenomen, den
vijfjaarlijksen staatsprijs voor Nederlandse letterkunde verwierf. Zijn buitengemene
kunstvaardigheid wist er de meest verschillende invloeden samen te smelten; zelden
had men hier zulk een veelzijdig talent zien opstaan. De Mont bracht onverpoosd
voort, in zijn streven om de Vlaamse poëzie op alle gebied in jongen fleur te doen
gedijen: in 1881 zijn Lentesotternijen , door du luchtige fantasie het meest frisse
wellicht wat hij ons schonk; dan de minneliederen van Loreley, Idyllen (1882), Idyllen
en andere Gedichten (1884), Lentesotternijen en sommige van die verhalen in
verzen werden door den beroemden Deensen criticus Georg Brandes zeer hoog
gesteld. In de Fladderende Vlinders van 1885 ging de volgeling van Dautzenberg
en Van Droogenbroeck zich meer bepaald toeleggen op het vijlen van rondeelkens,
ritornellen, terzinen, villanelles, pantoens en ghazelen, zich vermeiend in ingewikkeld
rijmenspel, den vorm koesterend om den vorm zelf. Het werk gaf aanleiding tot een
levendige polemiek: De Mont moest van den gezaghebbenden criticus uit dien tijd,
Max Rooses, hetzelfde verwijt horen als vroeger Dautzenberg van prof. Heremans,
namelijk, dat hij aan ‘klatergouden kunst’ en ‘beuzelarij in rijm’ deed, zijn talent
verkwistte aan stof zonder belang. Rooses verlangde ‘edele gevoelens’ en
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‘verheven gedachten’, ‘bezingenswaardige onderwerpen in dichterlijke taal
behandeld’, - waarbij hij zelfs een vers van Hélène Swarth en het innigtere sonnet
van Jacques Perk, de Roos , aanhaalde, ‘om de onbeduidendheid der onderwerpen,
het vluchtige, onvermeldenswaardige van den weergegeven indruk te doen uitkomen’!
De Mont betoogde parmantig dat poëzie niet leefde van ‘verheven gedachten en
edele gevoelens’, dat zij geen andere reden van bestaan had, dan poëzie te zijn en
schoonheid te geven, en dat het geen knutselend tijdverdrijf mocht heten, den vorm
aan leniger en rijker uitbeelding dienstbaar te maken. Tevens wees hij het Vlaamse
publiek op al het mooie in verzen van Jacques Perk, Hélène Swarth, J. Winkler
Prins en anderen. Het was de eerste maal, geloof ik, dat zo iets ten onzent
geschiedde.
Onder het rijpe werk uit De Mont's latere jaren vermeld ik nog de verzenbundels
Claribella (1893) en Iris (1894), die echter geen nieuwe zijde van zijn persoonlijkheid
openbaren. Lang mocht men daarna wanen, dat hij door andere werkzaamheid
geheel opgeslorpt was en zijn dichterlijke productie voortaan op den achtergrond
zou blijven. Doch met zijn Zomervlammen (1922) kwam hij ons bewijzen, dat de
oude passie in hem niet dood was en hij nog altijd verrassen kon door die natuurlijke
zangerigheid die van zelf uit de borst opwelt.
De Mont pakte dadelijk door zijn jeugdige verbeelding, zijn spontanen zwier. Niet
alleen als schrijver, ook als begaafd redenaar verdedigde hij zijn denkbeelden met
een meeslepende stoutheid. Hij bracht het gevoel, dat er iets nieuws moest komen,
dat de horizon der Vlaamse dichtkunst zou worden uitgebreid. Hij bracht verse lucht,
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schittering van leven. Doch na Rodenbach was zijn verscheidenheid toch meer
een verrijking in de breedte dan in de diepte, en de vlugge vaardigheid leidde weleens
tot gemakkelijke oppervlakkigheid, effectbejag dat het gedicht tot ‘literatuur’ deed
dalen. Het echt-menselijk accent van Rodenbach had hij niet. Zijn kunst is dikwijls
een spel met aardige motieven. De schijn is er niet altijd wezen, en dat ontstemt.
Men hoort daar niet de onbedrieglijke stem van diep-innerlijke dichterlijkheid, en
zelfs in den vorm ontbeert men gewoonlijk het fijngevoelige van een waarlijk kiese
natuur.
Maar De Mont heeft onze poëzie toch grote diensten bewezen. Voor wie nog
buiten het bereik van Gezelle stond, maakte hij het Vlaamse vers plastischer en
buigzamer, liet er nieuwe tintelingen door spelen. En door hem werd die poëzie
geheel vrij gemaakt: zijn evangelie preekte de liefde voor schoonheid zonder meer.
Het Vlaamse publiek had alleen zin in poëzie, huiselijke en nationale, waar een
degelijk mens ‘iets aan heeft’; wie met die conventie gebroken had en niets anders
gaf dan schoonheid en stemming, bleef onbegrepen. Maar De Mont, met zijn
bekoorlijk talent en zijn vurig overredingsvermogen, kon het publiek tot begrijpen
dwingen. Hij gaf een duchtigen stoot aan den kleinburgerlijken smaak. Hij
verkondigde, dat de kunst alle onderwerpen behandelen mocht, dat alleen de wijze
waarop die behandeld werden van belang was. Hij voerde veel nieuwe thema's in,
b.v. de zinnelijkheid der liefde. De meeste onzer dichters hadden tot dan toe een
onberispelijke welvoeglijkheid aan den dag gelegd: dat leek De Mont slechts
armoede. Hij wees voortdurend buiten onze enge grenzen, flirtte
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met menige buitenlandse muze, - figuurlijk gesproken, - trachtte steeds gelijken
tred te houden met de modernste Fransen, Hollanders en Duitsers. Hij was het, die
het eerst hier sympathieke aandacht eiste voor Perk en Kloos, J. Winkler Prins,
Frederik van Eeden, Verwey en Gorter. Hij duwde vensters naar alle zijden open.
Daardoor was zijn hernieuwde invloed aanzienlijk. Hij was een opwekker van
geestdrift, - maar niet de opvoeder die een toekomst kneedt.
Ook als kunstcriticus is de rol van Pol de Mont van betekenis geweest. Het was
een heuglijk verschijnsel, dat het gebied van ons proza zich sedert enigen tijd
merkelijk had uitgebreid, - daar erkennen we den groei van een heuse Vlaamse
‘cultuur’ aan. Het betogend en reflecterend proza was met Max Rooses (1839-1914)
op een hoger vlak komen te staan: een rustig-klaar verstand, een blik die het veld
des geestes overzag. Zijn literaire Schetsenboeken verschenen van 1877 tot 1885,
zijn Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool - die later gevolgd zou worden
door het standaardwerk over Rubens, - zag het licht in 1879. Maar Rooses was
meer geleerde dan kunstenaar, - hij beleefde niet de innerlijke genade van de kunst
waar hij over schreef, - en tegenover de literaire kunst in 't bijzonder bleek hij zich
moeilijk te kunnen ontdoen van dat rationalisme dat zovelen van zijn geslacht
kenmerkte. Pol de Mont integendeel was de ontvankelijke bij uitnemendheid,
belangstellend in de meest ongelijksoortige kunstopenbatingen, gespitst op het
nieuwe dat rechts en links opdaagde, warm het werk in zich opnemend, - al miste
hij daar ook dikwijls de nodige diepte, - en altijd trachtend zich op het standpunt van
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den scheppenden kunstenaar te stellen om hem te begrijpen en te waarderen.
Men zou hem zelfs kunnen verwijten - of het in hem prijzen, - dat hij soms te
gemakkelijk waardeerde; waarbij men dan toch erkennen zou, dat hij altijd in milde
meegaandheid zijn best heeft gedaan, om jonge talenten, welke hun richting ook
was, naar voren te halen en door de daad van zijn woord aan te moedigen.
In het verhalend proza worden we ook wel pogingen tot hernieuwing gewaar, al
mochten die nog niet tot een beslissende bevrijding leiden. Weinig vooruitgang in
de kunst van den stijl. Alleen wenden de schrijvers zich tot een opener en
fijner-waarnemend realisme. Zij schenken meer aandacht aan de werkelijke
toestanden onder het volk, met een ernstigen kijk op politiek-sociale ‘vraagstukken’,
die den gezichteinder toch wat verruimt. Virginie Loveling ontgroeit de novelle en
waagt zich aan romans, - o.m. Sophie , van 1885, en Een Dure Eed , in 1890 in De
Gids verschenen, - waarin zij haar gaven van scherpe observatie en nauwkeurige
afbeelding ontwikkelt, met die kunst om soms door een enkel detail een toestand
of een karakter in het licht te stellen, al worden we daar te dikwijls gehinderd door
het schoolmeesterachtig-redelijke dat in den tijd van Sleeckx den boventoon voerde.
Tot dezelfde groep mag Arm Vlaanderen van Isidoor Teirlinck (1851-1934) en
Reimond Stijns (1850-1905) gerekend worden, terwijl de romans die Reimond Stijns
daarna alleen schreef, Ruwe Liefde (1887) en In de Ton (1890), de nog niet
uitgestorven Consciencetraditie vermengen met een eersten inslag van naturalisme,
dat de brutale drift niet meer buitensluiten wil, en
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soms raak-laconisch weet te vertellen: menige bladzij pakt door de stoere kracht
die er in woelt. In hun beste ogenblikken verschijnen Virginie Loveling en Reimond
Stijns als de overgang van onze vroegere verhalers tot Cyriel Buysse (1859-1932),
die, na enkele schetsen in Vlaamse tijdschriften te hebben uitgegeven (sedert 1887),
in 1890 met zijn novelle De Biezenstekker (in De Nieuwe Gids opgenomen) de
banen van het volkomen onbevangen naturalisme ten onzent opende.
In die gestadige ontwikkeling lag veel verheugends. En toch, naast de
Noord-Nederlandse en de Frans-Belgische literatuur uit die jaren kwam de onze
nog maar schoorvoetend achteraan. De beste krachten waren ons door het
verfransend onderwijs ontnomen. In het Frans had Charles de Coster zijn Légendes
flamandes geschreven (1857) en dat meesterwerk, zijn Ulenspiegel (1867). Toen
na 1870 aan den economischen bloei een hogere cultuur beantwoordde, en langs
verscheiden kanalen de invloed van de Franse gedachte hier aanwies, groeide heel
een geslacht op, met den voorganger Camille Lemonnier aan het hoofd, dat zich in
1881 onder de vaan van het wakkere tijdschrift La Jeune Belgique schaarde, terwijl
hetzelfde jaar L'Art moderne door Edmond Picard werd gesticht: Georges
Rodenbach, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, waarbij zich weldra Maurice
Maeterlinck en Charles Van Lerberghe kwamen voegen. De jonge wijn van een
nieuw ideaal bruiste in de koppen, met stouten durf werd het benepen kleinburgerlijke
te lijf gegaan en overrompeld, alle conventie stukgeslagen en in den rommelhoek
gevaagd. Men ademde vrijer in de atmosfeer van dien strijd voor de schoonheid.
Het artistieke en muzikale
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leven kwam insgelijks in woelige roering, met de blijde intrede van het
impressionisme en neo-impressionisme, de eerste opvoeringen van Richard
Wagner's drama's, de ‘volksconcerten’ van Aug. Dupont. Het socialisme breidde
zich machtig uit. La Société nouvelle, in 1884 gesticht, waar de onafhankelijkste
geesten elkaar ontmoetten, mocht een van de voornaamste verzamelpunten der
jonge Europese gedachten heten. In Holland was de Mathilde van Jacques Perk
als een lichtend gesternte opgegaan, in 1885 De Nieuwe Gids verschenen, Kloos,
Van Deyssel, Gorter, hadden het nieuw geluid over het land gezonden... Wat waren
de Vlaamse letteren daarnaast bleek, zonder passie, zonder groot verlangen! Wat
een klein wereldje moest ons dat ten slotte wel lijken!
Enkele stemmen verhieven zich toch, die de belofte van mooiere tijden droegen.
Ik denk hier in de eerste plaats aan Hélène Swarth, hoewel zij eigenlijk tot de
Noord-Nederlandse literatuur behoort. Te Amsterdam in 1859 geboren, woonde ze
aldaar slechts tot haar zesde jaar: toen verhuisden haar ouders naar België, waar
ze een geheel Franse opvoeding ontving, en zelfs Franse verzen in de Jeune
Belgique publiceerde. Maar, vooral door Pol de Mont daartoe aangemoedigd, begon
ze omstreeks 1882 in het Nederlands te dichten. Gedurende een tiental jaren klonk
hier haar fiere, warme zang boven alle andere uit. De poëzie van Hélène Swarth
werkte toen in Vlaamse-België als een inheemse kracht en haar betekenis voor
onze literaire beweging kan moeilijk overschat worden.
De eerste Vlaamse dichter die naast haar - en met haar in menig opzicht verwant,
- treffen mocht door een accent uit de diepte van het innerlijk wezen, was Prosper
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van Langendonck (1862-1920). Sedert 1883 verschenen nu en dan verzen van
hem in Vlaamse tijdschriften. Toen tussen Pol de Mont en Max Rooses de literaire
polemiek ontstond waar ik hierboven van gewaagde, ging Van Langendonck zich
naast De Mont stellen (in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle van 1888), maar
besliste den strijd met het rijper oordeel van een hogeren geest: tegenover Rooses,
die beweerde dat poëzie van gedachten en gevoelens leeft, bracht hij de vraag op
haar waar terrein: wat zijn gedachte en gevoel in de poëzie? - bewees dat de poëzie
niets buitensluit, als ze er maar kunst weet van te maken, doch dat zulks in de
vroegere Vlaamse poëzie slechts bij uitzondering was geschied: ‘Als algemeene
indruk: hoe poovertjes, hoe sukkelachtig, hoe weinig artistiek, in vergelijking met de
poëzie der andere volkeren!... Wat hebben onze “ouderen” ons dus overgelaten? Armoede in de dichterlijke opvatting, armoede in de taal!’
De Jeune Belgique, de Nieuwe Gids, Hélène Swarth, Van Langendonck: hoe
deden ze ons uitzien naar een omwentelingetje op den Vlaamsen Parnassus! In
1889 kwam Jong Vlaanderen uit, onder redactie van Lodewijk de Raet, die er de
wetenschap en de sociologie vertegenwoordigen moest, Huibert Langerock, sedert
dien spoorloos uit de literatuur verdwenen, en den schrijver dezer regelen, die toen
nog op de banken der school zat. Een onooglijk en erg jongensachtig blaadje, dat
het slechts enkele maanden uithield. Maar dat toch, meen ik, - als mijn herinneringen
me niet bedriegen, want ik heb den moed niet het nog te doorsnuffelen, - als de
voorloper mag beschouwd worden van het tijdschrift, dat in het Vlaamse wereldje
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werkelijk het zichtbare teken van een nieuw tijdperk worden moest: Van Nu en
Straks, waarvan het eerste nummer in 1893 verscheen.
1893: het jaar dat ook Gezelle's Tijdkrans van de pers kwam, aan allen het bewijs
brengend, dat de grijze, haast vergeten dichter verrezen was, als de jeugdigste
kracht van het opbloeiende Vlaanderen.
Nadat hij, door een vollediger uitgave van zijn vroegere verzen, met zijn eerste
periode als 't ware had afgerekend, was stilaan in hem de lang verzegelde ziel weer
aan 't ruisen gegaan. Hij zat nu sedert een achttal jaren te Kortrijk, buiten het rumoer,
met geduldigen ijver zich verdiepend in zijn taalkundige studiën, in zijn kluisje
genietend van de Westvlaamse taalschatten die hij daar ophoopte. De oude wonden
waren allengs toegegroeid, - de littekens deden soms nog pijn, maar het hart was
bedwongen, hij wist zich voortaan meester over zich zelf. En de liefde van enkele
vereerders omgaf hem weer met haar zachte warmte.
Zo mocht nu en dan weer een vers in hem opwellen, naarmate hij zich rustiger
voelde. In 1880 dichtte hij:
o Heerlijk handgedaad
van hoogst eerweerde handen,
o zonne...

In 1881 worden nieuwe Kleengedichtjes met de oude uitgegeven. Datzelfde jaar
zond zijn oud-leerling Karel de Gheldere hem de eerste stroof van een gedicht:
‘Nachtegale, schuifelare’... en vroeg: Wilt gij nu de
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tweede maken? Gezelle antwoordde dadelijk met het gewenste, waarop het blad
dan herhaaldelijk overendweer reisde, en zo ontstond de wisselzang van den
nachtegaal, waarbij Gezelle wel aan zich zelf mocht denken, toen hij deze verzen
schreef:
'k Ben een blomme, die rondomme
bloeit in helder klankgeblaart,
tot dat verf en klank verderve,
blijvende in de vrucht gespaard...

Van denzelfden tijd dagtekent het Vondeliaanse:
o Ongeworden, eeuwig Wezen,
al 't uitgelezenste uitgelezen,
dat Gij niet zijt, is onbekwaam,
van nog zoo verre, U aan te raken,
naamkondig Uw bestaan te maken,
of uit te spreken Uwen naam!....

En het volgende jaar (1882) kwam ineens dat vaste en volklinkende Andleie , waarin
voor de eerste maal weer vreugde zegevierde:
Jordane van mijn hert
en aderslag mijns levens,
o Leye, o Vlaamsche vloed,
lijk Vlanderen, onbekend;
hoe overmachtigt mij
de mate uws vreugdegevens,
wanneer ik sta en schouwe,
uw vrijen boord omtrent!...
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Kort daarop volgde het kristallijn-zuivere:
o Wilde en onvervalschte pracht
der blommen, langs den watergracht!...

Van 1883 zijn Sterren en Mijn hert is als een blomgewas, met die aangrijpende
laatste stroof:
Mijn hert... mijn herte is krank en broos,
en onstandvastig in 't verblijden;
maar, als 't hem wel gaat éénen stond,
't kan dagen lang weêr honger lijden!

Afwisseling van gedruktheid en hoop, en snakken naar leven... Nu komen er telken
jare meer verzen, de zang gaat milder stromen. Men kan dat best volgen in de
Zielgedichtjes . In 1886 geeft Gezelle zijn Hiawatha uit, naar Longfellow. Hier en
daar steken jongeren het hoofd op, luisterend in blijde verrassing naar dat frisse
natuurwoord: Gezelle voelt zich niet meer alleen. Weldra zal hij ook over wat meer
tijd beschikken voor zijn geestesarbeid: in 1889 wordt hij ontlast van zijn bediening
van onderpastoor en tot bestuurder benoemd van een klooster van uitgeweken
Franse nonnen, een ambt dat hij gedurende vier jaren waarnam. In zijn blaadje
Biekorf, sedert Januari 1889 opgericht, gaf hij dan geregeld gedichten, hun aantal
wies gestadig aan, zo dat in 1893 eindelijk het verschijnen van den bundel Tijdkrans
mogelijk werd. Voor al wie enigen schoonheidszin bezat, stond Gezelle voortaan
als grootmeester der Vlaamse poëzie erkend.
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Wie kan zeggen, hoeveel van het nu zo lustig welig opschietende langzaam
langzaam had gekiemd, bedolven onder den winter van den zwijgenstijd? Het is
een wonder werk, wat er in de diepte van een dichtersgemoed gebeurt, in stilte:
jaren van geheim leven hebben soms het enige woord gerijpt, - alchemie waar
ineens het goud uit sprankt, geleidelijke saturatie waarin het klaar kristal van het
beeld zich vormt. In den kleenen Hertog schreef Gezelle (dat was in 1866): ‘zoo
dansen de perelen die uit de hand eener maagd op het marmelen blad losgevallen
zijn, zoo dansen en deunen de klanken uit den gorgel des solozingenden
nachtegaals.’ In een brief van 1874 is dat het begin van een gedicht geworden,
waarvan hij slechts de eerste twee verzen vastheeft en... het laatste:
Ik hoorde peerlen op een elpen tafel tinkelen,
Ik hoorde op zilverdraad met rassen vingertik
...................
...................
Ik hoore uw (nacht)musijk, o roode nachtegaal.

Eerst lang nadien heeft het klank-beeld zijn volmaakte gedaante gevonden in het
verrukkelijke en glorieuze Mei-lied uit Tijdkrans:
... Geteld, nu tokt zijn taalgetik,
als ware 't op een marbelstik,
dat perelkransen,
van 't snoer gevallen, dansen...

De stem van den Westvlaamsen nachtegaal galmde
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nu hoog en zuiver boven alle andere uit. Tegelijkertijd mocht de niet altijd even
‘zoetgevooisde’ bent der Van-Nu-en-Straksers op hare wijs verkondigen, dat een
nieuwe lente over 't land gekomen was.
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IV. Het eind van de negentiende eeuw (1893-1900)

1. De Oude Gezelle
De gemeente van Franse zusters, waar Gezelle bestuurder van geworden was,
keerde in 1893 naar haar vaderland terug en Gezelle bleef dus zonder bediening.
Maar de genegenheid van enkele vrienden maakte hem te Kortrijk het leven toch
dragelijk en... hij had zijn werk, waar hij zich nu voortaan vrijer aan toewijden kon.
Eerst enkele maanden vóór zijn dood deed de kerkelijke overheid iets voor hem: in
April 1899 verhuisde hij naar Brugge om er bestuurder van het klooster der ‘Engelse
Dames’ te worden. Een al te late herstelling! En die ten slotte een onzalig geschenk
bleek: het nieuwe ambt vergde te veel van zijn aandacht, terwijl hij daarenboven in
beslag werd genomen door een te bezorgen vertaling van Meditationes theologicae
van zijn bisschop. Dezen vergezelde hij op een reis naar Engeland en kwam uitgeput
en ziek terug. Het einde was nabij: hij stierf op 27 November 1899.
In zijn Tijdkrans van 1893 had Gezelle nog een aantal gelegenheidsgedichten
opgenomen, die den bouw van het geheel niet ten goede komen. Wil men die
verwijderen, dan wint het plan aan duidelijkheid: de wisseling der tijden, met daarin
de duizenden verschijnselen van het zijnde als teken des scheppers, wordt een
gestadig gebed tot het onveranderend goddelijk beginsel. Het boek is
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verdeeld in drie cyclussen, waarvan de middelste de meest uitgebreide is:
Dagkrans , de zangen der uren, gemeten aan het opkomen en dalen van de zon
en de hemellichten van den nacht; Jaarkrans , de zangen der maanden, met de
menigvuldige elkaar-opvolgende gezichten der natuur; en Eeuwkrans , de zangen
van 't onvergankelijke, waarin alle leven als een vluchtige schaduw is.
In 1897 verscheen Rijmsnoer omendom het Jaar , eigenlijk een nieuwe Jaarkrans,
met nog vastere hand ineengezet. De gedichten uit Gezelle's levensavond,
waaronder vele onvoltooid moesten blijven, werden na zijn dood bijeengebracht in
Laatste Verzen .
De zeer grote betekenis van Gezelle's wedergeboorte werd echter niet dadelijk
en algemeen ingezien. De Staatsjury belast met het beoordelen van den vijfjaarlijksen
wedstrijd voor letterkunde achtte Tijdkrans Gezelle's ‘zwaksten’ bundel en bekroonde
liever een roman van Virginie Loveling. Dit wekte felle verontwaardiging bij de
jongeren. In Van Nu en Straks van Maart 1896 werd Gezelle genoemd ‘onze fijnste
kunstenaar, en de oorspronkelijkste’, die in Tijdkrans ‘het breedste en zuiverste van
zijn leven’ had gegeven, ‘en de hoogste klanken wellicht die in onze literatuur ooit
zongen’: ‘neen, Gezelle’ ... werd hem daar gezegd, ‘indien hier iemand weet wat gij
voor onze toekomst beduidt... dan zijn het niet eenige ouden, voor de kunst sinds
lang afgeleefd, maar de nieuwopkomenden. En wij zijn hier heel een sterke jeugd
die u bewondert, en veel hooger stelt dan al wat thans aan 't dichten is,’ Daarop
verscheen dan een studie van Pol de Mont in De Gids van Augustus 1897. Gezelle
werd nu ook ontdekt door het Noord-Neder-
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landse literair publiek, dat meer ontwikkeld was dan het Vlaamse en hem op
gullere wijze zijn bijval betuigde. De liefde en verering van hen, die in Vlaams-België
enig verstand van poëzie hadden, en de ruimere erkenning die hem uit Holland
tegemoet kwam, hebben den grijzen dichter in zijn allerlaatste jaren innig verblijd.
Jammer dat de grote triomfklok eerst bij zijn uitvaart aan't luiden ging!
Wat in het werk van den ouden Gezelle het dadelijkst aantrekt zijn de
natuurgedichten. Door deze dringt men wellicht het makkelijkst tot het wezen van
zijn poëzie door.
Zoals in zijn eerste periode gaat zijn persoonlijkheid weer geheel op in het
universele. Hij vergeet zijn tijdelijk ‘ik’ voor de schepping, - één met de schepping
rijst zijn liefdelied naar God op den rythmus van zijn dankbare, uitgedijde ziel.
Verklaart dat die onverwelkbare jeugd in den ouden Gezelle, de frisheid van zijn
waarneming en verbeelding? Een blaadje zowel als de sterrentrans is hem een
mirakel van alle dagen. Hij heeft fijne voelhorens die voortdurend het schone speuren.
Alles geeft hem geluk, en zijn gretigheid is nooit verzadigd. Hij legt stralen over
geheel Vlaanderen, over alles wat Vlaanderen is, verheerlijkt in de lentezon van zijn
eigen gemoed, - aarde en hemel, in de wisseling van uren en jaargetijden, met al
de planten, de dieren, de mensen, de wolken, donder en nevel, het veranderlijk spel
van het licht, elke bloem, elken boom, vee en vogelen, zwaluw, spreeuw, nachtegaal
en kraai, merel en vink, ieder levensverschijnsel in zijn bijzonder karakter gegrepen,
met zijn eigen physionomie, maar
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altijd omgeven van ruimte en atmosfeer. Ik denk aan Walt Whitman, die bij den
eersten stap in het rijk der dingen bleef staan, en het mysterie van het heelal leerde
uit het meest nabije wat zijn gezicht trof. Als we Gezelle lezen zijn onze ogen
gelouterd, herdoopt; er wordt niet meer óver de zaken gepraat: we voelen ze, we
ademen er in, we horen de stemmen van het lover en den wind, we ruiken de
vochtigheid van den dauw; we smaken den smaak van het grasje in onzen mond;
zingt de nachtegaal, dan is 't alsof in den vroegen Meimorgen de vurige zuiverheid
van zijnen zang uit onze eigen ziel welde. Wat Gezelle ons geeft is
levens-onmiddellijkheid en levens-algeheelheid.
Hoe hij dàt vermocht: door zijn intense en kiese perceptie, - waarbij heel zijn
gemoed meê zinderde, - èn door de onfeilbare kunst van zijn woorden-muziek.
Het gaat niet aan te beweren, dat Gezelle de lange zwijgensjaren nodig had en
de taalstudie die ze grotendeels vulde, om zulk een voortreffelijke uitbeelding te
bereiken. Uit zijn Roeselaarsen tijd zijn genoeg verzen aan te halen, die bewijzen
hoe fijnbesnaard hij toenmaals al bleek, en welk een zorgvuldig klankenproever.
Maar wat hij vroeger was is nu geheel uitgegroeid.
Zijn stijl is nog zekerder geworden en subtieler, inniger en voller van polyphonie.
Zijn taal, zo spontaan als maar kan, heeft nog aan buigzaamheid gewonnen,
veerkrachtig, onuitputtelijk rijk, oneindig geschakeerd, spelend met al de middelen
van assonantie en stafrijm en het getover van zilver-koele en warm-gouden woorden,
in al hun sappigheid toch altijd licht en doorschijnend. De plastiek der geluiden, de
stof zelve dier woorden, is niet meer
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alleen een levend iets: het is als iets geestelijks geworden. De geest die ieder
woord eigen is, en de geest van den innerlijken en steeds gevarieerden rythmus,
menigvuldig als het leven zelf, ziedaar nu het wezenlijke van Gezelle's techniek.
Zo weet hij de vluchtigste verschijningen vast te houden, de voorbijgaande
beweging, de ‘wisselverwigheid’ van de tinten die in elkaar vloeien en al weg zijn
terwijl we er naar kijken, wat slechts één ogenblik duurt en toch het wezen van het
ding openbaart, - de nauw-verneembare stem die uit ieder ding fluistert, het geheim
zelf van het onbegrijpelijk leven.
Soms zien we hem aan het werk, zoekend naar de éne nuance waar 't hem om
te doen is. Hij wenst b.v. de bloemen van den goudenregen (Cytisus laburnum) te
doen aanschouwen, en begint met die te tekenen, als met het vaardige penseel van
een Japanner:
Gevlerikt, na der vliegen aard,
gereesemd, al omleegewaard,
eenvervig, en van goude fijn,
des gouden regens blommen zijn.
*

Zij staan in krabben , lang en smal
van lijve, en recht een regenval
gelijken ze, van goude...

Neen, welke is eigenlijk de kleur van de cytisus-bloem? ‘Goud’ voldoet hem niet,
een zachteren glans moet hij vinden:

*

Trossen.
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... van goude, ...neen,
van zijde en licht en edelsteen.
't En is van al dat bloeit entwat
zoo geluw, in geen blommenstad;

Maar zijn ze wel ‘geel’?
't is geluw, naast aan 't groen, ... 't en doet:
't is groen, ten geel'wen uitgezoet.

Tot hij eindelijk niet meer door een zakelijk-geobserveerd, maar door een van zelf
geboren innerlijk beeld den indruk samenvattend weet te suggereren: dat zijige
goudgroene geel, midden in het matte groen van de blaren, is gelijk aan het licht
van den bleken zonnestraal die door den regen heldert:
Als, ievers in den hof gestaan,
de goudenregens opengaan,
de duisterheid van 't groen verdwijnt,
‘het regent en de zunne schijnt.’

(Uit ‘Laatste Verzen’)
Doch in een stuk als dit vindt men den helen Gezelle niet. Ik haal het alleen aan,
om te tonen hoe bij zijn accuraat juiste beelden schept. Dat is de zijde van zijn talent,
die het makkelijkst te vatten is. Over 't algemeen is hij echter allerminst een
impressionist te noemen. Vooreerst omdat zijn natuurgedichten moeten beschouwd
worden in verband met zijn meer bepaald religieuze, en ook gewoon-
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lijk, op zich zelf genomen, een religieuzen achtergrond hebben. Het mag zelfs
gebeuren, dat de religieuze bedoeling er wat te uitdrukkelijk bijgehaald wordt, niet
met den natuurindruk versmolten maar daaraan eenvoudig gehecht, ongeveer op
de wijze van een stichtelijk ‘exempel’, wat dan de eenheid van de aandoeningsuiting
schaadt. Maar ik acht het van meer belang, dat, hoe groot de liefde van Gezelle
voor kleuren en vormen ook zijn mag, in zijn brevier der jaargetijden die liefde toch
altijd gericht is op de geheimenis van het al-leven, waarvan kleuren en vormen
slechts verschijnselen zijn. Het verschijnsel staat bij Gezelle haast nooit op zich
zelf, maar in zijn landschap en zijn lucht als onderdeel van een natuurgeheel, en
als teken van de onuitsprekelijke idee die aan alles wezen schenkt. Het verband
tussen ieder ding en de al-bezielende wereld-kracht, het verband tussen natuur en
God is overal en tot in het geringste aanwezig.
En daar de mens, met bewustzijn begaafd deel der natuur, zoals zij schepping
van God, zich één met haar in God erkent, wordt die natuur gevoeld als met ons
verwant. De universele kracht leeft in ons, en wij zelf leven in de dingen. Gezelle
geeft trouwens niet alleen waarneming van het oog en het oor, maar uit ieder tafereel
spreekt de volledige mens, en soms speurt men er zelfs nog de persoonlijke
gemoedsstemming van Gezelle in, zijn eigen verzuchtingen of de natrilling van zijn
eigen smart. Hij ziet de natuur zoals wij ze slechts in begenadigde uren mogen zien,
wanneer we er in opgaan met al wat menselijk aan ons is, met al de herinneringen
van ons hart en ons geheel geestelijk wezen.
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Zo komt het, dat de sensatie vaak bij hem zo teer en diep-doordringend wordt,
dat ze door de zinnen de innigste roerselen van onze ziel raakt. Ik heb er reeds op
gewezen: er is een graad van volheid en fijnheid der sensatie, waardoor ze ziel
wordt. Ze werkt dan met zuiver-innerlijke beelden, zoals de muziek.
Om dit duidelijk te maken, grijp ik naar een Kleengedichtje van vroeger (1860):
het is wel mogelijk, dat klokkenklank in den avond het uitgangspunt is geweest van
'k Hoore tuitend' hoornen... Maar tot welke onstoffelijkheid van rust heeft zich dat
daar omgezet, - te merkwaardiger door de effenheid van uitersten eenvoud, waarin
het beeld zelf als opgelost en verdwenen is? Gezelle heeft er hetzelfde bereikt als
Goethe in het welbekende: Ueber allen Gipfeln...
Tussen het aangehaalde vers van den goudenregen en dit ‘kleengedichtje’ treft
men bij Gezelle alle vormen van dichterlijke gewaarwording aan. De bewogen
waarneming van kleurschakeringen en vormen, het picturale uitzicht en de vaste
ronding der gedaanten, deze als gebeeldhouwd: b.v. die Casselkoeien (in Rijmsnoer)
onder de trapsgewijze vervloeiing van het wegzinkende licht:
... Al langzaam langer speelt
dwersdeur de weidegronden,
't zij welker koe een beeld
van schaduw bijgebonden;
en, wangedrochtig groot, in 't donker gers, voortaan,
zie 'k zwarte spoken van gevlerkte koeien staan...

Of de sensatie die ge bij 't lezen haast lichamelijk onder-
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gaat: als in dat gedicht van sneeuw-koude die in u dringt, met de verlatenheid
van het winterlandschap, tot den indruk samengevat wordt in het laatste, strakke,
naakte vers:
Vol naalden vliegt de lucht,
vol priemend ijsgekertel,
dat glinstert in de zon,
en, met den asemtocht
gezwolgen, kilt en kerft
de kele en 't haargespertel,
dat in de neuze temt
den toevoer van de locht.
't Is bijtend koud. Een spree
van witheid, ongemeten,
't zij waar ge uw oogen vlucht,
ligt overal gespreid;
't is snee' door in uw huis,
't komt snee' door al de spleten;
't is snee', 't is immer snee',
en al sneeuwwittigheid.
De wind komt, wild en boos,
1
gesnoeid uit alle gaten;
geen ruste en wilt hij, eer
hij eenmaal weten zal
dat 't volk verdwenen is,
en hem wilt meester laten...

1

Snijdend, snerpend.
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't Is bijster, bijtend koud,
en 't wintert overal.

(Uit Tijdkrans)
Of het getover van het lichte, luchtige geluid, dat heel uw innerlijk wezen verhelderen
komt, als in dien jubelenden zang van ‘koning Nachtegale’ (in Tijdkrans):
... Wat is hij? 't is een wekkerspel,
vol tanden fijn, vol snaren fel,
vol wakkere monden,
van sprekend goud, gebonden...

Niet slechts de muziek der blij opspuitende en zacht klaterende tonen, maar het
gefluister van de stilte, die zich in ons uitbreidt, als de nachtegaal in het donker lover
en de kikvorsen in het duister ‘goor’ er alleen nog zijn om het wijde, vrome zwijgen
van den vroegzomernacht inniger te doen voelen:
Den avond komt zoo stil, zoo stil,
zoo traagzaam aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag,
of waar hij is geleden.
't Is avond, stille... en, mij omtrent,
is iets, of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
't Is avond en 't is rustens recht...
... noch nachtegaal, noch ruit noch muit,
en hoore ik meer... 't is uit, 't is uit!

(Uit Tijdkrans)
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Taal van het onzichtbare, van het mysterie van natuur en ziel, dat Gezelle zelfs
vernemen laat in het licht van den openen dag, - natuur en ziel en God één rimpelloos
meer van reine, klare rust, het ‘eeuwige ogenblik’ der mystiek, als in het toch zo
eenvoudige stuk dat aanvangt:
o Wilde en onvervalschte pracht
der blommen, langs den watergracht!
Hoe geren zie 'k u, aangedaan
zoo 't God geliefde, in 't water staan!
Geboren, arg- en schuldeloos,
daar God u eens te willen koos,
daar staat ge: en, in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn!...

(Uit Tijdkrans)
Hier raken we weer de kern zelf van Gezelle's poëzie: de religieuze aandoening.
We worden er aan herinnerd, dat zij niet alleen in zijn natuurgedichten te zoeken
is. Naast deze toch zijn de hymnen die rechtstreeks naar het ongeschapen beginsel
stijgen, en de gebeden waar de schemering van 't oneindige door huivert. We weten
hoe Gezelle vooral in den avond van zijn leven zich in de geschriften der mystiek
verdiepte: in vele van zijn verzen vinden we dan dat verlangen dat een vorm van
de hoogste rust is. En men heeft trouwens maar zijn laatste bundels te doorbladeren
om daar telkens den gehelen mens in terug te vinden, met zijn onblusbaren
hartstocht, die
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b.v. in Groeningens grootheid opflakkert (‘de leeuwen dansen!’) en soms een zo
persoonlijke uiting: het vaste bewustzijn dat spreekt uit: ‘Ik ga, - zij blijven staan!’ of de sublieme zekerheid der bevrijding in Ego flos .
En toch, we kunnen den indruk niet weren, dat iets in den Gezelle der latere
periode onderdrukt was, met sterke hand bedwongen en tot zwijgen gebracht,
gedurende die jaren die hij nodig had om zich uit zielebrand tot zielevrede te
verheffen. En in zijn werk als geheel moeten we ten slotte genoegen nemen met
een zekere beperking, - de beperking die de priester zich zelf oplegde. Maar in het
rijk dat hem aangewezen was heeft gene stem voller en zuiverder geklonken dan
de zijne.
Het wonder in Gezelle's werk, wat er een enige plaats in de Europese letterkunde
aan verzekert, het is niet zozeer die zin voor al de nuanceringen van het leven, het
is niet zozeer die lenige verscheidenheid van rythmen waar hij alle vormen van het
leven in vangt, maar wel, dat zoveel kunst hier samengaat met zulk een
ongekunsteldheid, dat het meest sensitieve er zo direct en eenvoudig blijft. Die
poëzie behoudt den geur der aarde, zelfs waar ze haar zeldzaamste bloemen
voortbrengt. Ze is buitengewoon vernuftig en toch onkreukbaar fris. Lekkernij voor
fijnproevers, en zo gaaf en gezond als brood. Uiterste literatuur, die nooit ophoudt,
natuur te zijn. Menigvuldigheid van delicaat klankenspel toch steeds opgenomen
in de beweging van een breden zang, - ieder onderdeel levend van hetzelfde leven
als het geheel, alle beelden gedragen op de éne opgetogenheid om het gestadig
mirakel van het zijn. De onfeilbare kieskeurigheid die uit het vlees der taal haar
muzikaalste uitdrukking
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haalt, verenigt zich daar met het warmste menselijk gevoel. Niemand was te
gelijk zo artistiek en zo volks. Het schijnbaar meest gezochte danst er op de wijs
van het simpele lied dat langs straten en wegen deunt. Geen afstand tussen de
gemeenschap en den kunstenaar: de weg die tot de toppen leidt rijst geleidelijk,
bijna onmerkbaar, van uit de vlakte waar allen wonen. Geen grens tussen de meest
etherische verzen en sommige van die ‘zielgedichtjes’ die Gezelle voor zijn
parochianen schreef, zo innig in hun doorzichtigen eenvoud, en bezield door een
sympathie zo werkelijk, dat alle woorden er als uit het hart zelf der volksmensen
gesproken zijn. Bij al haar verfijning verschijnt Gezelle's kunst ons toch altijd met
het effene, heldere aangezicht der waarheid en der liefde.
De grondslag van zijn wezen ligt wellicht samengevat in het laatste wat hij op zijn
doodbed nog zei: ‘Wat hoorde ik toch geerne de vogelkens schuifelen!’ en: ‘Ik heb
geleefd in simplicitate cordis et veritate’.

2. Van Nu en Straks
Het tijdschrift Van Nu en Straks weerspiegelt het best de ontwikkeling van den
Vlaamsen geest in het laatste decennium van de negentiende eeuw.
Hoe we in een nieuwe, meer bewogen atmosfeer waren komen te staan, heb ik
hierboven geschetst. Wat ons dreef was het verlangen, dat ons Vlaams wereldje
niet achterblijven zou bij het intenser kunst- en gedachteleven, waarvan de hoofdstad
nu het voornaamste brandpunt was. De wegen van de beweging werden meer
bepaald door het
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inheemse, Frans-Belgische voorbeeld, dan door invloeden uit Holland. Al spreekt
het vanzelf, dat de Nieuwe Gids van overwegende betekenis bleek voor de vorming
van het literaire taalgevoel der meeste jongere schrijvers.
Dat Vlaamse wereldje verschijnt in die jaren als op een hoger peil gebracht. Een
flinke invloeiing van intellect is duidelijk merkbaar. Het eerste geslacht, na 1830,
telde nog mannen die onder het gunstige Nederlandse regiem waren opgegroeid;
daarna vallen de vruchten van het onvoldoende Nederlands onderwijs niet bijster
te prijzen: wien ‘cultuur’ gegeven werd, die ging gewoonlijk voor het Vlaamse volk
verloren; wie dat volk en zijn taal getrouw bleven, dat waren de on- of
half-geschoolden, of hier en daar een enkele taaie doordrijver, die zich door eigen
ingespannen kracht tot ‘cultuur’ opwerkte, en dan nog den troost ontbeerde, zich
door zijn Vlaamse omgeving waarlijk gesteund te voelen. Doch hierin kwam nu
verbetering. Door de wet van 1883 op het officieel middelbaar onderwijs werd althans
een minimum aantal uren onderricht in en door de moedertaal voorgeschreven: veel
was het niet, en ook begon men eerst enkele jaren later de wet gedeeltelijk toe te
passen, en ze strekte zich niet uit tot de vrije gestichten (de talrijkste), - maar
heilzame gevolgen had ze toch: vooreerst onrechtstreekse, daar het Nederlands
nu in aanzien klom, en dan meer onmiddellijke, door het aankweken van een jeugd,
die toch wat behoorlijker Nederlands onderwijs had genoten. En al geldt dat nu niet
voor de aanvoerders van de Van-Nuen-Straks-beweging, het maakte het toch
mogelijk, dat hun woord weldra weerklank vond, en dat zij althans het
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geluk mochten kennen, na enigen tijd een groter phalanx te zien volgen.
Mijn Antwerpse vriend Emmanuel de Bom zal het nog wel weten, hoe dikwijls,
kuierend langs de Scheldekaai, we den droom van het tijdschrift opriepen! Om het
plan ten uitvoer te brengen wendde ik mij tot den sierkunstenaar-bouwmeester
Henry van de Velde, die zich met de stoffelijke verzorging belastte: onze uitgave
moest een proeve van boekdruk-kunst vormen, zoals er toenmaals in Engeland het
licht zagen. Twee oudere broers in literatuur, die reeds als ‘voorgangers’ begroet
werden, namen plaats in de redactie: Cyriel Buysse en Prosper van Langendonck
naast Emmanuel de Bom en August Vermeylen. En Van Nu en Straks liep van
stapel. De tien nummers van de eerste reeks verschenen in 1893 en 1894.
Ik moet er bescheiden voor uitkomen, dat de titel aan mij te danken was.
Welluidend mocht hij precies niet heten: hij geleek die keien die Demosthenes in
den mond nam om voor de zee zijn spraakgeluid te oefenen. Maar hij was barok
genoeg, en trok de aandacht. En daar we in alles harmonie wensten, had Henry
van de Velde dien titel in moeilijk te ontcijferen letters laten dansen dwars door een
complex van kronkelige lijnen, die ons programma zouden verzinnebeelden. Het
dikhuidige publiek snapte het natuurlijk niet; wij, we begrepen best, - we waren toch
geen grappenmakers, - maar ik ben niet zeker dat we allen op dezelfde wijze
begrepen.
Van Nu en Straks had alle schamele kleinburgerlijkheid verzaakt: het zag er royaal
uit, quarto-formaat, kostelijk Hollands papier, letters en vignetten van Henry van de
Velde, Dijsselhof, Roland Holst, Thorn Prikker, Theo
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van Rijsselberghe, Georges Lemmen, Richard Baseleer, platen van Mellery,
Toorop, Jan Veth, James Ensor, Charles Ricketts, Lucien Pissarro en anderen meer.
Een geheel nummer werd voorbehouden aan de verheerlijking van Vincent van
Gogh, een keur van zijn brieven werd gepubliceerd. Ook op literair gebied vielen
grenzen weg, - nog nooit had een Vlaams tijdschrift zulk een beeld gegeven van
toenadering tussen Noord en Zuid: het mocht zich verheugen in de medewerking
van Albert Verwey, André Jolles, Bierens de Haan en verschillende andere Hollandse
dichters en schrijvers. En al deed Van Nu en Straks wat vereist was om zijn abonnés
te ontmoedigen, gewoonlijk zich geenszins om hen bekommerend, verschijnend op
onbepaalde termijnen, naar het de redactie behagen mocht, toch kwam verrassende
bijval zulk een vorstelijke manier van doen bekronen: het tijdschrift was weldra zeer
verspreid (het eerste nummer moest zelfs herdrukt worden). Aan de belangstelling
der Hollandse lezers had het grotendeels te danken, dat het bestaan kon en op het
Vlaamse milieu een invloed uitoefenen. Het artistiek karakter van Van Nu en Straks
bezorgde het trouwens veel inschrijvers, in Frankrijk, Engeland, Denemarken, in
Amerika en tot in Perzië toe, te Sjiraz, het droomland der rozen en der nachtegalen,
- en als we de adressen schreven zagen we in gedachte, met een zoete voldoening,
onze verzen en ons proza per kemel reizen door de woestijn, naar de allen dichters
heilige stede van Hafiz en Firdoesi.
Doch die weidse uitgave kon ons niet lang bevredigen: zijn was niet geschikt om
door te dringen in de massa van dat Vlaamse publiek dat we bewerken wilden. Na
een
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onderbreking van een jaar, verscheen Van Nu en Straks in eenvoudiger dracht,
zonder zijn geleide van graphische kunstenaars. Die tweede reeks ging van 1896
tot 1901. Buysse had de redactie verlaten, en ook van literaire medewerking uit het
Noorden kon voortaan maar weinig komen, nu de verschillende Hollandse richtingen,
na de crisis van De Nieuwe Gids, over de gewenste organen in eigen land
beschikten. Van Nu en Straks bleef het tijdschrift van een klein groepje, maar bij de
eersten die tot ons gekomen waren, Alfred Hegenscheidt, Victor de Meyere, Edmond
van Offel, voegde zich allengs een bredere schare, waaronder Stijn Streuvels, Hugo
Verriest, Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck en Fernand Toussaint.
Ik noem hier slechts degenen, die voor deze geschiedenis der jongste Vlaamse
letteren van enige betekenis zijn: feitelijk bewoog Van Nu en Straks zich nog op
heel ander gebied dan het louter-literaire, en nam, ook van buitenlanders, bijdragen
op van zeer vooruitstrevend socialen geest.
Over die belangstelling in het sociale vraagstuk moet hier wat gezegd worden,
daar ze in nauw verband met de literaire opvattingen kwam te staan.
Onder de vrienden, door wier zorg Van Nu en Straks uitgegeven werd, waren
haast allen het anarchistische ideaal toegedaan. Geen dat machtiger toentertijd de
intellectuele jeugd aantrok, zowel te Brussel, waar Elisée Reclus vertoefde, als in
de Parijse kringen: verscheidene bomaanslagen hadden toch dit resultaat gehad,
dat men zich fel voor de anarchistische denkbeelden ging interesseren. Kropotkin
werd druk gelezen, al dweepten wij nu
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juist met hem niet. Uitgaande van de beschouwingen van Walter Crane en William
Morris droomde Henry van de Velde van een nieuwe gemeenschapskunst rijzend
in het teken van een al-bevrijdend communisme. Tegelijk wies de invloed van Ibsen
en Nietzsche, en over Nietzsche grepen we naar Stirner en de revolutionaire
geschriften van Richard Wagner: Die Kunst und die Revolution, Das Kunstwerk der
Zukunft... Toen ik enkele jaren daarna die wordingsperiode ontgroeid was, meende
ik de vroegere houding aldus te mogen verklaren: ‘Als men voor 't eerst in 't
werkdadige leven treedt, heeft men veel vragen uit te vechten met zich zelf en met
de mensen: het is dan ook zo natuurlijk, dat men de absolute leuzen, waar men
gaarne zijn eigen zedelijk leven op grondvesten zou, en die daar volkomen op haar
plaats zijn, ook tegenover de pas-ontdekte maatschappelijke wereld gaat stellen.’
Inderdaad hielden we er allen een philosophie op na, die ethica en
wereldbeschouwing, maatschappij en kunst omvatte, en om een totale omwenteling
riep. Het merkwaardige daarbij was dat de verstandhouding tussen den
rechtzinnig-katholieken Van Langendonck en de andere redacteurs nooit een
ogenblik verstoord werd. Ieders geloof was zo oprecht, dat we 't in elkaar
eerbiedigden. Wat de mensen van elkaar scheidt is trouwens minder wat ze geloven,
dan de wijze waarop ze 't geloven. Zoals ook de ‘pastor van te lande’, Hugo Verriest,
wel eens goedjonstig ‘monkelde’ bij onze zeer onbevangen theorieën. We stonden
ten slotte toch op hetzelfde gevoelsvlak, en eenzelfde messianisme verenigde ons:
men hoeft maar, in de laatste twee nummers van de eerste reeks, de Herleving der
Vlaamsche Poëzy van Prosper van
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Langendonck te vergelijken met Rhythmus van Alfred Hegenscheidt en mijn stuk
over De Kunst in de vrije Gemeenschap: elke stem lijkt een echo op de andere; maar terwijl alle drie een nieuwe grote ‘golving van het Leven’ aankondigden, waarbij
de bestaande orde in het niet verzinken en een nieuwe synthesis dagen zou, voegde
er Van Langendonck bij: ‘En die synthesis zal christen zijn; het Christendom in zijn
zuiveren vorm: het catholicisme, is breed genoeg om ieder persoonlijk streven te
omvatten en staat nog, en zal immer staan aan het toppunt van alle leven’. - Niet
zonder erkentelijke ontroering denk ik daarbij dat Van Langendonck, die ambtenaar
was in een ministerie, onder de katholieke regering, er zich nooit om bekreunde, of
zijn wildzangen van vrienden hem lelijk in opspraak brachten, en Van Nu en Straks
tot het einde toe getrouw bleef: die edele natuur kende geen kleinzieligen angst om
zijn onmiddellijke belangen, waar het een ideaal gold.
Ik meende bij dit alles even te moeten stilstaan, daar het wel iets verklaart van
het verschil, dat op te merken valt tussen De Nieuwe Gids en Van Nu en Straks,
wat althans meer-bewust theoretische standpunten betreft: hier overwoog een
zekere gemeenschapsgeest, daar overwoog een individualisme, dat zich graag voor
onbegrensd hield. Al was het ook juist in die jaren, dat sommige zich uit dat Hollands
individualisme begonnen los te winden om naar ruimere lucht te zoeken. Reeds in
De Nieuwe Gids van 1892 had A. de Graaf een opstel over Derkinderen's
wandschilderingen te 's-Hertogenbosch Gemeenschapskunst betiteld; en in 1894
volgde Kunst en Samenleving , naar Walter Crane's Claims of Decorative Art in
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het Nederlands bewerkt door Jan Veth. Van de crisis, die in 1893 De Nieuwe
Gids vaneenscheurde, mocht later erkend worden dat haar diepere oorzaak ten
slotte de tegenstrijdigheid was tussen het individualisme in zijn uiterste consequenties
en een verlangen naar vernieuwing door het leven buiten het ik. Doch een artikel
als dat van A. de Graaf was ten onzent allerminst een openbaring, werd hier alleen
begroet als teken ener verwantschap: de denkbeelden omtrent gemeenschapskunst
waren ons al lang eigen geworden, van meet af baadden we er in, en niets scheen
ons natuurlijker, dan het geboren-worden van schoonheid te beschouwen in verband
met de maatschappij. Tot een dergelijke opvatting waren we als voorbestemd door
de traditie, die de Vlaamse Beweging zelf ons had opgelegd: zoals ik er naar
aanleiding van Albrecht Rodenbach op wees, werd de strijd van de massa voor
haar taal door de Vlaamse dichters en schrijvers gevoeld als een strijd voor hun
eigen zaak, en zo bestond er een vaste band tussen hen en die massa, - de meest
sceptische wist zich toch een deel van zijn volk. Dat gemeenschapsgevoel had zich
in de generatie van Van Nu en Straks uitgebreid tot een algemener vorm, onder de
zoëven aangeduide gedachtestromingen van den tijd.
Niet dat individuële oprechtheid, trouw aan het eigen oorspronkelijke zelf, ons
niet als een onmisbaar vereiste van alle kunst voorkwam: de geringste poging tot
gefnuik van 's kunstenaars vrijheid zouden we heiligschennis genoemd hebben.
Maar we trachtten het individualisme in harmonie te brengen met het
gemeenschapsgevoel: alle leven, ook in het meest verenkelde verschijnsel, was
toch organische samenhang, en waar dit beseft werd kon indi-
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vidualisme niet meer zijn het uitdrukken van het strictbijzondere alleen, van het
uitsluitend-eigene in de psyche des dichters, maar van de volledige ziel, met al wat
ze persoonlijks had en tevens al wat haar aan menselijkheid gemeen was met
andere mensen. De poëtische daad bij uitnemendheid was juist die één-wording
der ziel. En die volledige persoonlijkheid kon zich alleen ontwikkelen in den
samenhang met de gemeenschap, kon zich alleen gezond ontwikkelen in den
samenhang met een gezonden gemeerschap, zoals een boom uit den grond opgroeit.
In een der allereerste nummers liet ik een dichter, ‘de Man die zijn Ik verloren
had’, o.m. het volgende biechten: ‘Daar de tijden al verzadigd waren met literatuur,
ontdekte ik na veel zoeken de uitzondering in mij, het haast-onnaspeurbaar-klein
deeltje dat niet te vinden was bij wie nevens mij in eenzelfde kamer der
levenskazerne sliepen. Dat uitzonderingetje deed ik opgroeien in een broeikas, en
begoot het met liefde als een zeldzaam plantje...
‘En gij hebt dat genoemd het Individualisme. En dat doodde op afdoende wijs het
weinige wat overbleef van mijn individualiteit’.
Als we uit de lyrisch-critische opstellen die Van Langendonck, Hegenscheidt en
Vermeylen in Van Nu en Straks lieten verschijnen, de gedachte-kern willen halen,
die er de eenheid van uitmaakte, dan verkrijgen we ongeveer het volgende:
De grondslag van die beschouwingen was de al-omavattende idee van het Leven
(met een hoofdletter!) als immanente beweging van zelf-organisatie. Volkomen
organische levensbeweging is het goede en schone, is
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‘rythmus’. Zij alleen geeft, in vrije wording, de verlangde eenheid, samenhang
van alle onderdelen in noodwendige verhouding tot het geheel: harmonischen
samenhang van individu en gemeenschap, van kunstwerk en maatschappelijk leven,
en harmonischen samenhang in het kunstwerk zelf. In de maatschappij zal een
natuurlijke orde het op den uiterlijken dwang winnen, door de natuurkracht die uit
het volk komt: deze alleen kan het nieuwe leven dragen en de nieuwe kunst die we
verbeiden. In het kunstwerk zelf is het essentiële, nu het verstandelijk begrip als
van-boven-af bindend element heeft afgedaan, ook niet het sensatiebeeld, dat altijd
fragment blijft, maar wel het innerlijk-bindend element, de muziek uit de eenheid
der ziel, met andere woorden: de rythmus.
Daar we die denkbeelden thans volstrekt objectief op een afstand zien, verkrijgen
ze licht een stelselmatigheid die er eigenlijk vreemd aan was. Vooral hun
gevoelsinhoud was vruchtbaar.
Toegepast op het beperktere gebied van Vlaamse Beweging en Vlaamse literatuur,
hadden ze voor gevolg, dat de Vlaamse Beweging meer beschouwd werd als
onderdeel van de algemene sociale beweging, - niet taalstrijd in de engere opvatting,
maar strijd voor een vrijere en schonere menselijkheid in Vlaanderen, waarbij ook
de economische zijde van het vraagstuk in beter licht werd gesteld, - en dat, bezield
als we waren door het ideaal van een vrijere en schonere menselijkheid in
Vlaanderen, we over De Mont's gemakkelijke oppervlakkigheid teruggrepen naar
Rodenbach en Gezelle, bij wie esthetische en ethische waarde niet van elkaar te
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scheiden zijn. Dat weer opvangen van een deugdelijk Vlaamse traditie was vooral
te danken aan het inzicht van Prosper van Langendonck en gaf vastheid, waar onze
ver-reikende dromen ons naar het rijk van het bodemloos-vage hadden kunnen
afleiden.
Zo werd tevens de Westvlaamse stroming in de bedding van de
algemeen-Vlaamse opgenomen. Juist bracht Gezelle zijn verrassendste
openbaringen. In Van Nu en Straks werd voor het eerst zijn koningschap erkend.
We stelden levendig belang in die Westvlaamse wereld, waar we nog meer
veronachtzaamde krachten vermoedden, en in het schamel studententijdschriftje
De Vlaamsche Vlagge van 1877 ontdekte Van Langendonck het vers Avondstilte
, ondertekend H.V. Wie mocht de grote en onbekend gebleven dichter zijn, die dat
geschreven had? We trokken op zoek en kwamen eindelijk terecht bij Hugo Verriest,
in het dorpje Wakken, den man die de schakel was geweest tussen Gezelle en
Rodenbach. Persoonlijke banden werden aangeknoopt met den beminnelijken
‘pastor van te lande’, die nu ook, uit zijn zwijgensperiode gewekt door de nieuwe
lente, weer spreken en schrijven ging. Dan vond De Bom in een weekblaadje de
eerste proeven van een zekeren Stijn Streuvels, die onmiddellijk uitgenodigd werd,
aan Van Nu en Straks mee te werken. Hij bleek een zoon van Gezelle's zuster te
zijn, brood- en suikerbakker in het dorp Avelgem bij Kortrijk, en behoorde weldra
tot het vaste vriendengroepje der Van-Nu-en-Straksers. In 1896 gaf hij ons zijn
eerste bijdrage. Zo werd Van Nu en Straks een tijdschrift, dat beter dan welk ander
uit vroegeren tijd de
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levende literatuur en gedachte van het gehéle Vlaamse land vertegenwoordigde.
Eerst in lateren tijd konden we nagaan, welk een diepen invloed Van Nu en Straks
op de Vlaamse literatuur en gedachte heeft uitgeoefend. Al spreekt het vanzelf, dat
de nieuwe bloei in onze letteren niet zo maar aan een tijdschrift te danken valt. Een
tijdschrift is te gelijk gevolg en oorzaak: het is een verzamelpunt, een krachtmeter,
een opwekking van het bewustzijn en een aanmoediging van den werklust. In dat
opzicht heeft Van Nu en Straks wel een voorname rol gespeeld. En vergelijken we
den toestand van onze literatuur in het begin van de twintigste eeuw met hetgeen
die een tiental jaren vroeger was, dan is een verbreding van den gezichteinder, een
aanzienlijke verrijking en verjonging van den geest niet te loochenen. Niet zozeer
met de werking van de denkbeelden zelf moet men hier rekening houden, maar met
de algemene ‘toonhoogte’ van den geest. Terloops gezegd: het mag wel opmerkelijk
heten, dat er niet zo heel veel aan ‘recensie’ werd gedaan. Er was hier niemand die
critiek als zijn eigenlijk vak beschouwde en geregelde kronieken schreef, die men
dan later als leidraad bij de literaire geschiedenis van die periode hadde kunnen
gebruiken. Overigens werd niemand in Van Nu en Straks afgebroken of aangevallen,
tenzij, een paar malen, wie zelf op de heuse literatuur van Vlaanderen zijn venijn
had gespogen. Wat ons minder beviel lieten we gerust aan 't vonnis van den tijd
over; die zou de zijnen wel herkennen; en waar we thans staan, mag al vastgesteld
worden, dat die rechter ons tot nog toe gelijk heeft gegeven. Het oude is van zelf
weggezakt, het nieuwe
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heeft zich door eigen kracht doen gelden. - Vooral op het gebied van het proza,
verhalend en betogend, is de grote vooruitgang merkbaar: men zou wel ietwat
overdrijven, maar toch niet zo bijster veel, als men beweerde, dat eerst met het
Van-Nu-en-Straks-geslacht het Vlaamse proza tot kunst-proza werd, dat gelijken
tred met de poëzie houden kon.
Onder de Van-Nu-en-Straksers die tijdens het bestaan van het tijdschrift hun meest
karakteristiek werk geleverd hebben, komen vooral in aanmerking: Prosper van
Langendonck (1862-1920), Alfred Hegenscheidt (geb. 1866) en Emmanuel de Bom
(geb. 1868). Buysse en Streuvels, wier eerste boeken ook in die periode verschenen,
doch wier talent zich daarna nog machtig ontwikkelde, zullen beter hun plaats vinden
in een volgend hoofdstuk.
Op de betekenis van Prosper van Langendonck als criticus heb ik reeds gewezen.
Thans wil ik mijn bewondering voor den dichter toelichten.
Van Langendonck komt in de geschiedenis onzer letteren wellicht het dichtst te
staan bij Hélène Swarth, die, zoals men zich herinneren zal, toen in België verbleef.
Enige verwantschap met haar, die den teleurgestelden hartstocht uitzong, in
streng-gebouwde, doorgeestigde sonnetten, zal hij bij 't begin van zijn poëtische
werkzaamheid wel gevoeld hebben, meer dan met Jacques Perk en Willem Kloos,
die hij eerst later leerde kennen. De vroegste gedichten die hij in zijn bundel Verzen
van 1900 opnam dagtekenen van 1883: daar zit reeds zijn ganse persoonlijkheid
in. Enige overeenstemming met Perk,
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in de idee van den Beatrice-cyclus, wijst niet op rechtstreekse aansluiting, daar
Van Langendonck van jongs af veel in Dante had gelezen, met een besliste voorliefde
voor het Paradiso. Zoals Kloos hield hij ook niet weinig van Platen, om zijn
meesterschap in de plastiek van het sonnet. Wat invloed van Kloos zelf is m.i. echter
te speuren in de rythmische beweging van een paar sonnetten omstreeks 1895.
Niet zeer veel heeft Van Langendonck geschreven, doch geen enkel vers dat niet
het kenmerk der noodzakelijkheid draagt. Wanneer men zijn boekje weer ter hand
neemt, is men telkens getroffen door de verscheidenheid van den inhoud en de
levensvolheid van iedere uiting, - door den klank van menselijkheid die er overal in
trilt.
Den adel van dat werk erkent men dadelijk aan de ernstige zuiverheid van den
vorm. Van Langendonck is het, die naast Hélène Swarth - in een tijd dat er nog geen
merkbare invloed uitging van den haast vergeten Guido Gezelle, - aan het Vlaamse
vers dien innerlijken rijkdom en die vastheid van uitbeelding gegeven heeft, die in
Holland door hetzelfde geslacht (Perk en Kloos) veroverd werden. Maar die daad
verkreeg eerst haar ver-reikende betekenis, doordat de vorm bij hem, zoals bij die
anderen, slechts het sprekend gezicht was van een diep bewogen psychisch wezen.
De voorkeur voor het sonnet duidt er al op, dat in die psyche het aandeel van 't
intellectuele groter geworden is dan bij de Vlaamse dichters uit vorige geslachten:
hier zijn thans gemoed en geest in voortdurende wisselwerking. De dichter was voor
Van Langendonck de mens
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die het gehele leven in zich opnemen kon en in harmonische eenheid
herscheppen. (Vandaar dat hij, tegen het verwijt van rederijkerij in, den ouden
Prudens van Duyse om diens ruimte bleef prijzen). Het is het mooie wonder van
Van Langendonck's poëzie, hoe daar tot in de minste onderdelen, de wereld van
de zinnen, de wereld van het hart en de wereld van den geest ineenluiden. Zijn
meest objectieve landschappen zijn nog taferelen van het innerlijke. Wat ook het
uitgangspunt van het gedicht zijn mag, een indruk, een gevoel of een idee: de
werkelijkheid van de natuur, de warmte van het gemoed, het licht-en-donker van
de gedachte spelen er steeds door elkander, onafscheidbaar verbonden. En in ieder
vers hoort ge altijd de stem van een volledig mens.
Maar het aangrijpende van die stem ligt in het drama, dat er het bijzonder accent
aan geeft.
Ik kan de verzen van Van Langendonck niet herlezen, zonder telkens weer dat
gebogen bleke voorhoofd te zien, waar het tragische lot met zijn griffel in gegroefd
had, en die geestig-zachte ogen, dien moeden, tegelijk schuwen en trouwhartigen
blik, waar soms een vreemde gloed in brandde.
Hart waar helse honden van smart aan beten! Er is geen Vlaams dichter, die
gezongen heeft uit zulke diepten van leed, - waar toch altijd de schoonheid over
helderde van de onverwoestbare binnenste ziel.
Teleurgestelde liefde, die den droom van onmogelijk geluk niet vergeten kan,
herinnering die nog schrijnender wordt naarmate de passie zich in avondgloor van
weemoed tot het ideale beeld loutert. Maar de treurnis om het onherroepelijk mislukte
leven, en al wat daarbij een ziek
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van een benepen bestaan, grievende miskenning, nog wreder onbegrip van die
hem na stonden en genegen waren: dat alles was te pijnlijker, doordat hij voortdurend
in strijd lag met zich zelf.
Van Langendonck is de eerste geweest, die in de Vlaamse dichtkunst sommige
geestes- en gemoedstoestanden van den modernen mens heeft weergegeven: den
mens, die in zich eeuwen van beschaving draagt, het worstelperk geworden is van
alle tegenstrijdigheden, en niet meer voelen kan zonder er bij te denken, zich zelf
ontleedt, en lijdt in zijn gedachten, en twijfelt, van binnen verscheurd, hakend toch
naar zekerheid, - den mens in wien ongekende mogelijkheden zijn opengegaan,
wiens hevig verlangen een nieuwen cosmos vullen wil, en toch, hoe groter zijn
verlangen, des te smartelijker zijn onmacht beseft.
In Van Langendonck waren tegenovergestelde krachten, die elkaar voortdurend
bevochten, terwijl hij voortdurend naar evenwicht trachtte, brekend en bouwend,
opstormend en weer neergesmakt in doodse wanhoop, - rechtzinnig katholiek die
node beperkingen verdroeg, classieke natuur die steeds zich redden moest uit den
duisteren drang van 't broeiend onbewuste, met altijd een onrust die in hem knaagde,
met dien oneindigen droom gekneusd tegen de tralies van een triestige gevangenis,
hartstochtelijke en tedere en wrange ziel, hoogmoedig en soms nederig-onderworpen,
na iederen val weer opstaand om gewijd te worden door de schoonheid van inniger
leed.
Zijn allereerste verzen zijn al vol van de verdeeldheid
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tussen ‘waarheid en ideaal’, en in het eigen grondeloze hart, dat geheim:
Het weenen van de vreugde en 't lachen van de smart.

Het scheppen zelf is hem geen bevrijding:
...Waarom, den strakken blik vol troostloos smachten,
omvat gij me eeuwig in uw bleeken kring,
o kindren van mijn ziel, o mijn gedachten?

En bitterder nog:
o Klaar besef van kunnen-zijn en toch niet-wezen,
van willen-zijn en toch-niet-willen-worden...
....................
'k Ben vreemd te moede als een, de borst vol tranen
met 't naar gevoel van nimmermeer te weenen...

In het begin der jaren '90 wint de uitbeelding aan fijnheid, natuur en ziel in vrediger
stemming één geworden:
Zomergoud smelt in den kroes der korenzee;
streelensziek ritselt ze om ons met listig spel...

en het wezen van den dichter heeft een ruimte en een harmonie bereikt, een
meesterschap, waarvan het gedicht Schepping en de cyclus Beatrice , zo voldragen,
diep van accent en hoog van toon, heldere getuigenissen zijn. Het
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zij me veroorloofd, twee gedichten uit dien tijd aan te halen:

Naglans
Wanneer, in 't dalen, nog de zonne draalde en beidde
en als een stervend hart in 't kwijnend Westen hing,
was 't dan haar bloed dat vloeide, of was het de aard, die schreide,
de troostelooze, daar heur glorie henenging?
Zie! langzaam krimpt de gloed, die laaiend zich verbreidde,
en smelt allengskens tot een bleeken, bleeken kring,
die, lang nog scheemrend aan den verren rand der heide,
de insluimrende aarde omwaast als een herinnering.
O! toen ik, bij uw droef vertrek, te sterven meende...
- Ik weet niet of gij minde, ik weet niet of gij weende,
maar innig brandend, als mijn liefde, was mijn smart.
Doch eindlijk week de pijn, die diep en vlijmend griefde,
wijl niet mijn liefde, maar 't herdenken aan mijn liefde,
als zoete weemoed glimt om 't ingetogen hart.

Zomeravond
O zomeravond, smachtend neergevlijd
op 't gee veld, in 't Westen goudgetint...
Teerkreunend ruischen van den avondwind,
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die langs de vlakte in zwaren weemoed glijdt...
O melodie uit lang verleden tijd,
waarvan ik zin noch woorden wedervind...
O rust, o stilte, blauwige avonddoom!
Doorzichtig ligt ge op verre velden neer...
Zoo schouwt mijn geest de beelden van weleer
door 't wazig scheemren van een weeken droom.
't Verleden rimpelt, onbepaald en loom,
- verzonken stad in 't stilgevallen meer.
Verheerlijkt glinstren! onbereikbre trans!
O vloeiend zilverlicht zoo hoog verbreid...
Den zwoelen nacht doortrilt uw majesteit,
de aarde is een matte weerschijn van uw glans;
zacht om mijn slapen vloeit uw stralenkrans;
mijn zwellend harte vult de onmeetlijkheid.

Maar dan komt weer het pijnigend gevoel van de onmacht:
O klamme koude, die me 't krimpend herte
beklemt...
... mijn stramme handen beven;
'k Voel onmachtstranen in mijne oogen schieten
en heel mijn leven door mijn vingren vlieten.

En de somber-trotse wil die van allen troost afziet:
Gij zegt me, vriend: ‘o spreek uw lijdend hart
in schoonheid uit, die licht uw lijden stilt:
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de stem der goudgelokte muze trilt
met dubbele glorie op de snaar der smart’.
Maar kent gij onrecht, waarbij 't hart verkilt,
zoo diep wraakroepend dat men, 't oog verstard
voor immer, wars van troost, in haat verhard,
stom voor het noodlot staat, en zucht noch gilt?
Ik ben niet een diergenen, die men breekt
en dan, als kind'ren, zoete woordjes spreekt,
ze paaiend met een kaatsbal of een pop.
Mijn stomme smart, zij blijft de waardigheid
mijns levens, en mijn diep verzet, en 'k schrijd
in 't duister voort, en krop mijn tranen op.

Zo ziet men die tragedie van een mens zich dan verder ontrollen: door opstand en
neerslachtigheid, steeds geslingerd tussen die uitersten, verlangen dat
onweerhoudbaar zich verheft als een vloed en samensmelten wil met de hele wereld,
verlammend leed dat de ziel weer dompelt in de ijzige donkerten van een innerlijke
hel, - totdat Van Langendonck zich meer en meer terugtrekken ging in zijn ‘stomme
smart’. In de laatste tien of twaalf jaren van zijn leven heeft hij haast niets meer
gedicht.
Alfred Hegenscheidt was niet ver van de dertig toen hij zijn eerste verzen schreef:
ze waren geboren onder den dwang van 't leven, uit de noodwendigheid van de
aandoening, - met Van Langendonck had hij het gemeen, dat niets hem vreemder
zijn kon dan dilettantisme. ‘Echt en trouw gelijk een kind’: die woorden uit de ‘ars
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poetica’ van Rodenbach passen volkomen op hem ook. Maar de heerlijk-reine
eerlijkheid van zijn ‘Gemüth’ ging gepaard met den rijkdom van een buitengewoon
veelzijdige geestescultuur: bioloog, musicus ‘und Poet dazu’, verscheen hij als een
synthese van wetenschap, wijsgerig denken en kunstzin. Het voedsel van zijn jeugd
was vooral Goethe, Shakespeare en de Duitse muziek geweest. Als we weten hoe
hij in Bach, Beethoven en Wagner opging, wordt het ons natuurlijk, dat hij bij de
weergave van zijn gevoel minder lette op het eigen schoon van de zuiver-tekenende
lijn dan op hetgeen hij ‘rythmus’ noemde en ‘atmosfeer’.
Zijn eerste werk van betekenis was dan ook de sonnettencyclus Muziek en Leven
in Van Nu en Straks van 1894:
Wat wilt gij worden, woord, in mijne hand,
Gij, uit muziek en smart in mij geboren?...

waarin we zo onmiddellijk erkennen - tot in het niet duidelijk genoeg gelouterde
soms van de uitbeelding, - dat dit kunst was uit de diepten van het wezen opgegroeid,
en uit de diepten van een wezen dat een wereld was van volledige menselijkheid.
Hegenscheidt is vooral bekend als dichter van het drama in rijmloze verzen
Starkadd , verschenen in 't begin van 1898. Een gebeurtenis: want na Gudrun , dat toch ook niet best voor ‘de planken’ geschikt bleek, - was ons toneel, althans in
de richting van de dichterlijke creatie, niet vooruitgegaan. De blijspelen van August
Hendrickx (1846-1910), hoe vol treffende en pleizierige waarneming van volkszeden
en -typen, hadden allerminst
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de pretensie, kunst te zijn; - Frans Gittens (1842-1911) wenste met zijn Jane
Shore Shakespeare na te volgen, maar kwam feitelijk veel dichter bij Victorien
Sardou te staan; en Nestor de Tière (1856-1920), die in de toneeltechniek goed
thuis was en meer natuurlijkheid in het drama trachtte te brengen, offerde nog te
veel aan den volkssmaak en aan zijn eigen al te vlugge vaardigheid. Maar den
droom, die door Rodenbach's dood geknot was, zagen we ineens verwezenlijkt in
Starkadd.
Geen wonder dus, dat ik het stuk toenmaals begroette met een blijdschap, die
Hollandse vrienden overdreven leek. Het is inderdaad makkelijk in te zien, dat critisch
wikken en wegen niet in mijn bedoeling lag en de golf van mijn bewondering over
menig vlekje heenspoelde. Men wees daar ook op invloed van Shakespeare, en op
onvolmaaktheden soms van het vers, - wat ik alles grif toegeven wil, en... wat voor
mij ten slotte niet zo heel veel afdoet aan de grootheid van dat werk. Op mijn leeftijd
mag dit naïef klinken, maar ik stel met genoegen vast, dat mijn illusies nog niet
verflenst zijn, en Starkadd, al valt er bij koeler beschouwing op 't een of ander detail
te vitten, me nog altijd geestdriftig stemt. Een knapper literator zou hier en daar wat
meer ‘talent’ ten toon gespreid hebben; ik zie voorlopig geen toneelstuk in Noord
of Zuid, waarin een zo machtige ziel het geheel tot een zo compleet dichterlijk werk
gemaakt heeft.
Het onderwerp - ik meen: het grondgevoel dat het drama in al zijn geledingen
bepaalde, - is het innerlijk leven van den held en zanger Starkadd, de wording van
een gemoed, dat in de verwikkelingen van liefde en smart en onder conflicten met
andere gemoederen, tot helder-
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ziende mannelijkheid rijpt, - terwijl het eeuwige lied der zee de symphonie gestadig
steunt en verruimt. Wie het werk niet van buitenaf benadert, het niet eerst beoordeelt
naar bijzonderheden van 't uiterlijke, maar uitgaat van dat grondgevoel dat het
vervult, zal erkennen welke organische schepping het uitmaakt, en begrijpen dat ik
het groot noem. Het woord ‘romantiek’ is hier een dooddoener, waaraan ik me weinig
gelegen laat liggen.
Misschien betekent Starkadd zoveel voor ons, omdat, naar me voorkomt, geen
enkel gewrocht zo klaar en volledig den geest van dien Van-Nu-en-Straks-tijd
belichaamt: daar is die ethische kracht, zonder welke de eenheid van kunst en leven
niet bereikt kon worden, die zuivere adel van onze jonge dromen, - daar is ook die
passie, de machtige zang van het hart samenklinkend met den zang van de wijde
natuur:
... En als zij 's middags hoog ten hemel steeg
En zij zelf koningin was van de zee,
Toen lag ik uitgestrekt op 't dek, en zij
En ik, wij waren slechts een enkle laai...

Daar is die bewustgeworden individualiteit, die haar ik tegenover wereld en noodlot
opricht, zich zelf overwinnen wil om hoger uit te groeien, - die drang om de diepere,
de wáre menselijkheid te lichten uit al het waardeloosvoorbijgaande, dat is als de
koningskroon door Starkadd's handen verbrijzeld, - de wijsheid van wie, zijn ware
menselijkheid veroverd hebbend, vertrouwt op het oneindige leven en zich dragen
laat op de stroming van dat leven in zijn ziel:

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

661
aant.

... Gij roept, o zee,
Mijn bruid, ik kom! O stormig hart der zee,
Uw liefde waait me schier den adem uit!
Ik kom, ik kom, mijn lief!...

Daar was zelfs onze opvatting van de poëzie, waar Starkadd, hij die zijn harp in den
letterlijksten zin ook als wapen gebruiken zou, zijn verachting voor een smachtend
liedje - doorzichtige parodie op De Mont's ‘Waar zult gij de zuchten leggen...’ - zo
honend uitsprak:
Word zelf eerst man en zing dan wat ge zijt...

Dat was onze heerlijke jeugd! Wat jammer dat Hegenscheidt daarna lange jaren
met ziekte had te strijden, en ons toneel slechts met dat éne stuk verrijken mocht!
In datzelfde jaar 1898 verscheen ook Wrakken van Emmanuel de Bom (geb. 1868).
Een korte roman of een uitgebreide novelle, zoals men 't noemen wil. Niet een zo
verrassende greep als Starkadd , zeker, maar toch, zelfs na een paar boeken van
Cyriel Buysse, wellicht het eerste Vlaamse verhaal dat, goed gebouwd en afgerond,
fijn waargenomen psychologie wist te verbinden met de sobere kunst van
naturalistischen verhaaltrant, de gevoelig en raak impressionistische weergave van
het milieu. Door allerlei tekenende bijzonderheden, karaktertrekjes die uit de
handeling zelve spreken, gaan de personages in hun omgeving op overtuigende
wijze leven, als schamele en toch zo menselijk-boeiende verschijnselen in het grote
leven dat ze naar zijn onbekenden wil voortstuwt. In de
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eigenaardige wereld van de Antwerpse haven, drie gewone Adamskinderen, een
vrouw en twee mannen, onmachtig zich verwarrend in hun liefde, hun lusten, hun
heimweeïg haken naar de illusie van het geluk. Met nu en dan een ietwat
sentimentele naïefheid, waarvan ik de innemende bekoring daar niet graag missen
zou, is het boek vol van het verlangen en de zwaarmoedigheid der jeugd, die
zoekende is.
Buiten een paar novellenbundels ( Terugblik , 1918; Heldere Gezichten , 1920),
bestaat het later werk van De Bom voornamelijk uit dagblad-kronieken, lekker-mals,
gezond, opgewekt, waarin werkelijkheid, ontroering en humor heel aardig door
elkaar spelen: een keus daaruit werd saamgelezen in Het levende Vlaanderen
(1917), Nieuw Vlaanderen (1925) en Dagwerk voor Vlaanderen (1928), welke boeken
een blijvende waarde hebben voor al wie belang stelt in den geest en de kunst van
het Vlaamse land.
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V. Het begin van de twintigste eeuw (1901-1914)

In de tien à vijftien jaren voor den oorlog gedijde onze literatuur tot ongemene
rijkdom. Van overal rezen de stemmen op. De oude en altijd jonge Hugo Verriest
mocht er zo dikwijls in zijn lezingen over uitweiden, hoe geheel Vlaanderen nu aan
't herleven ging. De toepassing van de wet van 1883 op het middelbaar onderwijs,
hoe gebrekkig nog, had toch verbetering gebracht in de kennis van beschaafd
Nederlands; de invoering van het zogenaamd ‘meervoudig’ algemeen stemrecht in
1892 had de volksbeweging machtig bevorderd, de Vlaamse gedachte sneller doen
rijpen. En nu door Van Nu en Straks de lucht verfrist en vrijere wegen geopend
waren, zag men de goede literaire voortbrenging sterk toenemen.
Want daar kan men zich thans rekenschap van geven: Van Nu en Straks had
een aanzienlijken invloed op heel de opkomende jeugd. Oudere tijdschriften, zoals
de katholieke Dietsche Warande , ontsnapten er niet aan. Nieuwere, zoals Ontwaking
, Alvoorder , Vlaamsche Arbeid , De Boomgaard en menig ander, hoe verschillend
van inzicht soms, schreden toch voort op dezelfde brede baan door Van Nu en
Straks ingeslagen. Het pleit was feitelijk gewonnen. In zijn voorrede voor de
bloemlezing Vlaamsche Oogst (1904) mocht Van Langendonck getuigen: ‘Zoo
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werd... de jonge beweging algemeen in Vlaanderen; wat meer is, zij drong door
in Holland, waar zij steeds, van het begin af, sterken en edelmoedigen steun had
gevonden. De werken der besten onder ons erlangden bij het Hollandsch publiek
een bijval en waardeering, zooals er hun hier te lande geen ten deel viel’. Dank zij
den Hollandsen uitgever Van Dishoeck, die het werk van zovele Vlaamse jongeren
de wereld inzenden zou, kon een nieuw tijdschrift het beproeven, al de Vlaamse
schrijvers en dichters weer te verenigen: dat was Vlaanderen . Het verscheen in
1903. Uit de inleiding mag ter kenschetsing het volgende overgenomen worden:
‘Tien jaar geleden is 't, sedert Van Nu en Straks midden in het provinciale wereldje
der Vlaamsche letteren kwam opduiken. Het hoefde niemand af te breken: het
verscheen, en had het gezag in handen. Het bleef het zuiverst en invloedrijkst orgaan
van 't opgroeiende Vlaamsche geestesleven, en heeft hier heel een geslacht
opgekweekt: zelfbewust, in zang en gedachte.
't Is nu ook zoowat tien jaar geleden, dat de Dichter, die meer dan een kwart eeuw
gezwegen had, de oude Meester, dien ze doodgetreiterd waanden, zijn stil en klaar
hoofd weer verhief: in 1893 kwam Tijdkrans uit, dan Rijmsnoer . Door Van Nu en
Straks, werd Guido Gezelle voor de eerste maal (Maart '96) als de grootste
Nederlandsche dichter van zijn tijd erkend en gewroken. In denzelfden jaargang gaf
Streuvels zijn eerste stuk van beteekenis. West-Vlaanderen ontspande zijn krachten
voorgoed, het sap brak los, en daar ging het aan 't bloeien als één geweldige
bloeiende boom, - een hooge vreugd voor altijd.
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Het bleek dan ook dat elke groep, in Vlaanderen als in Brabant, gedragen was
door breedere strooming, en dat de zaak der literatuur hier niet staan of vallen zou
met persoonlijk inzicht of scheppingswil van een paar “leiders”. Want nieuwe werkers
zagen we opkomen, hier en ginder, in elke gouw, en zij brachten weer wat anders,
hun eigen werkelijkheid.
Terzelfdertijd was het Vlaamsche bewustzijn maar aldoor aan het stooten en 't
opstuwen, strevend naar hooger zelfstandigheid in hechter-gevoelde gemeenschap.
De Vlaamsche Beweging bleef niet enkel een strijd voor het verkrijgen en handhaven
van taalrechten; zij wilde niet alleen meer op staatkundige, maar rechtstreeks op
sociale toestanden inwerken, en tevens trachtte zij meer en meer de wetenschap
en heel ons verstandelijk leven te omvatten.
Die verschillende krachten drongen in dezelfde richting. Nu hebben ze elkaar
herkend, en treden vereend op. De denkbeelden der jongeren zijn haast gemeengoed
geworden. Wat in 't ouder geslacht onzuiver was ligt gebroken en lam, maar wat
werkelijk leefde is eerder verjongd, en sluit zich aan bij onzen nu rijperen wil.
Jeugdiger talenten zijn bijgesprongen, en scharen zich mede om de nieuwe vaan.
Geen bizondere groep meer, maar het dichtende en denkende “Vlaanderen” komt
hier aan 't woord...’
Na vijf jaren werd echter de publicatie gestaakt, omdat de voornaamste opstellers,
die op ander gebied dan het louter-literaire ook werkzaam moesten zijn, de zorg
voor het tijdschrift niet verder op zich konden nemen. Het gelukte sedert dien niet
meer, alle talenten in eenzelfde
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thuis bijeen te krijgen. Velen plaatsten liefst hun bijdragen in het zeer gastvrije
Noorden.
Over 't algemeen verschijnt me de literatuur in dat tijdperk als de voortzetting en
de ontwikkeling van wat in Van Nu en Straks een aanvang had genomen. Zij, die
de diepste voren door dien tijd zouden trekken, zoals Buysse, Streuvels, Van de
Woestijne, Teirlinck, hadden reeds in Van Nu en Straks de handen aan den ploeg
geslagen; wie zich niet bepaald bij die groep aansloten behoren toch tot hetzelfde
geslacht en ik mag wel zeggen tot dezelfde familie; en de jongsten onderscheidden
zich ten slotte van hun oudere broers slechts door schakeringen van het persoonlijke
temperament, gingen iets verder op een reeds gebaanden weg, maar leefden feitelijk
niet in een andere atmosfeer.
Wat ik noemen zou de literatuur van het instinct, zij die vooral uitgaat van
zintuigelijke gegevens, deze althans maar matig met intellectuele bestanddelen
verwerkt, bleef het meest ruimte beslaan: Buysse, Streuvels, hun epigonen en de
epigonen van Gezelle... Een brede schaar van verdienstelijke volgelingen werd het
maar niet moe, ons in ontelbare dorpsverhalen aandacht te vragen voor een
armoedige psychologie. Het is opmerkelijk, dat de man, die niet eenvoudig het leven
ondergaat als een onmachtige stumper, maar het door zijn persoonlijkheid te
beheersen tracht, zo uiterst zelden in onze romankunst optrad. Enkelen slechts
hebben zich aan de ingewikkelder geestes- en gemoedstoestanden van den
modernen stadsmens gewaagd. Men mocht met Meredith wel roepen om ‘More
brains!’ Onze naturalisten schenen zelfs weinig geneigd, zich in het leven van het
stedenproletariaat met
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begrijpende liefde te verdiepen, het te bestuderen in het licht van de grote sociale
gedachten van onzen tijd. Als ze zich op dat terrein begaven speurden we nog, aan
hun voorkeur voor het zwervers-type, den ‘déclassé’, den kerel ‘op den zelfkant’,
hoe moeilijk ze zich een overgeleverde individualistische zienswijze ontwenden.
Hoe zelden hebben ze ons van een stuk maatschappij een beeld geschonken,
waarin maar enig verband met den klassenstrijd duidelijk wordt?
Kortom, het peil van de cultuur in Vlaams-België was nog niet hoog genoeg
gestegen, om in onze literatuur aan de idee - welke idee ook, - de plaats te gunnen,
die ze in de literatuur der naburige volkeren en b.v. in Noord-Nederland inneemt.
Maar daartegenover staat nu toch, dat we in dat opzicht wel een heel eind
opgeschoten waren. Denken we even terug aan het ons voorafgaande geslacht,
en vergelijken we dan met zijn productie menig brok uit Teirlinck, een poging als
De Wandelende Jood , vooral het imponerende en veelzijdige werk van Karel van
de Woestijne: dit zij voldoende om te bewijzen, hoezeer de ‘geest’ in onze letteren
reeds vóór den oorlog veld had gewonnen.

1. Het Essay
Die aanwas van het intellect merken we voornamelijk in de critiek en het essay. Op
dat gebied was er vóór Van Nu en Straks niet bijster veel dat tot ‘de fraaie letteren’
behoorde, terwijl wij het thans zo gewoon zijn, allerlei opstellen in uitstekend proza
te lezen, dat we niet
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meer beseffen welke ingrijpende en alzijdige verandering plaats gehad heeft.
We bezaten één criticus, die niet anders dan criticus zijn wilde en geheel in zijn
vak opging: Julius Persijn (1878-1933), den zeer belezene, uitgaande van het
katholieke gezichtspunt, maar nauwgezet rechtschapen in zijn wil tot begrijpen en
waarderen, met een omvattenden kijk op de letterkunde van verschillende tijden en
volken, wat hem in staat stelde, de critiek dikwijls uit te breiden tot
literatuurgeschiedenis van groten stijl. Doch daarnaast kunnen we wijzen op talrijke
verzamelingen van essay's, die door de waarde van den vorm ook tot de eigenlijke
‘woord-kunst’ mogen gerekend worden. Buiten het reeds vermelde critische werk
van Van Langendonck, Hegenscheidt, De Bom, beperk ik me in dit hoofdstuk tot
hetgeen, ook nog in het volgende tijdvak, geleverd werd door het in de jaren '70
geboren geslacht en noem dan o.m. de Verzamelde Opstellen (1904 en 1905) van
August Vermeylen (geb. 1872) en zijn nog onvoltooide Geschiedenis der
Europeesche plastiek en schilderkunst (1921-1925), Kunst en Geest in Vlaanderen
(1910), De Schroeflijn (1928), Over Schrijvers en Boeken (1933 en 1936) van Karel
van de Woestijne, Mozaïek van Maurits Sabbe (1912), de Kritische Opstellen (1913)
van Karel van den Oever (1879-1926), geloofsgenoot van Julius Persijn, maar die
op minder academische, nerveuzer en scherper wijze de meningen der
jong-katholieken vertegenwoordigde, de soms zo heerlijk-lyrische bewogene Uren
van bewondering van Cyriel Verschaeve (1920), Zurkel en blauwe lavendel (1926)
van Fernand Toussaint van Boelaere, Periskoop (1932) van Arthur Cornette
(1880-1945),
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en andere nog, waaronder ik de Twintig Vlaamsche Koppen (1901) van den
ouden Hugo Verriest niet vergeet, noch diens Voordrachten (1904). Want de
welsprekendheid heeft ook hare meesters van het kunstige woord, - zoals zelfs voor
hen, die alleen naar de verkilde taal van het boek mogen oordelen, nog blijken kan
uit de Verhandelingen en Voordrachten (1909) van den katholieken leider Frans
van Cauwelaert (geb. 1880).

2. De Poëzie
Ik wens me hier weer te bepalen tot de vóór 1880 geborenen. Het spreekt vanzelf,
dat haast geen Vlaams dichter uit het begin der twintigste eeuw den invloed van
Guido Gezelle geheel ontkwam, - de besten hebben althans 't een of ander van
hem geleerd. Hij heeft de verbeelding en de taal voorgoed ontzwachteld. Wie slechts
zijn vorm navolgde is reeds der vergetelheid prijsgegeven, maar velen heeft hij
gedwongen, naar zijn voorbeeld, eenvoudig-oprecht te zijn, in hun trachten om zo
zuiver mogelijk hun aandoening te zeggen. En zo zijn er soms heel goede verzen
bij middelmatige dichters aan te treffen.
‘Les vers, c'est toujours bien!’ heeft Stéphane Mallarmé eens beweerd. Ik beken,
dat ik me bijzonder makkelijk door een vers tot bewondering laat verleiden; er is
niets, dat me zo meegaand en toegevend stemt. Ik vind dus, dat onze verdienstelijke
dichters zéér talrijk zijn. En ik zou graag een bloemlezing samenstellen, waarin ik
enige frisse en fijngevoelige stukken van Edmond van Offel (geb. 1871) zou
opnemen, en sommige elegieën van Victor
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de Meyere (1874-1938), verder iets uit de Zeesymfonieën van Cyriel Verschaeve
(1874-1949), 't een en ander van Aloïs Walgrave (1876-1930), Jozef de Voght (geb.
1877) en Adolf Herckenrath (geb. 1879), gedichten van den natuurlijken en treffend
typerenden Jan Hammenecker (1878-1932); van den edelen Constant Eeckels (geb.
1879), waar hij weet te ontsnappen aan een zekere dofheid van toon, die me bij
hem soms hindert; en van Caesar Gezelle (1876-1939), bij wien de samenklank
van natuur en gemoed zo kies kan zijn; wat kleurige en als met een graveerstift
getekende taferelen uit de Flandria Illustrata van den helaas te vroeg gestorven
Omer Karel de Laey (1876-1909), en misschien ook een paar van die ongedwongen
en glundere liedjes van Herman Broeckaert (1879-1930) en zeker nog veel meer,
- want waarom zou ik mijn voorliefde verbergen voor dien bundel Van Stille Dingen
van den grillig-teren, precieus-primitieven Karel van den Oever (1879-1926), die
later te veel naar nabootsing van vroeger-eeuwse schoonheid overhelde?... Ik
beschik hier over de ruimte niet, om al dat werk naar behoren te kenschetsen. Maar
de vraag blijft dan toch, of er onder dat geslacht ‘figuren’ zijn, zo oorspronkelijk en
uitmuntend, dat we die aan 't buitenland voorstellen mogen als enig en
onvervangbaar... Buiten René de Clercq wellicht (1877-1932), zie ik dan alleen den
dichter die al zijn Vlaamse tijdgenoten verre overtreft, Karel van de Woestijne
(1878-1929).
René de Clercq is uitgegaan van Guido Gezelle. Een echt kind van Vlaanderen,
met zijn geestdriftig gebaar, zijn liefde voor de kleurenfanfare van het levensfeest,
met zijn
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ogen die den lust van al het zijnde dronken, met die natuurkracht die in hem
opwoelde, zwaar van aardegeur en luchtig als de fantasie van den wind, met zijn
open gemoed dat zich één voelde met het gemoed van het volk, in al dat forse zo
oprecht teder soms, - en ook met zijn tekortkomingen, zijn gemis van een stevig
geestelijk houvast, van die intellectuele klaarheid die nooit den vorm ongelouterd
laat. Ik zal het maar duidelijk zeggen: René de Clercq, man van het instinct, de gulle
René de Clercq volgde graag zijn eerste impuls, vermeed geen wemelenden
overvloed, verviel weleens in gemakkelijke oppervlakkigheid, die tot het slordige
gaan kon, dichtte dan naar de poëtica, van ‘klinkt het niet zo botst het’. Waar hij
hieraan niet te veel toegaf en toch zwierig op dreef was, geleek hij wel iets op Pol
de Mont. Ik neem hem zoals hij was, want: een persoonlijkheid, zeker, en waar die
ons het genot van haar rijk-bezette tafelen bood, kon niemand met een critisch-zuur
gezicht gaan aanzitten.
Al de schakeringen van een vinnig-wakkere zinnelijke gewaarwording, vertolkt in
volkswoorden en volksrythmen, op den klop zelf van het hart. In die eenheid van
het artistieke en het volkse zit De Clercq's betekenis. Liederen van hem, tot heuse
kunst afgerond, konden populair worden.
Wat een pleizier van tinten en beierende klanken! Ge slaat een boek als Natuur
of Gedichten (1907) open waar ge wilt: het is de meest vanzelf-opwellende zang
dien ge wensen kunt. Ge ondergaat de onmiddellijkheid van de uitdrukking. Lees
b.v. dien Lenteregen met zijn spel van stralen brekend door de felle, frisse bui, - de
dichter is ‘er in’:
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...Het ruischt en kruist en dwerelt,
Het spokt en spat uiteen.
Wit schuim komt opgepereld
En perelt weer verscheên.
Al schubbe, al schubbe en schilfer
Met kleuren, duizendvoud.
Mijn zole druipt van zilver,
Mijn oog is blind van goud...
.............
... Ei, ziet die bonte duiven
Wegtuimlen door het licht!
Ei, voelt die winden wuiven!
Dien gloed in uw gezicht!
O lente, o zon, o regen!
O licht en luchtgeweld!
Er waait een sterke zegen
Gevleugeld over 't veld!

Wie van bezonkenheid in poëzie houdt zal deze wellicht wat uiterlijk achten? Maar
toch vol-lichamelijk gevoeld, en zo jong! En op andere plaatsen zo eenvoudig-innig
weer, als in:
... Het avondt uit al de wolken,
Nabij en ver ...

of met dieperen ernst van toon soms:
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Hoort gij den eik, o bloote boomen?
Hij ruischt daar, zwaar en zwart!
Hij droomt zijn donkere droomen,
De boom van mijn hart...

Dichter der gemeenschap van huis uit, heeft René de Clercq ook die liederen van
de verschillende ambachten berijmd, als gezongen uit het gemoed zelf van het volk.
We horen den koeier, den vlaszwingelaar, den touwdraaier, den wever, den pikker,
den molenaar, den mandenmaker, den scharenslijper, en al wie op het land met
nederigen arbeid zijn bete broods verdient... Het is heel de ellende en de luimigheid
en de moed van het zwoegende Vlaanderen die we daar meeleven. Maar De Clercq
voelde zich weldra genoopt, wat hem op het hart lag nog directer uit te spreken,
naar de massa zelf gericht. Voor haar ontstak hij den roden gloed van zijn Toortsen
(1909). Waar hij het volk verongelijkt, verlaagd en vertrapt zag, liet hij zijn toorn en
zijn strijdbare hoop opslaan in verzen als geklonken met hamerende vuist.
Wat helpt u, Vrijheid, vogel in 't blauw,
Uw groeiende vlerk bij uw kleinenden klauw,
Als de wereld ontaardt in een roofgewest
Met de donkere raaf in het adelaarsnest?...

Als activist dichtte hij De Noodhoorn (1916), politieke strijdzangen waarvan moet
gezegd worden, dat enkele stoer zijn als oude Geuzenliederen. De jaren hebben
dan de blije dartelheid van weleer gedempt onder zwaardere stem van smartelijke
ervaring: in werk uit lateren
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tijd - Bijbelse verhalen en drama's, grootse visioenen: Van Aarde en Hemel (1915,
vermeerderd in 1928), Tamar (1917), Maria Magdalena (1919), - bereikte René de
Clercq soms een kloeke grootheid, die ons te meer laat betreuren, dat hij niet altijd
aan zekere neiging tot zorgeloze losheid kon weerstaan.
Het poëtische werk van Karel van de Woestijne bestaat o.m. uit: Het Vaderhuis ,
met De Boomgaard der Vogelen en der Vruchten en vroegere gedichten opgenomen
in de Verzen van 1905, dan De Gulden Schaduw van 1910, naast drie bundels
epische verhalen ( Interludiën , 1924 en 1926, Zon in den Rug , 1924), eindelijk,
benevens een paar andere bundels, De Modderen Man (1920), God aan Zee (1926),
en Het Bergmeer (1928), die hij als een trilogie beschouwd wilde zien.
Er is geen scheller contrast mogelijk dan tussen René de Clercq en Karel van de
Woestijne. Niemand kon dezen er van verdenken ooit populair te willen worden.
Mensen die helemaal niets van hem vatten noemen hem dan ook een
‘uitzonderingsdichter’ ... Zijn verzen zijn er door den band niet naar, om zo maar
van het blad gelezen te worden. Als ge in dat rijk binnentreedt, moet ge u van uw
stoffig schoeisel ontdoen, en u ootmoedig overgeven aan de stem die uit het
brandende braambos klinkt. Ik herinner me, hoe ik bij 't eerste gretig doorbladeren
van De Gulden Schaduw telkens haperen bleef, erg aarzelend, stuitend tegen
ondoordringbare raadsels, en het boek vermoeid ter zijde moest leggen: toen ik het
kort daarop in ontvankelijker stemming weer ter hand nam, en dóór-las, begreep ik
niet meer, waarom ik niet dadelijk begrepen
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had, zo klaar en noodzakelijk bleek me het meest vreemde en sibyllijnse, nu ik
het gehele doorschouwen mocht van binnen-in.
Van de Woestijne is dikwijls duister, doordat hij bijzonder ingewikkeld is, maar
die ingewikkeldheid is een karakter van zijn wezen zelf, van zijn éne persoonlijkheid.
Van Langendonck zei het in een critiek op Het Vaderhuis: ‘Wanneer men, streng
vooringenomen voor klassieke kunst, enkele schijnbaar overtollige en moedwillig
twijgen wilde afhakken, liep men groot gevaar den boom zelven in 't hart te treffen
of althans zijn verderen groei te beperken. Want bij een dichter als Van de Woestijne
kunnen hoedanigheden en gebreken (in zoover wij hierover vermogen te oordeelen)
zóó ineenloopen, dat ze schier het eigenaardige van zijn kunst zouden uitmaken.’
Van de Woestijne is de dichter van de moderne psyche in haar uiterste
ontwikkeling; en haar samengesteldheid, haar tegenstrijdigheden zijn het, waarvan
zijn werk de resonantie uitbreidt.
Bij hem vooreerst het paroxysme van haar voelen en streven: de zonen van een
overoude beschaving dragen in zich de erfenis van veel eeuwen, hun zenuwen en
hun geest hebben zich verscherpt tot het ziekelijke toe, de vermogens van hun ziel
zich meer en meer gesplitst en verfijnd, de gewaarwording dringt zo schielijk diep
dat ze haast een pijn wordt, hun hyperaesthesie maakt ze aan alle zijden kwetsbaar;
en daar ze zeer moe zijn, hebben ze behoefte aan het intense, den alkohol van de
sensatie die prikkelt en verdooft.
In dien toestand van tere overspanning spelen dan al de tragische tegenstellingen
van een onharmonischen
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tijd, al de tragische tegenstellingen van een binnenwereld, die door de splitsing
en verfijning van haar elementen nooit lang in evenwicht blijven kan, en toch, daar
ze ziel is, voortdurend naar eenheid tracht. De verdeeldheid van den man, bij wien
het verstand als een zuur het argeloze gevoel invreet, - die, niet meer geschikt voor
de spontane en doortastende daad, ontgoocheld en onverzadigd, bezeten is van
een alles-omvattend en onvoldoenbaar verlangen, - dien zijn liefde voor het leven
naar het brandendste genot jaagt, en die in de zuiverste heiligheid der idee zijn
bestendig wezen herwinnen wil. En zo, vreselijker in zijn hevigheid dan ooit het
geval was, dat eeuwig conflict van het vlees en den geest, van de menselijke
beperktheid en den oneindigen droom.
Het drama van al die uitersten schreit en zingt, of fluistert zijn geheimen, in Van
de Woestijne's verzen. Maar het is altijd en uitsluitend het drama van het innerlijke
leven. Zelfs de epische verhalen zijn in den grond beelden van den binnen-mens.
Het zichtbare is slechts een middel. Dat stempelt het werk van Van de Woestijne
tot het meest geestelijke wat we in onze poëzie bezitten.
Soms geeft hij ons niet meer dan een impressie, tot stemming geworden; soms
ook een gevoel dat natuurlijk uit het hart welt. Doch zijn hoogste schoonheid, en
dus de bron van het licht dat zijn geheel werk doorschijnt, is eerst dáár te zoeken,
waar hij een aandoening of een gewaarwording niet rechtstreeks uitdrukt, maar die
omzet in de sfeer van de ‘ziel’.
Ik heb geen ander woord tot mijn beschikking... ‘Ziel’ betekent hier de zuiverste
geestelijke eenheid van ons
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wezen, of, zo men wil, den zin der eeuwigheid dien we in ons hebben. Voor een
dichter als Van de Woestijne zijn de dingen alleen werkelijk in die mate als ze
behoren tot de werkelijkheid der ziel, in die mate als ze in de klaarte der ziel deel
hebben aan hetgeen door Ruusbroec ‘het eeuwige nu’ werd genoemd. En daar in
die klaarte alle dingen verwant zijn, worden hun verschillende gezichten tot symbolen
die elkaar beantwoorden.
Iets van denzelfden aard als die poëtische omzetting gebeurt wel eens met onze
kostbaarste herinneringen: als we die lang in ons gedragen hebben, zijn ze tot
schonere wezenlijkheid herschapen dan wat er aanleiding toe gaf, - want het
oorspronkelijke beeld heeft zich allengs ontdaan van het bijkomstige en toevallige
dat er aan kleefde, het heeft zich gelouterd, en tevens heeft het iets ontleend aan
elken staat van 't innerlijk leven dien het meeleefde: zo heeft de ziel er ten slotte
iets veel volledigers van gemaakt en te gelijk veel reiners dan het eerst was.
Wat de gewone mens op die wijze, onder zeer bijzondere omstandigheden,
langzamerhand soms benadert, grote dichters kunnen het bereiken door een
ogenblikkelijke intuïtie. Voor hen heeft de poëzie dan geen hoger doel, dan een
atmosfeer te scheppen waarin de ziel zich zelf geheel ziel voelt, en vrij, zoals met
andere middelen de muziek dat vermag.
Wil men er rekening mee houden, dat de dichtende verbeelding bij Van de
Woestijne, zij het nu eens meer en dan weer minder, toch altijd van zelf er toe neigt,
te werken langs de lijn van de hier aangeduide geestesverrichting, dan zal men al
veel gemakkelijker vertrouwd geraken met de eigenaardige wereld van zijn poëzie.
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Anderen hebben zich in die psychische sfeer tot helderder en gelijkmatiger
puurheid verheven. Maar in die psychische sfeer heeft Van de Woestijne een groter
menigvuldigheid van plans.
Een volledige menselijke natuur spreekt in zijn werk: sensatie, fantasie, gevoel,
gedachte, - ieder element, in zijn meest verschillende wijzen van zijn, en alle in
rijkwisselend samenspel. Sensatie rag-fijn of kleur-dronken geladen met zinnelijkheid,
die soms bedwelmt als een te zware geur; verbeelding die gestadig de geheimste
overeenstemmingen ontwaart; en dan ook gloed van hartstocht, kreet van de naakte
smart of teerste weemoed, die onmiddellijk aangrijpen; en daarboven weer wijde
en rustige helderheid der idee: Van de Woestijne geeft ons den gánsen innerlijken
mens; en waar hij in begenadigde ogenblikken niet anders meer is dan dichter der
‘ziel’, is het de gánse innerlijke mens die in de ziel zijn transfiguratie ondergaat.
Daar verschijnt Van de Woestijne me als een van de grootste dichters van dezen
tijd.
Zo verheft zich het persoonlijkste bij hem tot het algemene. Niet door aansluiting
bij de gemeenschap, maar door verinniging en sublimatie van het ik tot die wereld
van den geest, waarin alle scheidingen van het betrekkelijke vergeten zijn. Het
individuele is hier niet meer de kleine ingenomenheid met zich zelf: achter de eigen
ervaringen wordt de huivering gevoeld van het oneindige, het geheim van het leven
zelf.
Wat betekent, vóór zulk een werk, het verwijt van ‘ziekelijkheid’, dat aan
niet-begrijpenden een gemakkelijke uitvlucht verschaft? Dat ‘ziekelijke’ zou dan
alleen te zoeken zijn in het gespannene en acute zelf van sommige

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

679
aant.

zinnelijke gewaarwordingen, gepaard - wat me maar natuurlijk lijkt, - met een
zekere zwoele zwaarmoedigheid. Men bedenke echter daarbij, dat de gezondheid
van een dichter vooral zit in de door-en-door getrouwe uiting van hetgeen zijn tijd
van hem gemaakt heeft; dat koorts in de kunst heel mooi zijn kan, waar ze 't leven
verscherpt en vermenigvuldigt; en dat dichters als Van de Woestijne juist tot de
minst ‘ex-centrieke’ behoren, naar den zuiveren zin van dat woord, daar ze
onverbiddelijk hùnne lijn volgen, alleen gehoorzamend aan hun innerlijken ‘logos’,
zo dat in hun groots werk alles het kenmerk der noodzakelijkheid draagt en organisch
ineensluit.
Het complexe van die kunst brengt het mee, dat ver uiteenliggende invloeden of
verwantschappen er in aan te duiden zijn: het krachtig-reine van Griekse schoonheid
kan u daar treffen naast de murwe verfijningen van moderne over-beschaving,
Latijnse geestesklaarheid bij gemoedsdiepte uit het Noorden; men denkt wel eens
aan de voorname, ietwat moede bevalligheid van een Henri de Régnier en dan weer
aan het wilder brandende van Verhaeren; vooral aan die renaissance-vermengingen
van Germaanse natuur met zuiderse sierlijkheid, iets als een onrustiger Hooft, die
zich al licht tot de overlading van den barokstijl zou laten verleiden. Vlaams blijft
echter altijd die liefde voor de weelderig pralende vleselijkheid van de kleur. De
warmte van het bloed voelt ge nog daar, waar de ziel zich het zuiverst openbaart.
Impressionistisch-direct soms of verzadigd van gedachte, herdoopt in loutersten
eenvoud en ineens bevreemdend door elliptische saamtrekkingen of uitrankende
arabesken, doorzichtig soms maar meestal ver-
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zwaard van beelden: in al haar wisseling heeft de poëtische taal, die Van de
Woestijne spreekt, die eenheid van grondtoon, waaraan ze dadelijk herkend wordt
als zijnde alleen de zijne.
Om een volledig idee van Van de Woestijne's kunst te geven ware 't nodig, vele
gedichten aan te halen. Het zou dan blijken, hoe reeds in zijn eersten bundel de
meest ongelijksoortige best naast elkaar mochten staan: het zo pure en
diep-menselijke De Moeder en de Zoon bij het van heet verlangen hijgende Venus
en Adonis of het breed-serene
Zegen deze' avond, God: ons handen rùsten...

Al de motieven van de vroegere verzen komen tot rijpheid in De Gulden Schaduw.
Daar kies ik het korte slotgedicht van Zegen der Zee, waarin de naderende dood
tot den helderen zang is geworden van een ziel, die haar bestemming op aarde
heeft bereikt, d.w.z. het wezenlijke van het al-leven in zich samengevat:
Dit is misschien het laatste lied,
en deze trage reven
die, zilt-doorzilverd, zon-bedreven
mijn dijzende ooge deinzen ziet,
de laatste van mijn leven...
Mijn lijf is krank, mijn hoofd bezwaard;
maar hebbe ik niet gewonnen,
dat, in mijn binnenst saêm-geronnen,
blij wissel-wankt in eigen klaart
de maat van zee en zonne?
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- o Danke, God, die 't wonder deê:
na wat ik heb geleeên,
bewúste vreê na zulke weeën...
Nog éenmaal de aard-omgrensde zee;
dán, grensloos, hemel-zeeën.

Het hoofdonderwerp van de laatste bundels is de stijging van den mens, die,
bevangen in zinnelijkheid en twijfel, zich door strijd heen tot de bestendigheid van
het mystieke licht verheft. Van de Woestijne ontdoet zich daar geheel van dat tikje
gongorisme, dat aan sommige verzen uit zijn jeugd een gezochte sierlijkheid
verleende. De Modderen Man treft reeds door een toon van doorvoeld leed, ver van
alle ‘literatuur’.
Ik ben met u alleen, o Venus, felle star...

In Het Bergmeer, zijn laatste woord, komen zelfs eenvoudige liederen te staan naast
de grote, minder bevattelijke zangen, die door de sublieme vlucht van het
eeuwigheidsgevoel gedragen zijn. Kenschetsend is, dat ook hier, waar Van de
Woestijne de ijlste ruimten benadert, zijn beelden even stout en fors blijven:
Het is of alles nog gebeuren,
of alles nog beginnen moet.
Ik zie mijn oogen sterren beuren.
De nacht verjongt mijn bloed.
- Ik heb de taeflen der geschenken
gekeerd, en van het laatste maal
wat dankend leven kon gedenken.
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Toen zou de nieuwe nacht me wenken,
verganende avond-straal.
Ik zag mijn witte leden strekken
ter koetse der ontwoelde kilt.
De ontvangnis kwam mijn huivren dekken:
ik had het niet gewild.
- Ik had mijn laatste waan doorschoten:
een vogelken van glazen goud
aan schervelen uiteen-gespoten;
en 't heeft mij nauwelijks verdroten,
al werd ik ijl en oud.
Doch, toen de nacht mij zou vermanen
en de eisch van 't harde en strakke bed,
toen heeft hij plotse bibber-tranen
in zonnen omgezet.
Ik lig op 't ijs der schouder-platen
en scheuten der doorrilde kuit;
maar, o mijn God, ik ben verlaten
van bod en zoen, van zucht en bate,
schepel van nieuwen buit.
Het is of alles is vervallen,
aan geur en klank vergangenis;
maar 'k voel door mijne slapen schallen
uw scheur, ontvangenis.
Ik voel een pijn mijn lijf verstrammen,
maar tot gewicht van klompen klaart;
en mijne kaken zijn de kammen
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die mijn verhemelschte oogen dammen
tegen den vloed der aard.
Het is of alles zal beginnen
nu 'k blijde in ruimte en duur vervliet;
mijn mond is open om te winnen
ontstentenis van 't lied.
Breede overvloed van wijze waetren,
o mate van den wildsten wind,
o vuur dat ronkt om niet te schaetren,
o gonzende aarde, ik zaêm uw klaetren
in mijne stilt.

3. Het Verhalend Proza
Het verhalend proza: daar gaat Cyriel Buysse (1859-1932) vooraan: zijn eerste boek
verscheen in 1893, weldra gevolgd door andere romans en novellenbundels.
Wrakken van De Bom (geb. 1868) kwam in 1898 uit. Maar dan zien we de dichte
schare optreden van de mannen geboren tussen 1871 (Stijn Streuvels) en 1879
(Herman Teirlinck). Aan 't Minnewater van Maurits Sabbe kwam uit in 1898, van
1899 is Streuvels' Lenteleven . En daarna wast de literaire voortbrenging in zulke
mate, dat het moeilijk wordt, zich in dien overvloed behoorlijk te oriënteren.
Tot klaarder overzicht moeten we toch trachten hier enkele groepen te
onderscheiden. Ik weet niet, waar er een vaste grens ligt tussen ‘realisme’ en wat
men met andere benamingen gelieft aan te duiden: er bestaat geen
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kunstwerk, dat niet een samenstelling van werkelijkheid en verbeelding zijn zou,
- alleen het grote overwicht van het ene of het andere geeft den doorslag; en tussen
twee uitersten ligt een hele reeks van schakeringen.
Toch kan men onze prozaschrijvers - met wat goeden wil althans... - terugbrengen
tot enkele verschillende soorten, naar de verhouding tussen kunstenaar en wereld.
Daar zijn vooreerst degenen, die gewoonlijk ‘naturalisten’ heten, - Cyriel Buysse
b.v., - en die uitgaan van de werkelijkheid zoals die zich voordoet, zoals die door
ieder aandachtig toeschouwer kan waargenomen worden; hun verbeelding richt
zich naar de gegevens van de werkelijkheid en is haar ondergeschikt; zij aanvaarden
die werkelijkheid in haar geheel, zonder haar naar den maatstaf van mooi of lelijk,
goed of kwaad, te verminken of te vervormen.
Dan zijn er de min of meer dichterlijke ‘realisten’ van het slag van Stijn Streuvels:
zij hebben niet minder eerbied voor de waarheid, maar de omvang van hun
gezichtsveld, wat zij er uit kiezen en de kleur van hun visie zijn vooraf bepaald door
hun eigen gemoed.
Bij Herman Teirlinck dan is er speelse wisselwerking tussen fantasie en natuur,
als tussen twee gelijkberechtigde krachten.
Eindelijk hebben we degenen, die in de eerste plaats uit hun eigen innerlijkheid
schéppen en de gedaanten van het werkelijke slechts als middel der idee gebruiken
of - type Karel van de Woestijne, - aan hun oppermachtige verbeelding onderwerpen.
Cyriel Buysse, geboren te Nevele in Oost-Vlaanderen,
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een neef van de gezusters Loveling, werd opgeleid tot industrieel, in de fabriek
van zijn vader. Toen hij vijfentwintig jaar was ging hij voor de zaak naar Amerika,
waar hij twee jaren verbleef. Heimwee maakte hem tot schrijver: op de boot die hem
naar zijn land terugbracht begon hij zijn eerste novelle te krabbelen. Sindsdien heeft
hij ons een twintigtal romans geschonken, nog meer bundels novellen en schetsen,
benevens enkele toneelstukken.
Buysse, eerst ietwat onder den invloed van den verhaaltrant van Virginie Loveling,
zette eigenlijk hare realistische traditie voort, doch duidelijker nog is de breuk met
al wat ten onzent voorafging, Reimond Stijns inbegrepen: de Vlaamse roman sprong
ineens over tot de aesthetica van het Franse naturalisme. In de wijze van zien en
voelen was hij nu voorgoed los van Conscience, - alleen diens gemoedelijk talent
van vertellen werd geenszins verloochend. Buysse ging dadelijk veel verder dan
de in den grond nog schuchtere durf van den half-romantischen Reimond Stijns.
De Biezenstekker , in 1890 door De Nieuwe Gids opgenomen, en de eerste roman,
Het Recht van den Sterkste (1893), hoe door en door Vlaams ook de bewerkte stof
en ieder element der voorstelling, verraden met welke macht de visie van Zola en
diens Frans-Belgischen discipel Camille Lemonnier zich toen aan Buysse opdrong.
Doch veel meer zou hij op Maupassant gaan gelijken, - Maupassant, minder
monumentaal dan Zola, maar meer kunstenaar, veelzijdiger bedwinger van het
leven. De natuurlijke verwantschap van Buysse met Maupassant is voelbaar, niet
in de keus der onderwerpen of in welke uiterlijkheden ook, maar in hetgeen ik
noemen zou den geest der techniek.
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Maurice Maeterlinck heeft daar reeds op gewezen, waar hij Buysse stelt ‘onder
de drie of vier grootste vertellersuit-het-landleven, die er in de laatste vijftig jaren
geweest zijn’, en niet aarzelt te beweren: ‘want niemand, geloof ik, in geen enkele
literatuur, heeft de boeren zó doen leven en spreken’ ... ‘Buysse is onze Maupassant’,
zegt Maeterlinck, - maar een Maupassant die niets weten wil van steden, casino's,
grote en lichte dames, enz.: ‘un Maupassant d'une santé imperturbable et
magnifique’.
Dat oordeel is m.i. wel vatbaar voor enige verbetering: het is niet juist, dat Buysse
uitsluitend de boeren-wereld zou afgeschilderd hebben, en zo hij zeker niet de
mindere van Maupassant den novellist mag heten, nooit heeft hij de classieke
zuiverheid bereikt van Pierre et Jean, noch dat machtig en diep-menselijk
dramatische van menigvuldig-geschakeerde zielen, dat Fort comme la Mort en Notre
Coeur onder de meesterwerken van den roman plaatst.
Maar zoals Maupassant had hij de gaaf van het ‘leven’, - het directe en
doordringende van de waarneming, die wijze om met enkele trekken de werkelijkheid
van mensen en dingen zó voor te stellen, dat ze in de ruimte werkelijk bestáán en
ademen en onbevangen bewegen, omgeven van lucht, - geen silhouetten, maar,
ten voeten uit, vol-ronde wezens, waar ge óm draaien kunt, en die ge ziet en voelt
als waart gij zelf een van de handelende personen.
En net als Maupassant heeft hij ook dien soberen eenvoud en die helderheid, die
ongedwongenheid van het van zelf zich ontwikkelende, die kunst van vertellen in
een ononderbroken rythmus die u voortdurend geboeid
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houdt. Ja, Maeterlinck kan gelijk hebben: Buysse, weliswaar bij het beheersen
van een beperkter gebied dan Maupassant, bezit meer dan deze wellicht die
‘onverstoorbare en heerlijke gezondheid’, die forse en bloeiende, rustige en
gelijkmatige kracht, die als een echte natuurkracht werkt. O, niet zeer kieskeurig,
al te zorgeloos soms... Is 't niet alsof het schrijven voor Buysse een lichamelijk genot
was? Hij houdt zich niet gaarne op met gepeuter aan details, als een angstvallig
zilversmid, bij hem geen zweem van mooi-doenerij, misschien geen twee bladzijden
achter elkaar die als staaltje van kunstigvolmaakten ‘stijl’ in een bloemlezing op te
nemen zijn. Maar we zijn nogal geneigd hem dat kwijt te schelden, waar hij ons in
ruil daarvoor de grote beweging van het leven geeft.
Alleen Streuvels heeft die grote beweging van het leven zo met het ‘artistieke’
weten te verbinden, dat natuurkracht en kunstverfijning één geworden zijn.
Streuvels is lyrischer, Buysse meer dramaturg. Streuvels ziet de natuur, met de
mensen daarin, als brokken van de natuur. Buysse ziet de mensen, met de
landschappen er rond.
Beiden zijn even ‘waar’, maar hun waarheid is niet van denzelfden aard.
Bij Streuvels ontvangt ge nooit den indruk, dat zijn boeren verzinsels zouden zijn,
ge gelooft aan wat hem belieft u te vertonen, want alle bijzonderheden sluiten
organisch ineen als onderdelen van een geheel: de eenheid die ons alles daar als
werkelijk doet aanvaarden ligt ten slotte in de atmosfeer, dat wil zeggen in het
grondgevoel van Streuvels zelf, waar het werk uit geschapen
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werd. Geen enkel element is uit de lucht gegrepen, en geen enkel is vals, maar
Streuvels neemt slechts datgene wat met zijn innerlijke voorstelling kan
overeenstemmen, en laat het baden in het alles-harmoniërende licht van die innerlijke
voorstelling.
De waarheid van Buysse integendeel is die van de dingen zelf, zoals een ieder
ze kent die maar scherp genoeg kijken kan. Zijn mensen staan in den gewonen
dag, op denzelfden grond als wij allen. Er is helemaal niets dat gelijken zou op een
dichterlijke omzetting in een ander plan. Daarom spreken ze ook hun plat dialect.
We kunnen ze haast als documenten gebruiken voor een studie over
maatschappelijke toestanden in Vlaanderen.
Er mag dan ook gezegd worden, dat Buysse ons het volledigste openlucht-museum
van echte Vlaamse mensen heeft geschonken, dat er in onze literatuur bestaat. Met
dit voorbehoud, dat de wereld van de heuse beschaving en den hogeren geest hem
niet aantrok, en dat zijn eigenlijk gebied Gent en de Oost-Vlaamse Leie-streek bleef.
Maar dáár, waar hij thuis was, mocht niets hem ontgaan. De meest verschillende
typen uit de meest verschillende standen wandelen door zijn veertig à vijftig boeken,
alle soorten van boeren, de baas en de knecht, de winkelier, de kroeghouder, de
onderwijzer, de fabriekswerker, de vagebond, de notaris, de kleine rentenier, de
kasteelheer, de pastoor, wat weet ik al, mannen en vrouwen en meisjes en kinderen,
en tot de dieren zelf, elk met zijn eigen karakter. En dat alles Vlááms, Vlaams tot in
het merg, op onvergetelijke wijze gekenmerkt.
Teergevoelige zielen, wier liefde voor de mensen echter te zwak is om de barre
waarheid te kunnen verkiezen
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boven de rooskleurige leugen, verwijten Buysse wel eens dat hij het Vlaamse
volk beledigde. Wat blijven ze beneden den mannelijken moed van zíjne liefde!
Het Vlaanderen dat door Buysse beschreven werd is nog altijd ‘Arm Vlaanderen’,
het land met den rijken bodem en de schamele gezichten. Eerst in later werk zien
we bij hem den opstand doorbreken.
Haast twee eeuwen zonder ruimer cultuur dan ene van kloosterorden en Jezuïeten;
dan, in het onafhankelijke België, de rampspoedige economische crisis der jaren
1840, waarvan de gevolgen op meer dan één geslacht drukten, en de dwinglandij
van een centraliserende taalpolitiek, die het volk van de middelen tot ontwikkeling
beroofde en het afgezonderd hield van hogeren beschavenden invloed: wat wonder,
zo dat volk niet altijd door schoonheid van geest uitblinkt! Partijdig is Buysse
allerminst geweest, wat men ook beweren moge: van dat volk heeft hij de taaie
kracht gezien, den gullen levenslust, het diepe gemoed, de dromerigheid en den
hartstocht, maar daarnaast ook de verstomping en bekrompenheid, de blinde drift,
de verdierlijking. Niet alleen het weidse Vlaanderen der bomen en weiden en blonde
oogsten, maar het Vlaanderen van de lange werkuren en de schrale lonen, van
‘hard labeur’ en zweet en jenever, het ellendige Vlaanderen van hen die met
gekromden rug de heerschappij ondergaan van die meesters: den pastoor, den
kasteelheergrondbezitter, den fabrieksbaas, doch hier en daar hun schuwe
onderworpenheid beginnen af te schudden, met een nieuwen durf in hun felle
knuisten.
En Buysse heeft ze lief, daar hij ze slachtoffers weet, en daar hij ze schoon vindt
zoals ze zijn. In de bruut toont
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hij ons nog den mens, wiens blik ons schielijk ontroert. Zijn hart is met de
vernederden en de weerspannigen, met de stomme zwoegers en de opstandelingen.
Hij houdt van hen in hun uitspattingen zelf, want hij houdt zo almachtig veel van het
bonte, schilderachtige leven, tot het oubollig-caricaturale toe, dat hij in het hoger
plan van zijn vergoelijkenden humor stelt. Hij is de broer van al wie levenskracht in
zich bruisen voelt. Hij kan pleizierig zijn als niet een. En bij de droefste werkelijkheid,
nooit een traan in zijn klare kijkers, maar mannelijk meedogen in zijn fiksen
handgreep. Buysse is de gezondheid zelf. Hij, geen meester der verfijnd-artistieke
nuancering, maar onze beste ‘verteller’, is ten slotte misschien nog degene, die ons
door het warmste menselijk meegevoel geboeid houdt.
Frank Lateur, in de literatuur Stijn Streuvels, werd in 1871 te Heule bij Kortrijk
geboren; zijn moeder was een zuster van Guido Gezelle. Hij verdiende lange jaren
zijn kost als brood- en suikerbakker te Avelgem; later vestigde hij zich in het dorpje
waar Hugo Verriest pastoor was, Ingooigem in West-Vlaanderen, en wijdde zich
daar voortaan geheel aan zijn schrijverswerk.
Hij had geen ander onderwijs genoten dan dat van de dorpsschool, maar wist
zich, als hartstochtelijk lezer, een zevental talen eigen te maken. In sommige van
zijn allereerste schetsen is wellicht enige invloed van het Franse naturalisme te
merken, maar hij voelde zich weldra veel meer verwant met Scandinaviërs en
Russen, Andersen, Bjoernson, Tolstoi.
Hij was trouwens van meet af wat hij zijn moest, ont-
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wikkelde zich uit zijn eigen grond, steeds breder, fijner en vaster wordend, tot hij
na enigen tijd het rijpste meesterschap had bereikt. De geschiedenis van het
communicantje Horieneke in zijn eerste boek, Lenteleven (1899), behoort al tot het
meest frisse wat hij ons geven zou. In de tien volgende jaren verschenen niet minder
dan zestien delen, waaronder de uitgebreide novelle De Oogst (in Zonnetij , van
1900), de romans Langs de Wegen (1902) en Minnehandel (1903), de heerlijke
brokken beschrijving van Het Uitzicht der Dingen (1906) en wat ik als zijn mooiste
schepping blijf beschouwen, de roman De Vlaschaard (1907). Daarna nam de
voortbrenging een matiger tempo aan. Uit het werk der latere jaren vermeld ik, naast
het zo bijzonder sobere De Werkman (1911), het grote verhaal in twee dikke delen
Dorpslucht (1914), den rustig-gebouwden historischen roman Genoveva van Brabant
(1918), een proeve van nauwgezet-ontledende kinderpsychologie, Prutske (1921),
Werkmenschen (1927) en De Teleurgang van den Waterhoek (1927), waarover
straks nog enkele woorden.
Hierboven heb ik in een paar regels aangestipt, wat volgens mij het verschil in
soort is tussen de literatuur van Buysse en die van Streuvels. Buiten het
diepgeworteld ras-echte, - want meer nog dan Buysse is Streuvels man van zijn
streek en zijn grond, - heeft hij dit met Buysse gemeen: het grote levensgevoel,
waarvan Gezelle ten onzent de eerste openbaring was, dat zich overgeven aan de
levenskracht zelve. Zoals bij Gezelle is dat gevoel lyrischer dan bij Buysse, meer
gericht op de universele natuur, en zoals Gezelle treft hij ons door de macht om dat
in de taal uit te drukken, door
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de schakeringen der rijkste en fijnzinnigste woord-kunst.
Hij weet den klank en de beweging en de onbepaalbare geestelijke waarde van
woord en woorden-opvolging zo te gebruiken, dat de dingen zelf voor ons
opgeroepen worden, duidelijk alsof we er voor stonden, duidelijker soms, want we
zien ze scherper en in ruimer opgetogenheid dan gewoonlijk, met hun eigenaardig
wezen, hun geur, hun ziel, de lucht die er als de uitademing van is. Het onuitputtelijk
Westvlaams biedt Streuvels daartoe zijn kleurigste schatten. Het is of we onder den
open hemel door hoog gras lopen, we voelen de lente met heel ons lichaam.
Maar op het raak-impressionistische van die taal moet niet meer gewezen worden:
het proza van Streuvels, meen ik, is juist het tegendeel van impressionistisch. Het
geeft ons nooit een reeks broksgewijs naast elkaar gestelde indrukken, maar zijn
betekenis ligt in den rythmus die alle beelden verbindt, den rythmus waar ieder
beeld slechts onderdeel van is, die zachte of forse beweging die u meevoert, die
brede stroming die altijd door-golft, nergens door het detail verbroken, nooit haperend
aan iets afzonderlijks, hoe elk detail er ook zijn eigenheid behoudt.
Die rythmus, die me aan Rubens laat denken, is als de natuurkracht zelve, de
groeikracht die 't eeuwige sap in plant en boom doet zwellen en met goddelijk gemak
overvloedig de gedaanten van het zijnde schept,
als de zon het doet,
die werelden vormt zonder angst of pijnen...

waarbij men zich ook dat gezegde van Albert Verwey
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herinneren zal: Als de zon kon schrijven, zou zij schrijven als Streuvels.
We vergeten de middelen: dit lijkt geen kunst meer, door handen geschikt, in een
boek, - het leven groeit er als van zelf, menigvuldig en altijd één.
Die eenheid, ik zei het reeds, is ten slotte hieraan te danken, dat het werk van
Streuvels overal schepping is van uit het innerlijke. In hem is hetzelfde wonder aan
den gang als buiten hem in de natuur, - het leven dat alle dingen tot een wereld
samenbindt.
Vandaar niet alleen die macht van lyrisme, dat gestadig door-vloeien en
voort-deinen van zijn stijl, maar dat waas dat mensen en dingen omgeeft als hun
eigen atmosfeer, en die innigheid, die warme tere blos die soms door de ruime
beweging glanzen komt. En vandaar ook dat elke bijzonderheid bestanddeel is van
het ganse. Elk woord tekent, maar het geheel overziet ge als een landschap. Elke
zin gaat op in het symphonisch akkoord. Elke vorm leeft door het al-omvattende
leven. Naar aanleiding van Het Uitzicht der Dingen vergeleek ik eens Streuvels met
Tolstoi, waar ik van dezen zei: ‘Hoe zal een klein trekje daar soms een suggestieve
kracht hebben, niet alleen voor ons oog maar ook voor ons stil-meewerkend gevoel,
- doordat de samenhang, waardoor suggestie verklaard wordt, niet vooral door de
zintuigen, maar in het frisse en schone gemoed van Tolstoi gegeven was, in die
ziel, die het enkele en het ganse even diep-levendig voelde als, zoveel eeuwen
vroeger, die van een Homeros... Dat is 't geheim van Tolstoi als van Rembrandt:
daar de innerlijke samenhang van 't beschouwde steeds in hun veel-meevoelende
ziel - zelve veelvuldig en één, -

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

694
aant.

levendig aanwezig is, is 't minste wat zij ons geven een stuk wereld. In een boom,
is de ganse natuur, in een hand is de ganse mens, in het werkelijke is de droom
van 't oneindige.’
Dezelfde eenheid bij Streuvels. Een enkel voorbeeld moge hier volstaan: in De
Vlaschaard wordt Barbele, de moeder, nergens beschreven; toch zien en kennen
wij haar, als hadden we lang met haar omgegaan.
Er is niets dat strict op zich zelf staat: de gewaarwording van het ‘ware’ wordt
hierdoor voortgebracht, dat in iedere gedaante het innerlijk verband der elementen
gevoeld is, en het verband van die gedaante met alles wat haar omgeeft. Zo is de
tastbare vorm tevens teken van de geheimenis waardoor hij bepaald wordt, het
al-leven. In de taal-muziek zelve van zo menig ‘carmen georgicum’ hoort ge 't
geweldig hart van de natuur kloppen. Of leest men dien ontzaglijken zang van ‘de
kwade dagen’ in Het Uitzicht der Dingen, dan voelt men de huivering der eeuwigheid
over zich. Zo begrijpe men dat ik schrijven mocht: ‘Wanneer Streuvels ons den strijd
schildert van den wind en de bomen, de macht van den regenwinter die het land
berijdt, het groeien van den oogst, het bedrijf van den mens op zijn akker, het
eenvoudige geloof van den boer in harmonie met zijn mensen-bestaan, - dan geeft
hij ons in al die beelden méér dan die beelden, hij geeft meteen het wezenlijke van
“Alles Vergängliche”: noem het leven, noodlot... 't is hetgeen we als goddelijk voelen:
het zijn zelf waarin wij, mens, wel iets, iets met eigen waarde, maar toch een heel
klein stipje zijn, als een koraaldiertje in zijn koraalrif in den oceaan, - de grote macht
die we nu eens als vijandig

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

695
aant.

voelen, omdat zij onze kleine macht te niet doet, en waarin we een andermaal
met heilige vreugde opgaan, als we beseffen dat zij de voorwaarde van ons leven
is.’
De wereld van Streuvels is de Natuur. Haar oneindigwisselende vormen zijn hem
verschijnselen van éne heerlijkheid. Zij is alles. De mensen zijn in haar, met hun
voorbijgaande, nietige gebaren. Het enig wezenlijke is voor Streuvels wat niet
verandert, of wat in de wenteling der jaargetijden eeuwig terugkeert, de
vruchten-dragende aarde, het geweld der elementen, de zon.
Daarin ligt de bijbelse grootheid maar ook de beperking van zijn kunst. Want naast
de wereld van de Natuur is ook de wereld van den menselijken Geest, die andere
afgrond: en deze trekt hem niet aan.
Het getuigt van kortzichtigheid, als men hem verwijt dat hij slechts het landleven
en niet het stadsleven beschrijft: wat heeft inderdaad het onderwerp te betekenen?
Men mag hem evenmin aanwrijven, dat hij geen psycholoog zijn zou: in een zeker
soort van psychologie blijkt hij integendeel een meester. Ik meen aldus te mogen
verklaren, wat aanleiding gaf tot dat misverstand:
In den mens ziet hij over 't algemeen slechts datgene, wat met de natuur
overeenstemt, - het instinctieve. Het onbewuste zieleleven peilt hij op verrassende
wijze: zoals hij prachtig de lichamelijke gezonde kracht bezingt, die den mens
gelijkstelt met de schoonheid der natuur, zo vat hij ook de subtielste bewegingen
van al het onberedeneerde in het gemoed van den eenvoudigen wroeter, van het
kind, van het argeloze jonge meisje. Maar het welbewuste en ingewikkelder
geestesleven, daar heeft hij
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niet bijster veel oog voor. De wil die zich met het fatum meet is bij hem uit den
boze.
En dan, in het instinctieve zelf heeft bij zich nog een zekere begrenzing opgelegd:
daar zijn kunst er hoofdzakelijk ene is van stemmingen, bant hij stelselmatig uit zijn
visie wat met zijn stemming niet overeenkomt, sluit de ogen voor een groot deel
van het werkelijke. Factoren van belang in ons menselijk bestaan worden wel eens
wat makkelijk uitgeschakeld. Vóór zijn jongste romans scheen het b.v. dat een
Vlaams dorp gewoonlijk verschoond bleef van de bezoekinge der vleselijke lusten.
Daardoor behouden Streuvels' verhalen veel van het moedwillig-idyllische van
Conscience. Dat er iets van gewicht verzwegen wordt merken we doorgaans eerst
naderhand, als we 't geval nog eens bepeinzen: onder de lectuur hindert het niet
dikwijls, want zijne realiteit weet Streuvels ons zo sterk op te dringen, dat we die
niet dadelijk met de ons uit het leven welbekende realiteit gaan vergelijken. Ten
slotte heeft hij volkomen het recht, op zijn palet die kleuren te kiezen die hem
behagen, zolang hij die zo mooi samenbrengt dat we aan 't ontbrekende niet denken.
Maar: dat we er aan denken, kan hij toch niet altijd beletten.
Het beperkte van Streuvels' psychologisch waarnemingsveld bleef langen tijd
voelbaar in den bouw zelf van zijn werken. Hij schreef voornamelijk novellen. Toen
hij dan in zijn eersten roman, Langs de Wegen , het gehele leven van een Vlaamsen
landman ontrolde, behield dat nog veel van een fries: de menigvuldigheid der plans
was er niet. Daarna trachtte hij in Minnehandel naar rijkere samenstelling, waar hij
de wisselwerking wilde schilderen
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van verscheiden menselijke machten in een maatschappelijke groep; doch de
roman bestond feitelijk uit een reeks aaneengeregen afzonderlijke stukken, elk
zijnde hoofdzakelijk een toestand en een stemming: de overgangen, die door
psychologische handeling moesten gegeven worden, kon Streuvels niet op voldoende
wijze uitbeelden, daar zijn personages te willoos waren om handelend op te treden,
en te enkelvoudig dan dat er bij hen van innerlijke ontwikkeling sprake kon zijn. Maar met De Vlaschaard bereikte Streuvels dan dien triomf: de samengesteldheid,
én de volte, én het evenwicht van alle bestanddelen. Daar heeft hij met het heerlijkste
poëma van het landleven dat ik ooit lezen mocht de geschiedenis van
diep-uitgewerkte karakters harmonisch verbonden: midden in al het grootse gebeuren
der natuur, het conflict van wie zich op haar verlaat en wie daartegenover zijn
eigenzinnigen wil poogt door te drijven, conflict verscherpt tot het meest dramatische
wat Streuvels geschapen heeft. Het boek is veelvuldig rijk als het leven zelf, innig
en ruim, ontledend en samenvattend, breed-kloek en fijn geschakeerd.
Op die hoogte is Streuvels blijven voortwerken, al wist hij ons niet meer zo machtig
te pakken. In hetgeen hij later voortbracht treft hij door mooie, rustige bezonkenheid.
Waarbij men alleen soms meer concentratie wensen zou. In dit opzicht lijkt vooral
de breed-opgezette roman van den Waterhoek wel wat haastig geschreven. Duidt
hier het belang aan het zinnelijk motief geschonken op een ruimeren kijk, de
*
fors-geëtste novelle Leven en Dood op den Ast (in Werkmenschen) bracht een
verdieping, die

*

Eest.
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bewees dat Streuvels zich nog hernieuwen kon. In het werk uit de jongste jaren
missen we echter den omvangrijken greep. Hij schijnt zich daar op eenvoudig
vertellen toe te leggen, als versmaadde hij de kostelijke stijlvondsten van vroeger.
Onder de prozaschrijvers van een ouder geslacht is er een, die met zijn tijd meeging,
en vrij genoeg was om den invloed van de Van-Nu-en-Straks-groep te aanvaarden,
zonder daarom iets van zijn eigen wezen er bij in te boeten: met den boeren-roman
Hard Labeur , verschenen in 1904, bewees Reimond Stijns wat een
ontwikkelingskracht nog in hem stak en hoe hij gelijken tred met de jongeren houden
kon. Zijn stijl is keuriger en kleuriger geworden, en het enig romantische dat
overschiet is wellicht de heftigheid zelf van het realisme in dat pees-sterke, stoere
en harde boek, dat aandoet als een brok versteende passie.
Met dien Stijns van Hard Labeur is enigszins verwant de wildknoestige Piet van
Assche (geb. 1868). Dichter bij Buysse staat de Oost-Vlaming Gustaaf D'Hondt
(1865-1938), die in onopgesmukten verhaaltrant een minder scherp realisme
aankleeft. Lambrecht Lambrechts (1869-1932) beschreef met aangenaam gemak
de typen en zeden uit de Limburgse gouwen, en Victor de Meyere (1874-1938) doet
met aandachtige liefde hetzelfde voor zijn geboorte-streek, het door de Rupel
bespoelde Klein-Brabant: in zijn werk zoekt hij welbewust den eenvoud van den
volkstoon en wenst aldus, met eerlijker werkelijkheidszin, de overlevering van onze
vertellers uit de Conscience-school voort te zetten. - Een smaakvol
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realist bleek verder Jef van Overloop (geb. 1878) in Wintertijd (1905): sobere
schetsen uit het leven van Antwerpse ellende-lijders, met dikwijls dat stil-tragische
erin, dat verkregen wordt door het ongemerkt kunstig schikken van louter-ware en
door-zich-zelf-sprekende bijzonderheden.
Maar de havenstad kunnen we niet betreden zonder daar dadelijk door een
oorspronkelijker en verbeeldingrijker talent aangetrokken te worden: Lode
Baekelmans (geb. 1879). Laten we al die verhalen die hij ons schonk door ons
geheugen gaan, een vijftiental boeken reeds, waaronder De Doolaar en de Weidsche
Stad (1904), De Zonnekloppers (1906), Dwaze Tronies (1907) en vooral dat
meesterstuk, den roman Tille (1912), dan verschijnt hij ons als de man, die het best
Antwerpen in onze literatuur heeft doen leven, - het schilderachtigste Antwerpen
althans, de Schelde, het schipperskwartier, de kroegen met hun matrozen en negers
en ‘Venusdierkens’... In zijn kiekjes wemelt en roezemoest al het rare volkje dat de
Antwerpse straten slijpt. Baekelmans weet het op te nemen met een wakkeren kijk
op het grappige, de grillige lijn. Tegenover het benepen gedoe van de kleine burgerlui
en de saaie ‘orde’ laat hij den geest van het gepeupel en van allerlei bohème
pleizierig uit den band springen. Zijn hart is met ‘Franske den truuter’, waar die zijn
dolle fratsen uithaalt, en kameraadschappelijk steekt hij de benen onder de tafel
met de joviaalste zwierbollen. Onbezorgd als zij, dringt hij wel eens niet verder dan
de oppervlakte, maakt het zich gemakkelijk, laat zijn stijl wat losjes lopen op
scheef-gapende sloffen. Hij heeft toch zoveel pret in de zaken zelf! Uilenspiegel
hield hem op de
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doopvont. Zijn gekruide humor gaat tot den schaterlach. Sarcastisch? Neen,
goedmoedig veeleer, doch: met een diepen ondertoon van menselijk meegevoel.
Hij spot wel met zijn signoorkens, maar ze zijn hem als broers, de dompelaars die
alleen in hun zotte luim of hun roes een kans vinden om zich op de miserie van 't
leven te wreken, al wie aan den zelfkant der maatschappij scharrelen, de eenzame
matroos aan wal, de stakker zonder houvast, de eerbiedwaardige Burki, veteraan
der vagebonden, met zijn makkers Zat Toontje en het verlopen Mottig Baronneken,
bijgenaamd Van-honger-de-muur-op... Toen Baekelmans Tille schreef, de
geschiedenis van een jong meisje dat geleidelijk in het verderf neerzakt, kon zijn
deernis de voorstelling zelve zo doordringen, dat hij maar eenvoudig vertellen moest,
zonder omhaal van woorden, om gave en grote kunst voort te brengen.
Onze meest consequente en ook somberste naturalist, Gustaaf Vermeersch
(1878-1924), was een treinconducteur. Zijn eerste roman, De Last (1904) staat m.i.
hoger dan Mannenwetten (1905) en Het Rollende Leven (1911), waarin het gebrek
aan lijn en concentratie, de groezelige eentonigheid al te hinderlijk worden.
Er behoorde meer dan gewone schrijversmoed toe, om het onderwerp van De
Last aan te durven: een Vlaams provincie-stadje, muf-slaperig, met zijn triestige
lucht die beklemt, en daarin de ‘held’, een stumperig kantoorklerkje, met beneveld
brein, een eeuwig-minderjarige, met een ziekelijke schuchterheid die hem als 't ware
buiten de samenleving stelt, zonder geloof en zonder wil, maar met een verholen
tederheid die hij niet uitstorten kan, een geheime zucht naar iets dat hem uit zijn
vunzige ziels-
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altijd onbevredigd blijft en dan noodzakelijk, zoals dat meer 't geval is bij die
primitieven, uitgroeit tot een woest instinct dat al de andere overschreeuwt, een
soort van beestelijke, gekke, verterende belustheid op de vrouw. Dat is ‘de last’,
waar die arme bloed, die bezetene, jammerlijk onder wegzinkt.
In dat verhaal van gewond en langzaam verkankerend leven, dat gestadig
koud-droeve relaas van ontaarding, onverbiddelijk-grijs, zonder hoogten of laagten,
vierhonderd bladzijden lang, niets dat er op berekend is om u aan te trekken, geen
enkel straaltje dat al dat lichtloos-gore meer ‘toon’ zou geven, geen
schilderachtigheid, geen tegenstellingen, geen effecten; vele kleine trekjes bijna op
hetzelfde plan naast elkaar gesteld, met nauwkeurige uiteenzetting der
psychologische bijzonderheden, geduldige penseling van 't uiterlijk gebeuren en al
wat er mee in verband staat; menigvuldige herhalingen, geen enkel rustpunt. En
toch leest ge door. Het is de kracht van Vermeersch, dat hij nergens getracht heeft,
u door iets anders te boeien dan door de ware, effene voorstelling van een
onverbloemde werkelijkheid. Hij is geen duimbreed afgeweken van de dingen zelf.
Met een buitengewone zelfbeheersing heeft hij zijn verschrikkelijke stof uitgewerkt,
wars van oppervlakkige meewarigheid, net of hij zelf zo onverschillig was tegenover
het drama als die blinde macht die in zijn mensen het nutteloze leed doet knagen.
Nergens worden we een poging gewaar, om medelijden in ons te wekken. Niets
komt ons zeggen, dat de schrijver zijn personages lief heeft, of, geniepig loerende
zwijger, zich wreekt op een leven dat
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hij haat. Maar het boek laat u niet los, 't is als een lelijke droom die zich in uw
binnenst heeft vastgehaakt, met zijn nagels. Ge staat daar te kijken naar het deerlijke
verval van een mens dien niemand redden kan, en daaronder gaapt et zulk een
afgrond van leegte, dat ge soms lafhartig zoudt willen vluchten, maar ge durft niet,
want van uit het grauwe is nog een blik op u gericht, als het stille smeken in 't brekend
oog van een hond, - een mensen-blik.
Naast die groep van schrijvers, in de eerste plaats vertellers, die, zoals Buysse,
meer hechten aan de zaak zelve dan aan den gesmukten stijl, verschijnen enkele
andere, die, nauwer verwant met Streuvels, zich naar diens voorbeeld gaarne in
bloemiger taalbeemden vermeien.
Een der aantrekkelijkste is de Lierenaar Frans Verschoren (geb. 1871). De titels
van zijn werken: Uit het Nethedal (1908), Dompelaars (1909), Jeugd (1910), Langs
kleine Wegen (1912), Zonnig Leven (1912), zeggen ons al iets van wat hij ons geven
wil: over de mensjes van zijn streek legt hij de stralen van zijn blijmoedige visie, hij
is levendig, sympathiek, prettig en fris, en nergens beter op dreef dan waar hij aan
het ravotten van kinderen deelneemt.
De dichter René de Clercq (1877-1932) schonk ons twee zware West-Vlaamse
romans: Het Rootland (1912) en Harmen Riels (1913), overvol en wat rammelend,
minder groots en genuanceerd dan Streuvels' werk, maar in den kloeken,
voortvarenden trant van De Clercq, meer neigend naar het objectief-werkelijke en
het menselijkdramatische.
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Daarnaast moet nog Edward Vermeulen genoemd worden (1861-1934), een
onvervalste zoon van het veie West-Vlaanderen, vergroeid met het landleven: zijn
romans voor het volk zouden tot een verouderd genre behoren, zo dik ligt er de
‘veredelende’ strekking op, indien Vermeulen niet dikwijls onze belangstelling wist
gaande te houden door het zelfervaren-echte en directe van de voorstelling, en zijn
spontane, los-bewegende, in kleurigen overvloed zwelgende taal.
Een eigen plaats wordt ingenomen door Maurits Sabbe (1873-1938), buiten den
kring van Buysse en Streuvels. Al staat hij dichter bij dezen, doordien het hem vooral
om stemming te doen is. Men zoeke bij hem niet de forse kracht, noch ook de
taalverfijning van Streuvels, maar op de gemiddelde hoogte die hij liefst bewandelt
blijkt hij een bijzonder smaakvol verteller. Door dat ‘gemiddelde’ zelf van een realisme
dat nooit afstoot, innemend-gevoelig, vol gemoed, vriendelijk, nog genoeg
overhoudend van een oudere traditie om trage gewoonte geen schok te geven, en
daarbij toch modern genoeg om kieskeurigen te bekoren, is hij bij de Vlaamse lezers
en lezeressen een van onze meest gewilde prozaschrijvers. Waar men wat
sentimentaliteit zou gaan vrezen vervalt hij toch niet in het zoeterige, en redt zich
door een geestige tinteling van zachten humor. Hij kent zijn grenzen en beweegt
zich daarbinnen met een voorname bevalligheid. In haast al zijn werken, waaronder
Aan 't Minnewater (1898), Een Mei van Vroomheid (1903), De Filosoof van 't Sashuis
(1907), De Nood der Bariseele's (1912), 't Pastorken van Schaerdycke (1919), 't
Kwartet der Jacobijnen (1920), heeft hij zijn liefde voor het dichterlijke Brugge gezegd,
en de natuurlijke
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atmosfeer van zijn gevoel is die van de stil-weemoedige zwanen-stad, wanneer
door de delicaat-grijze lucht, met de lichte vreugde van het beiaardspel, een
zonnestraal glanst als een milde glimlach.
Met Herman Teirlinck (geb. 1879) verwijderen we ons weer iets meer van het zuiver
naturalisme. De fantasie speelt bij hem een grotere rol. Ik bedoel: die romantische
fantasie die de beelden der werkelijkheid min of meer naar eigen willekeur vervormt,
een fantasie die, naar aanleiding van de werkelijkheid, toch dikwijls veeleer zich
zelf geeft dan de dingen, zodat onze genietende aandacht meer op haar let dan op
de waarheid van datgene waar ze over speelt.
Vandaar dat Teirlinck's werk doorgaans den indruk achterlaat, meer ‘literatuur’ te
zijn dan dat van Streuvels, dat wil zeggen dat we niet vast geloven aan het bestaan
buiten ons van het voorgestelde. Luchtige arabesken nemen wel eens de plaats in
van het onmiddellijk als echt gevoelde. Of om op de laatste oorzaak hiervan te
wijzen: de kern-stof zelve, de innerlijke verbeelding die beantwoordt aan het wezen
van de zaak of van de aandoening die den grondinhoud van de fictie uitmaakt, blijft
te zwak om het geheel te doordringen, en het tekort wordt ingevuld met een fantasie
die niet in noodzakelijk verband staat met het wezen van de zaak of de aandoening
waarvan sprake. Dit ligt ten slotte in den aard zelf van Teirlinck: zijn aanvoeling van
het leven - in heuse kunst betekent dat voornamelijk: van het innerlijke leven, - is
bijzonder fijn, maar niet ruim-sterk genoeg om volkomen de eenheid van zijn
schepping te bepalen.
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Zeker is hij in zijn onderwerpen veel minder beperkt dan Streuvels; de
kaleidoscoop van het moderne stadsgewoel en van den menigvuldig wemelenden
modernen geest heeft hem aangetrokken; ook bij zijn simpele landslieden ziet hij
minder-gewone ziele-verwikkelingen; altijd speurt hij het geheim dat achter het
dagelijkse zijn der dingen en het dagelijkse doen der mensen vermoed wordt. Doch
waar hij naar psychologische verborgenheden tast, grijpt hij over 't algemeen niet
diep genoeg om ons te ontroeren, want niet diep genoeg om dat wezenlijke in zijn
mensen te raken, waardoor al hun woorden en gebaren zouden verklaard worden.
Aldus ontgaat hem het grootdramatische. Feitelijk blijft een eenvoudig gemoed hem
het meest vertrouwde: hij maakt ons nooit gelukkiger dan als hij zijn onfeilbaren zin
voor het kinderlijke involgt, en het zal dan ook niet bevreemden, dat zijn beste
creaties grote kinderen zijn, in de eerste plaats die onovertroffen mijnheer
Serjanszoon, of kostelijke fantasten die zozeer ingenomen zijn door hun eigen
verbeelding, dat die de natuur bij hen heeft overwoekerd en ze met een
bekorendonschuldig zelfbehagen over het werkelijke heen praten. Teirlinck's
personages, als ze een rijkere innerlijkheid willen voorstellen, blijken toch nooit
zwaar van realiteit; ze lijken me vaak silhouetten; zoals bij Dickens, met wien Teirlinck
in menig opzicht verwant is, denk ik wel eens aan een heel aardig poppenspel; ze
blijven voor mij in het boek: hun eenheid is niet de direct-overtuigende van het leven.
Dat ligt niet zozeer aan de fantasie zelve, als aan zeker gemis van evenwicht tussen
die fantasie en... het andere. Wat wel het duidelijkst in den dialoog treft: we horen
daar haast voortdurend het geluid van
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Herman Teirlinck, zelfs bij boeren, maar soms spreken ze dan weer ineens hun
gewone taal. Zo worden we geschommeld tussen de wereld van de literatuur en de
wereld daarbuiten, zonder in de ene noch in de andere vasten voet te kunnen vatten.
De fantasie van den nerveuzen Teirlinck is zo gestadig vinnig-vlug aan den gang,
dat ze hem te dikwijls belet, aan het beeld het bezonkene, het voldragene te geven.
Het lijkt me meermaals een spel met het leven. Zelfs op tragische ogenblikken, dat
alles gemoed en ziel zijn moest en het minste trekje verinnigd, worden we vaak
gehinderd door decoratieve bijzonderheden, van buiten gezien, artistiek tooisel.
Daarbij komt die lust van Teirlinck in het detail, zijn liefde voor het kleine, het tengere,
waardoor hij in de miniatuur vervalt, op plaatsen waar zulks allerminst gewenst was.
Van die fout heeft hij zich in later werk meestal weten te ontdoen, zonder echter
altijd aan het fragmentarische te ontsnappen, dat als een gevolg is van zijn
impressionistisch kunstenaars-wezen zelf.
Na de voltooiing van De Wonderbare Wereld , drie dorpsverhalen (1902), en van
den landelijken roman Het Stille Gesternte (1903), die zich nog voornamelijk in een
enkelvoudig plan beweegt, schijnt me Teirlinck het hoogste te hebben bereikt in
werk van korte afmetingen: sommige novellen in De Doolage (1905) en vooral dien
heerlijken bundel beschrijvingen, dien hij Zon betitelde (1906), terwijl Mijnheer
Serjanszoon, orator didacticus (1908), het boek waar ik het meest van houden blijf,
ons niet een doorlopende vertelling aanbiedt, maar veeleer een aaneenschakeling
van hoofdstukken, waarvan elk min
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of meer op zich zelf staat of althans afzonderlijk kan genoten worden. De grote
romans, Het Bedrijf van den Kwade (1904) en Het Ivoren Aapje (1909), met hun
talrijke personages en episodes en, het zij er bij gezegd, hun menigvuldigheid van
bijzaken bevatten allerlei voortreffelijke brokken doch imponeren nu precies niet
door de ineensluitende vastheid van den bouw, en in De Nieuwe Uilenspiegel of de
jongste incarnatie van den scharlaken Thijl (1920) lijkt me Teirlinck nog meer te
hebben toegegeven aan zijn gemak van improvisatie. We missen de samenvattende
kracht.
In samenwerking met Van de Woestijne had hij zich aan een groten roman in
briefvorm gespannen, De Leemen Torens , waarvan de stof onder beiden verdeeld
werd. In het opzicht van psychologische ontleding als in breedheid van aanleg
hadden we in Vlaanderen niets dat zich daarmee meten kon. Daar was Teirlinck
aan een overeengekomen plan gebonden en hij gaf er blijk van een schrander
meesterschap, dat ons ten slotte met weemoed vervult: want het werk is onvoltooid
gebleven, het moest twee- of driemaal langer worden. Nadat het haast tien jaar was
blijven liggen, heeft Van de Woestijne er een hoofdstukje bijgeschreven, om het
schijnbaar af te sluiten en het verschijnen als boek mogelijk te maken (1928). Waarbij
ik weer den indruk heb, dat Teirlinck veel meer vermag dan wat hij uitvoert.
Het kan geen kwaad, als ik enigen nadruk leg op die tekortkomingen: allen zijn
we het toch eens om te erkennen, dat Teirlinck ‘les qualités de ses défauts’ heeft,
en zijn roem staat voldoende gevestigd om tegen een weinig critiek te kunnen. Juist
omdat hij zoveel vermag,
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ergert het mij dat hij met zijn gaven wat dilettantisch omspringt en zich dikwijls
tevreden stelt met zijn gelukkige vondsten, zonder het kunstwerk als geheel tot de
harmonie van volkomen rijpheid te laten gedijen.
Maar niemand betwist hem zijn plaats onder de vier of vijf beste Vlaamse stilisten.
Hij heeft zijn eigen stem, en die is betoverend. Door de oorspronkelijkheid van zijn
zeer fijne en levendige manier van zien en zeggen, zijn vernuftige ironie, het sierlijke
spel van zijn verbeelding, houdt hij de belangstelling onder het lezen voortdurend
fris-wakker, we spitsen onze oren en al onze waarnemingsvermogens werken
scherper en als met vele sprietelende voelhorentjes. Er is geen bladzijde van hem
of er tintelen verrassende mooiheden in, en zelfs het ietwat gekunstelde heeft er
nog ene hem eigene gratie, waarvoor wij het dankbaar aanvaarden.
Die hoedanigheid van Teirlinck: het sierlijke spel der fantasie die aardig visie en
stijl komt kleuren, we vinden die ook bij Karel van den Oever (1879-1926), in de
verrukkelijke, bron-heldere sprookjes van zijn Kempische Vertelsels (1905) en in
verscheiden latere uitgaven, waaronder vooral die ‘historiëele verbeeldingen uit de
XVIe eeuw’, De Geuzenstad (1911): men heeft hem daar enige gezochtheid
verweten, doch ik vind die volstrekt niet onaangenaam, daar Van den Oever toch
een persoonlijken toon heeft, en zijn omstandig borduurwerk altijd door een
ongemene schilderachtigheid uitmunt.
Meer strokend met den trant van Teirlinck, waar deze binnen de perken van een
kiesen eenvoud blijft, is De Wondernacht (1906) van Constant van Buggenhaunt
(geb. 1879). We merken daar hoe de schrijvers die graag
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naar Teirlinck luisteren, zonder hem na te volgen, zich onderscheiden door een
trek van voornaamheid, die in onze literatuur zeer welkom mocht heten. Zo nog de
dichterlijk-dromerige Hugo van Walden (1877-1934), schrijver van Elooi in 't Woud
(1914). Maar geen beter bewijs dan Fernand Toussaint van Boelaere (1875-1947):
het met aandachtige zorg uitgewerkte dat hij ons aanbiedt behoort m.i. tot het meest
gave waar onze Vlaamse woordkunst op bogen mag. Er zijn weinig verhalen die
ten onzent de vergelijking doorstaan kunnen met zijn sober-dramatisch Landelijk
Minnespel (1910): stevig gebouwd, fijn van tekening in alle onderdelen en, als
geheel, met zekere hand geboetseerd, in volgehouden kracht. Vroegere stukken
heeft hij gebundeld in De Bloeiende Verwachting (1913). Verder verscheen van
hem Petrusken's Einde (1917), Het Gesprek in Tractoria (1923), De Zilveren
Vruchtenschaal (1924) en die kleurig-lucide droom, De Peruviaansche Reis (1925),
waarmee hij tot de loutere verbeeldingsliteratuur overgaat. Buiten de onfeilbaar
preciese waarnemingen van zijn Barceloneesche Reisindrukken (1930), zijn
trouwens, in later werk, realiteit en verbeelding altijd met elkaar doorweven, b.v. in
het fantastische Turren (1935). Met De Doode die zich niet verhing (1937) heeft
Toussaint dan op bewonderenswaardige wijze het voortdurend en innig verband
van natuurvisie, gemoedsanalyse, stemming en fantasie weten te verwezenlijken.
Met Karel van de Woestijne komen we in het rijk der alleen-heersende verbeelding,
- althans in het werk, dat als het meest kenschetsend voor zijn eigen aard mag
gelden. Want zijn proza biedt ook een ongemene veel-
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zijdigheid: ik denk niet alleen aan de critische opstellen of aan die subtiele proeve
van zelfontleding, Beginselen der Chemie (1925), maar uit het aandeel dat hem
toebehoort in De Leemen Torens , waarvan hierboven sprake was, blijkt genoegzaam
met welk een scherpen en sympathieken kijk hij het leven rondom zich waarnam
en meevoelde. Hij was zeker geen aristocraat van de zich afzonderende soort! Doch
de oppermachtige fantasie viert vooral hoogtij in die vreemde en voor den gewonen
lezer soms verbijsterende verhalen, gebundeld in Janus met het dubbele Voorhoofd
(1908), Afwijkingen (1910), dat meest korte fragmenten bevat, Goddelijke
Verbeeldingen (1918) en De Bestendige Aanwezigheid (1918), dat ons o.m. dat
meesterstuk bracht, De Boer die sterft , waarin weer bij de dagelijkse werkelijkheid
wordt aangeknoopt en ons dezelfde vereenvoudiging van den stijl treft als in sommige
verzen uit Van de Woestijne's levensavond.
Genesis en Evangelie, literatuur der Italiaanse renaissance, fabelen uit de Griekse
oudheid, volkslegenden en middeleeuwse heiligenlevens, deden hem onderwerpen
aan de hand. Maar wat hebben de onderwerpen hier eigenlijk te beduiden? Zelfs
waar hij ze niet eenvoudig heeft uitgevonden herschiep hij ze geheel naar zijnen
geest, en alles er aan is verzonnen. Hij stelt ze buiten de tijden. De oude symbolen
zijn spiegels geworden van een volstrekt-persoonlijke en ultra-ingewikkelde moderne
psyche. Spiegels met menigvuldige schuin-geslepen facetten, als ik zo zeggen
mag...
De wereld van Van de Woestijne's proza is niet in wezen anders dan die zijner
verzen: het is altijd dezelfde dichter die daar aan 't woord is. Het eigen gebied van
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zijn droom gaat van de ravijnen der zwoelste zinnelijkheid tot de toppen der
meest abstracte mystiek. Al de menselijke stemmen van hartstocht en twijfel en
eeuwig onvoldaan verlangen klinken er dooreen, met een ondertoon van weemoed,
in den groten strijd van stof en ziel, van onze nietigheid en de oneindige geheimenis.
Maar er is, zoals vanzelf spreekt, dit verschil: het proza is van verstandelijker aard
dan de verzen. Het is doordrenkt van intellect. Het dringt veel dieper in de ontleding,
de uitrafeling van de fijnste innerlijke bewegingen, van den geest die zich zelf martelt
en verscheurt en toch haakt naar de goddelijke zuiverheid die zijn voorgevoel hem
belooft. De ironie heeft daar vrij spel, de lichtvaardige, de gekke en de tragische.
En de ongebonden stijl onderscheidt zich verder ook hierdoor van de gedichten:
dat Van de Woestijne er zijn chimaera nog meer den teugel viert, hij laat zich
meevoeren langs de kronkelingen van haar avontuurlijkste tochten, zwelgend met
haar in den overstromenden vloed van de beelden of door de girandoles der sterren,
waarvan hij er tervluchts ene uitpikt met een achteloos gebaar om die op zijn das
te spelden.
Enige invloed van Jules Laforgue, den heerlijken fantast der Moralités légendaires,
is zeker niet te miskennen, al bereikt Van de Woestijne niet diens luchtigheid en
superieuren smaak. Hij is te rijk, overvol, houdt te veel van de praal der kleuren om
ooit kristallijn-helder te zijn. Zijn stijl gloeit soms als een Oosters tapijt, of zeldzaam
goudwerk, met kieskeurige hand grillig gedreven en bezet met zware saffier- en
karbonkelpracht.
Ik hoef nauwelijks te waarschuwen, dat in dien vorm
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niets ‘natuurlijk’ mag heten. Een broeikas-orchidee is nu eenmaal geen veldbloem.
Het ligt in het wezen zelf van die literatuur, dat ze geheel onder het gezag van de
bewustheid staat. Het gevoel wordt er fijntjes gezift door een bijzonder aristocratisch
brein. De woorden-keus, de zeer samengestelde bouw en de rythmus der zinnen
worden bepaald door een eigenmachtigen kunst-wil, die alleen wat te makkelijk aan
gezochtheid toegeeft. Waarbij ik nog herhalen moet, dat deze karakteristiek weer
niet past op den bezonken stijl van De Boer die sterft .
Volledigheidshalve meen ik hier ook mijn Wandelende Jood (1906) te mogen
vermelden, beeld van de geschiedenis ener ziel, in verband met een levensopvatting,
geschiedenis ontwikkeld in drie bedrijven, met een eerste hoofdstuk als inleiding.
De legende van Ahasverus is er slechts een voorwendsel: het zij me veroorloofd te
verklaren, dat alle bijzonderheden van verhaal en inkleding uitsluitend bedoeld zijn
als weergave of hulpmiddelen tot de weergave van het innerlijke leven.
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VI. Van den oorlog tot heden (1914-1937)

De scheiding naar geslachten is een middel tot gemakkelijker overzicht, maar het
spreekt vanzelf, dat dit niet stelselmatig mag doorgedreven worden. Waar ik vooral
aandacht zal vragen voor de letterkundigen, na 1880 geboren, mag men niet vergeten
dat, zoals uit het vorig hoofdstuk op te maken was, ouderen voortgegaan zijn met
hun werk uit te bouwen en nog blijk gaven van onverzwakte of steeds rijper wordende
kracht, - op het gebied van het verhalend proza, b.v. Buysse, of van het essay (vg.
blz. 667-669). Enkelen hebben daarbij een merkbare ontwikkeling ondergaan, w.o.
Streuvels, Van de Woestijne, René de Clercq. Het meeste werk van Fernand
Toussaint van Boelaere valt in deze periode. Eén is er zelfs, die nieuwe banen
opende, Herman Teirlinck, wiens bedrijvigheid als toneelschrijver om die reden
thans eerst behandeld zal worden.
Men bedenke verder, dat sommige ‘jongeren’ in hoofdzaak nog dezelfde lijn volgen
als hun voorgangers. Geen wijs mens kan hun verwijten, dat ze niet ‘modern’ genoeg
zouden zijn: goede kunst is altijd modern. Doch daarnaast deden zich menigvuldige
verschijnselen voor, die weer een andere toekomst voorbereidden, en daarop is
het, dat hier het meest licht moet schijnen.
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Den lezer gelieve 't, de moeilijkheid van mijn taak te beseffen: te talrijke namen
dringen zich op, - en wie is er nog, die geen ‘talent’ heeft, al heeft hij soms niets
anders? Het korte bestek waar ik over beschik laat geen voldoende karakteristieken
toe. Dit is meer een poging tot rangschikking, waardoor de kaart van de hedendaagse
kunst wellicht duidelijker wordt. Vooral met de schaar van de laatst-gekomenen ben
ik ietwat verlegen: de afstand is te gering voor een juiste perspectief, en velen zijn
nog maar beginnelingen. Wie onvermeld blijft, hoeft me niet aan te wrijven, dat ik
hem vergeten heb, maar liever aannemen, - trouwens, wie zich nooit vergiste, werpe
mij den eersten steen! - dat ik hem niet eigenaardig genoeg acht en dat hij nog wat
wachten kan.
Met het oog op de verse krachten, mogen we hier twee tijdperken onderscheiden,
als we het terrein in zijn geheel overschouwen. Eerst een omwenteling, waar
verschillende tijdschriften, vooral Ruimte , uiting aan geven en die uitbreekt in allerlei
stoute proefnemingen. Dan komen de jaren van bezinning, waarbij de veroveringen
van enige waarde niet verloren gaan, maar het zakelijke het wint van het grillige en
een heilzame verdieping waar te nemen valt. Meer dan de poëzie, die geen zo
schokkende verrassingen meer bracht, kwam dit het verhalend proza ten bate.
Er zijn verschijnselen, die haast op dezelfde wijze in de na-oorlogse letteren van
alle landen zichtbaar werden. Na de gruwelijke omwoeling, een verwarde onrust en
een trachten naar vernieuwing, dat van voren af aan, van op den effen grond weer
opbouwen wil.
Vernieuwing en verruiming. Het kleine realisme, dat
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belang stelde in de afzonderlijke bijzonderheid, heeft veelal afgedaan. Het
zwaartepunt is verlegd naar de vrij scheppende verbeelding, - zelfs onder de ouderen
getuigen hiervan Herman Teirlinck en Fernand Toussaint. In den eigenlijken roman
zegeviert de geest, het psychologische, boven het uiterlijke feit. En evenals de geest
het bindende zoekt, niet blijft stilstaan bij het feit op zich zelf, zo wil hij zich ook uit
een verengend individualisme loswinden en samenklank vinden met een bredere
massa.
Bij die twee kentekenen van de jongste literatuur in haar meest typische gedaante,
- heerschappij van de eigengerechtigde verbeelding en streven naar het algemene,
het gehele, het gemeenschappelijke, - kwam zich nog dat verlangen voegen, om
met alle overleveringen te breken en terug te keren tot het onbevangen natuurlijke,
het naakt primitieve.
Dit gebeurt trouwens in elke kunstomwenteling en kan dus ook op een ‘traditie’
bogen. Men denke maar aan Van Deyssel en Gorter. Zoals er weer in menig opzicht
geen zo diepe kloof gaapt tussen de mannen van nu en de mannen van Nu en
Straks: dezen ijverden al dikwijls, in theorie althans, voor gemeenschapskunst en
voerden hier Walt Whitman binnen, die zeer vruchtbaar op meer dan één hedendaags
dichter heeft ingewerkt. Maar het lijdt geen twijfel, dat de zoëven aangegeven trekken
veel onmiddellijker spreken uit de tegenwoordige Vlaamse letteren dan bij het vorig
geslacht.
Aan den anderen kant wil het me toeschijnen, dat eerst de hernieuwing er meer
ene was van den vorm dan van den grond, dan van den levensinhoud. Een
omwenteling
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kan ook haar beperkende conventie hebben. Doch daarvan heeft ze zich dan
bevrijd. De lucht was gezuiverd, de aarde zwol nu weer van gezonde sappen, - het
volledig menselijke herkreeg zijn macht.

1. Het Toneel
Het mag niet gezegd worden, dat na Starkadd ons toneel bijzonder bloeiend was
geweest. De dichterlijk-dramatische proeven - historische en Bijbelse drama's, - van
René de Clercq en van den rijk aangelegden Cyriel Verschaeve gaven ons nog niet
het poëtische zo tot leven-op-de-planken omgezet, dat we den indruk van het
volkomen ‘verwezenlijkte’ kregen. Dit voorbehoud geldt nog meer voor Dirk Vansina
(geb. 1894): zijn wijsgerige stukken, onderdelen van een cyclus, zijn er veeleer om
gelezen dan om gespeeld te worden en daarenboven blijkt zijn rhetorische, verwarde
overvloed onmachtig tegenover den grootsen opzet.
Gedurende langen tijd bewogen onze toneelschrijvers zich op het zekerste terrein,
waar ze in realistische stukken het ruwere volk afschilderden, zoals Cyriel Buysse
met zijn sociaal boerendrama Het Gezin van Paemel (1902) of Lodewijk Scheltjens
(1862-1946), uitbeelder van de dorpelingen aan den oever der Schelde, bij wien
echter temperamentvolle oprechtheid niet altijd het gebrek aan gaven kunstzin
vergoedt. In die richting lijkt me de beste onder later-gekomenen Gaston Martens
te zijn (geb. 1883), van wien men niet bezonkenheid of gevoel voor psychologische
schakeringen eisen mag, maar die door
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allerlei juist waargenomen trekjes een schilderachtige werkelijkheid overtuigend
weet samen te stellen en zijn personages een spetterend luimige, leutige, pittige
volkstaal laat spreken. In boerden als Prochievrijers (1921) of De Groote Neuzen
(1926) speuren we iets van den nieuwen geest: daar wordt de realistische
‘copieerlust’ afgezworen voor de groteske overdrijving van het typische.
De kunst, die het nauwst in aanraking staat met de brede schare, leed lang onder
het gemis van een groot publiek, dat genoegzaam ontwikkeld zijn zou. Daarbij
hebben het burgerlijk drama en de zedencomedie het nogal lastig, daar er ten onzent
boven het dialect feitelijk nog geen algemene omgangstaal bestaat, te gelijk
beschaafd en door-en-door natuurlijk. Toch valt er in dat opzicht buitengewone
vooruitgang te merken. Ernest W. Schmidt (1886-1937) had in hoge mate het gevoel
voor ‘spelend’ toneel en hanteerde een vlotten dialoog, waar hij o.m. in Het
Kindernummer (1918), Tilly's Tribulaties (1921), De twee Vrienden en de Vrouw
(1924), De Gang der Wereld (1925), naar den smaak van den na-oorlogsen tijd,
met een koele scherpte, die soms aan Willem Elsschot doet denken, de
dubbelzinnige moraal van klein-burgerlijke familiekringen afschilderde. Frans Demers
(geb. 1905) voerde met zijn ‘koloniaal toneel’ nieuwe motieven in. Kieser
genuanceerde ontleding brachten Paul de Mont (geb. 1895) en Willem Putman (geb.
1900). Door de verscheidenheid van hun werk zijn ze al verschijningen van betekenis,
doch meer nog, in menig ironisch stuk, - dat niet altijd het gevaar ontloopt, een te
verstandelijk praatstuk te worden, - door de psychologische verfijning. De katholiek
Anton van de Velde (geb. 1895) verleende
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zijn satirische drift een gewaad van symbolen, in het legende-spel Christoffel ,
in het doodsdrama De zonderlinge Gast en, met een bijzonder dynamisme en
treffende kleurigheid, in zijn door de Vlaams-nationalistische idee gedragen Thijl .
Onder de pogingen tot modernisering, die ons frisser en wakkerder toneel sedert
den oorlog gekend heeft, moet de artistieke inkleding gerekend worden, het streven
om er, boven elk realisme uit, gestileerd spel van te maken, dat even sterk tot de
ogen als tot den geest van de toeschouwers spreekt. Dit werd het meest bevorderd
door de regie van Oskar de Gruyter, Johan de Meester Jr. en Staf Bruggen, die
achtereenvolgens Het Vlaamse Volkstoneel leidden. Dat reizend gezelschap had
den vruchtbaarsten invloed, door de verzorgde opvoering van ontelbare inheemse
en buitenlandse, allernieuwste en klassieke stukken.
Onder de schrijvers is het Herman Teirlinck, die op de meest besliste wijze het
veld der mogelijkheden uitbreidde. Met De Vertraagde Film (1922) en Ik Dien (1924),
verdiepte hij de perspectief, door het gebeurende min of meer los te maken van de
werkelijke continuïteit van tijd en ruimte, terwijl hij aansluiting zocht van de dichterlijke
verbeelding met de massa: niet zozeer doordat soms de materiële scheiding tussen
spelers en publiek opgeheven werd, maar vooral doordat Teirlinck, ter leer gaande
bij het middeleeuwse toneel, de structuur-vormen van het stuk vereenvoudigde, de
karakters, dragers van den geestelijken inhoud, veralgemeende, en door gebruik
van allegorie en andere middelen zoveel mogelijk al de elementen van de handeling
veraanschouwelijkte en voor
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ons bewegen liet. In De Man zonder Lijf (1925) won het zinnebeeldige dan nog
aan betekenis; in Ave (1928) het streven naar het monumentale; in De Ekster op
de Galg (1937) de lyrische belichaming van tragische zielsconflicten.
Het resultaat is kleurig en boeiend genoeg; zoals bij al wat Teirlinck voortbrengt
kunt ge geen ogenblik onverschillig blijven, uw perceptie werkt voortdurend in delicate
spanning. Ik heb wel een bezwaar: de tegenstrijdigheid tussen de gesierde
beeldspraak van individualistische verfijning en den brederen stijl dien gezonde
gemeenschapskunst vereist, is ten slotte niet opgelost; en dit schijnt me slechts een
gevolg van de tegenstrijdigheid, waar alle groot werk van Teirlinck, hoe schitterend
ook, maar moeilijk aan ontsnapt: we voelen zeker, dat het van zijn hartebloed is
dooraderd, maar er blijft een onevenredigheid bestaan tussen het gemoed en de
literaire fantasie, het innerlijke blijkt niet altijd bij machte, het uiterlijke geheel en
gelijkmatig te bezielen. Doch waar we voor zo belangrijke proefnemingen staan,
stemt de vernuftige veroveringslust van dien wonderdoener ons dankbaar genoeg,
om de pedante rimpels uit ons critisch voorhoofd te strijken.

2. De Poëzie
Bij de meest karakteristieke dichters van dit tijdvak worden we gauw het verschil
met het vorig geslacht gewaar. Doch slechts enkelen hebben alle traditie
verloochend. Velen blijven de oude versmaten getrouw.
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Wel wordt Gezelle niet meer nagevolgd, liefhebberij in dialect heeft beslist
afgedaan, maar hier en daar klinkt nog de stem van Karel van de Woestijne door.
Feitelijk nog geheel samenhangend met poëzie van voor den oorlog is het innig
maar niet pakkend-oorspronkelijk werk van pater Hilarion Thans (geb. 1884), zang
van een beurtelings droefgeestige en in hoopvol Godsvertrouwen opgaande ziel (
Omheinde Hoven , 1913) en de overdadige weelde van het heidens pallieterend
epos Pan (2 dln, 1923 en 1925) van den Lierenaar Karel de Winter (geb. 1889), dat
geenszins aan Gorter maar veelmeer aan den toon van Pol de Mont herinnert.
Een geheel eigenaardige plaats neemt Willem Elsschot in (geb. 1882). Er zijn
van hem slechts een tiental gedichten bekend, geschreven tussen 1907 en 1910
en eerst in 1934 uitgegeven ( Verzen van Vroeger ). Elsschot heeft zich daarna
uitsluitend tot den roman gewend en dit lijkt me natuurlijk genoeg: die verzen zijn
allerminst ‘poëtisch’ naar de gewone opvatting. Ze beantwoorden reeds aan
stemmingen van na den oorlog: ze zijn zo onsentimenteel als maar kan, zakelijk
hard, cynisch, als ingegeven door een haat van 't leven, waar duistere deernis onder
schuilt, maar hun bijtend, verbeten accent, hun met brandend stift geëtste tragiek
mag enig heten.
Bijna al de gedichten van Firmin van Hecke (geb. 1884) werden vóór den oorlog
geschreven ( Verzen , 1912, weer opgenomen, met enkele nieuwe, in Gedichten ,
1925): volkomen classiek, zuiver en vast van vorm. De warmte van het gevoel is er
altijd één met het licht van den geest. Op hetzelfde plan mag zijn tijdgenoot Jan van
Nijlen gesteld worden (geb. 1884). Van 1906 tot 1914 had hij reeds
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enkele bundels uitgegeven, maar later heeft zijn werk nog merkelijk aan ruimte
en oorspronkelijkheid gewonnen. De behandelde motieven zijn ongeveer dezelfde,
en evenmin nieuw, als bij Firmin van Hecke: weemoed van den vereenzaamde,
ontgoocheling die troost zoekt in onblusbare zucht naar schoonheid. Maar terwijl
die stemmingen bij Firmin van Hecke soms gloeien van inwendig vuur, worden ze
bij Jan van Nijlen, den stille en zwijgzame, getemperd door serene gelatenheid, nu
en dan ook door zachte ironie. Van Firmin van Hecke onderscheidt hem verder, dat
in de verzen van na den oorlog de taal en de beelden doorgaans gemeenzamer,
eenvoudiger, soms heel gelijkvloers geworden zijn.
Dit blijkt niet tot hem beperkt. We merken het tot zelfs bij Van de Woestijne! En
men vergelijke maar met de vroegere Verzen (1913) van August van Cauwelaert
(1885-1945) zijn zo reine en diep doorvoelde Liederen van Droom en Daad (1918)
of zijn Liederen voor Maria (1924): de uitdrukking is directer, dichter bij de sobere
werkelijkheid. De mannen van na den oorlog hebben veelal een zakelijker kijk op
de dingen en het eigen hart.
Het geslacht, dat in de jaren 1890 geboren werd, is het eigenlijk nieuwe, al
ontwaren we daar nog menigvuldige banden met het vorige: b.v. de oorlogsverzen
van Franz de Backer (geb. 1891) met hun klaren klank van oprechtheid ( Van Wee
en Glorie , 1923); die van Daan Boens (geb. 1893) zijn snerpender, opstandiger
van toon ( Van Glorie en Lijden , 1917; Menschen in de Grachten , 1918), evenals
zijn latere bundels, naast heel simpele liederen, niet altijd vrij van wat gemakkelijke
rhetoriek.
Zuiver subjectieve poëzie naar den vroegeren trant zijn
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nog de te gelijk kleurrijke en edel subtiele verzen van August van Houtte
(1890-1936), een discipel van Karel van de Woestijne. Maar bijna geheel verdwenen
is de romantische gevoeligheid, die zich vertedert over eigen leed. Waar ze soms
toch te voorschijn treedt, b.v. bij Alice Nahon (1896-1933), is 't met een innemende
schuchterheid, als zacht gesluierd, en een weldoenden eenvoud.
Bij Urbain van de Voorde (geb. 1896) verwijdt zich de persoonlijke psychische
ervaring, zwaar van gedachtenernst, tot het beeld van algemeen menselijke
geestesconflicten. In zijn drie bundels, De Haard der Ziel (1921), Diepere Krachten
(1924) en Het Donker Vuur (1928), lijkt hij me vooral de lijn van Prosper van
Langendonck voort te zetten, maar met een eigen accent, - al bebeerst hij den klaren
vorm niet met hetzelfde meesterschap: de dichter worstelt wel eens met zijn stof en
vaak beweegt de gedachte zich niet gemakkelijk in het spannend kleed van de oude
metriek. Het beangstigend geheim van den cosmos is het, en zoals bij Van de
Woestijne, maar minder gesublimeerd dan bij dezen, de tegenstrijdigheid tussen
de ziel en de vleselijke instincten, die aan Van de Voorde zijn schrijnendste sonnetten
ingeeft. Doch waar boven de innerlijke verscheurdheid van Van Langendonck of
Van de Woestijne toch altijd de ster van het christelijk geloof mocht blinken, is de
wijsgerige sfeer van Van de Voorde, buiten enkele gedichten in Het Donker Vuur ,
waar de verwachting van goddelijke genade weer opschemert, over 't algemeen
somberder, hopeloos. Een stemming die nu bij velen te voorschijn trad: het besef
dat de mens slechts een stofje in het heelal is en dat hij ge-
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stuurd wordt door de onbegrijpelijke, wellicht zinloze wetten van dat heelal, dat
nooit antwoord op zijn vragen geeft, - het gevoel van het doelloos dwalen door een
ontluisterde wereld.
Dit is slechts één uitzicht van een meer verspreid verschijnsel in dat geslacht, dat
om de twintig was toen de tragedie van den oorlog woedde: de dichter wil niet
opgesloten blijven in eigen vreugd of smart, houdt zijn hart open voor al het
wereld-gebeuren. Hij gelooft niet, dat zijn voorbijgaand persoontje het middelpunt
van het alleven is of daarin zulk een aanzienlijke betekenis heeft. Hij gaat op in de
grote ruimte, waarin alle mensen en dingen met hem zijn. Met zijn begrip van het
betrekkelijke is hij veeleer geneigd, zijn smart of vreugd wat ironisch te behandelen.
Een hiermee verwante trek is, dat er geen natuurbeschrijvingen meer voorkomen,
geen aparte brokjes landschap met schildersoog gezien of in verhouding gebracht
tot den individuelen gemoedstoestand van 't ogenblik. Het op zich zelf staande en
het egocentrische worden overwonnen door den zin voor cosmos of gemeenschap.
De beste dichters van dien tijd zijn wars van allen opsmuk, van allen omslag: ze
willen zo rechtstreeks mogelijk zeggen wat ze te zeggen hebben, volstrekt
ongedwongen. Daar hebben we b.v. de groep van het kleine tijdschrift Het Fonteintje
(1921-1924), met Richard Minne (geb. 1891; In den Zoeten Inval , 1927), Maurice
Roelants (geb. 1895; De Kom der Loutering , 1918; Het Verzaken , 1930), Karel
Leroux (geb. 1895; Van het Beginsel des Levens , 1917) en Reimond Herreman
(geb. 1896; De Roos van Jericho , 1926; Het Helder Gelaat , 1935). We
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onderscheiden daar in de eerste plaats de poëzie van Minne en Herreman. Hun
vers is onbevangen, lenig speels, zonder over te slaan tot het ongeregelde,
zogenaamde ‘vrije vers’. Gemeen hebben ze den pretentielozen toon, waar
ontgoochelde weemoed - vooral bij Herreman, - en wrangere, soms opstandige
ontgoocheling - vooral bij Minne, - zich mee sieren wil. Ze hebben alle soort van
pathos afgewezen, nemen geen houdingen aan, doen nooit gewichtig. Soms neuriën
ze zo maar wat, uit vrees het gevoel te onderstrepen. Geen uitweidingen: de
gedichten zijn doorgaans kort, vol ongewoon-alledaagse verbindingen, die wel eens
tot de geheimste snaren van ons wezen kunnen dringen en onverwachts dat zalig
ogenblik van poëzie laten opengaan, dat boven smart en vreugd verheven is. Minne
weet in een vluchtig moment veel samen te vatten: een enkele bloem boven een
onbepeild water. Ook Herreman heeft, bij al zijn elegante, schijnbare achteloosheid,
dikwijls een diepen klank, die zich in zijn later werk uitbreiden zal: met de classieke
alexandrijnen van Het Helder Gelaat heeft hij veel van zijn vroegeren stijl afgezworen,
om aan kalme macht te winnen; minder spontaan maar even oorspronkelijk. De
liefde tot de schoonheid van het aardse, de verstandelijke doorschouwing van die
mooie zinnen-wereld, de glimlach die geloof en twijfel vermengt, de melancholie
om de bitterheden van 't leven en de berusting in het vergankelijke van zijn gretig
genoten lusten, en ten slotte de wijsheid die in beperking tot vrede leidt, dat alles
heeft hier, bij het volkomen versmaden van ‘effect’, een beheerste uitdrukking
gevonden, waardoor die dichtbundel onder het allerrijpste van de hedendaagse
kunst te rang-
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schikken valt. Tussen Herreman en Van Nijlen blijkt thans de afstand niet zo heel
groot meer. Het is dan maar natuurlijk, dat we soms even weer aan Van de Woestijne
denken. Diens invloed is meer, maar in zeer vereenvoudigde vormen, bij den stillen
Karel Leroux te onderkennen en wel het meest in het brede, bezonken vers van
Maurice Roelants.
In hun eerste periode luisterden de mannen van Het Fonteintje nogal graag naar
de luchtige rijmen van toenmalige Franse dichters als Toulet en Derême, en zo
stonden ze vlak tegenover degenen die, volbloed-omwentelaars en gehoorzamend
aan een bijzondere neiging van dien tijd, ‘dynamisch’ en ‘cosmisch’ voelden.
Op dien trek naar het ‘cosmische’ heb ik reeds bij Van de Voorde gewezen. Maar
anderen, minder bespiegelend van aanleg, lieten zich dragen op den hartstocht van
hun verlangen naar ‘ruimte’, - dat was ook de titel van het leidende tijdschrift, erkenden geen horizon als grens, wilden den adem van het heelal door hun verzen
laten varen. Daarbij verkondigden ze de volstrekte ongebondenheid, verzaakten
alle logische verbindingen om de zinnelijk-motorische krachten van het vers fel te
laten spreken.
Niet allen waren even uitbundig, maar allen braken met de gewone metriek ten
gunste van het ‘vrije vers’. Met de dichters van Het Fonteintje hadden ze dit gemeen,
dat ze den redeneertoon overboord gooiden. Maar ze gingen verder in dezen zin,
dat voor hen kunst, zijnde uitsluitend schepping van uit het intuïtief poëtisch
vermogen, zich nooit de wet door het verstand laat stellen; zij vermeden de
vreemdste gedachte-sprongen niet, of
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bepaalden zich bij reeksen afzonderlijke indrukken die dan te zamen de volledige
voorstelling moesten oproepen, - een procédé van Walt Whitman, - lieten de beelden,
uit het ongecontroleerd onbewuste opgespoten, soms vergezocht en soms uit de
meest alledaagse omgeving genomem zonder zickbare bemiddeling achter elkaar
schuiven. Wies Moens schreef voor zijn meisje:
Ik zing
de tobogganlijn van je hals,

en bij Marnix Gijsen werd Franciscus van Assisi (in 1919) een ‘heimwee-harmonica
van smeltende teerheid’, en onmiddellijk daarop:
Krachtige toren van jubel,
Als op lentefoor in lachpaleis van zaligheid, onstuimige danser,
IJle klokkenklank die m' aanvaardt op windewiek,
Nachtegaal en leeuwerik van lof,
Rechte heirweg,
Avondstraat,
Allerluidstluidende klok,
*
Banaan van zoete vergiffenis,
Bloedende geranium,
Nachtelijke vuurpijl,
Vlammenpyramide,
Zomermiddagzon,
Alte Weise van hemelheimwee,
Zee...

*

Die banaan is in den herdruk weggevallen.
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Buiten den invloed van Walt Whitman, die bij Wies Moens vooral te merken viel,
worden we meer dan eens herinnerd aan de poëtica van Vildrac of Guillaume
Apollinaire, van Franz Werfel of Else Lasker-Schüler.
De stoutste durver was Paul van Ostaijen (1896-1928), degene, dien zijn
veroveringstocht het verst in onbekende gebieden gedreven heeft. Dat hij de meest
revolutionaire kracht vertegenwoordigde, en dat hij zo jong aan tering stierf, heeft
er wel iets toe bijgedragen, om zijn werk een bijzondere sympathie te bezorgen.
Zijn eerste bundel, Music Hall (1916), werd later door hem verloochend en ook
Het Sienjaal (1918) ging hij weldra als een overwonnen standpunt beschouwen. De
invloed van de Franse dada-school vermengde zich daarna met dien van het Duitse
expressionisme. Van Bezette Stad (1921) is het niet mogelijk, een idee te geven,
voor wie het boek niet in handen gehad hebben. Het vertoonde niets gemeens meer
met hetgeen we gewoon zijn, poëzie te noemen. De uitdrukking nam hier haar
toevlucht tot verbijsterende typografische middelen. Afzonderlijke woorden, in
verschillende karakters gedrukt, soms in vette letter die losbarst als een
dikketrommel-slag, en woorden-reeksen, in alle richtingen gesteld, ook loodrecht,
schuins of boogvormig, slingeren door elkaar als losse kreten, om uiting te geven
aan de nihilistische geestesontwrichting door den oorlog veroorzaakt.
Na die verwoesting van het dichterlijke terrein trachtte Van Ostaijen dan naar wat
hij achtte de essence, het zuiverst, innerlijkst wezen van de poëzie te zijn: woord
en rythme aan het diepst onbewuste ontsproten, ontdaan van elken logischen zin
en elk omschreven sentiments-onder-
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werp, levend alleen door klankverbindingen en wat die aan echo's in ons kunnen
wekken. Die bedoelingen werden belichaamd in De Feesten van Angst en Pijn en
in Het Eerste Boek van Schmoll, die eerst na Van Ostaijen's dood in de Gedichten
volledig werden uitgegeven. Het resultaat lijkt me ten slotte, op enige uitzonderingen
na, vrij cerebraal. Veel is slechts experiment, en in dat opzicht niet zelden
merkwaardig. Er is zowat van alles in te vinden: verrukkelijke stemmingen, frisse
kinderlijke wijsjes, zouteloze grapjes die zich in 't ongerijmde vermeien, oefeningen
in klanknabootsing, die eigenlijk de ziel niet beroeren en dichter bij het fel gesmade
impressionisme komen te staan, en verder menig stukje dat niet zonder charme is
maar er tamelijk gek uitziet en waarin soms oprecht talent verspeeld is aan
acrobatische kunstjes.
Het blijft de verdienste van Paul van Ostaijen, dat hij schoon schip gemaakt heeft
en de wegen tot allerlei nieuwe mogelijkheden geopend, - al kan ik me niet
ontveinzen, dat hij zelf, over 't algemeen, er minder mee bereikt heeft dan zijn
bewonderaars willen aannemen.
Onder zijn volgelingen mogen Gaston Burssens (geb. 1896) en Victor Brunclair
(1899-1944) gerekend worden.
Wies Moens (geb. 1898) heeft in korten tijd vier bundels uitgegeven: De Boodschap
(1920), De Tocht (1920), Opgangen (1922) en Landing (1923). Zijn Golfslag (1935),
door Vlaams-nationalistische drift bewogen, vervalt te dikwijls weer in rhetorica.
Maar in zijn vroegste verzen, evenals in het proza van zijn Brieven uit de Cel (1921),
die op aangrijpend bezielde en eenvoudige wijze zijn Vlaams en menselijk ideaal
vertolkten, bracht hij een versen
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klank, jonge schoonheid van geloof dat geestelijke loutering en opener wijdte zoekt,
lyriek vol bron-fris opborrelende kracht soms die tot brede bewegingen kan uitdeinen,
weerspiegelend dan ineens de klaarte van een lente-hemel. De Sturm und Drang
van de nieuwe jeugd brandde in hem, liefde tot al het zijnde, gemeenschapsgevoel,
profetische hoop op den herboren mens.
Na zijn Lof-Litanie van Sint Franciscus van Assisi (1919) heeft Marnix Gijsen (geb.
1899) in Het Huis (1925) het soms moedwillig verbluffende van den vorm laten varen
voor een strengere, gedegen uitdrukking, zonder nochtans haar vrijheid op te offeren,
haar rake directheid, zenuwig trillend en bedwongen. Elk woord is dan eenvoudig
en doorvoeld. Bij stukken als Met mijn Erfoom in de Bankkluis , zo simpel en zo rijk
van gemoed en waar de schaarse beelden en vergelijkingen zo evocatief gekozen
zijn, of De Archaeologische Vondst , een gedicht dat zich uit het droge en banale
van den gewonen dag geleidelijk verheft en stijgt tot het reinste licht van de hoogten,
is men geneigd, hem den classicus van het vrije vers te noemen. De diepe
ingetogenheid van zijn religieuzen zin is trouwens even ver af komen te staan van
den lyrischen roes van Wies Moens als van Minne's of Herreman's
ironisch-smartelijken glimlach.
Dichters met minder oorspronkelijk accent beijverden zich de nieuwe poëtiek te
volgen, zonder in excessen te vervallen: onder de ouderen, Karel van den Oever
(1879-1926), naast hem A.W. Grauls (geb. 1889), Paul Verbruggen (geb. 1891),
Maurice van de Moortel (geb. 1896), terwijl Aimé de Marest (geb. 1898) meer verwant
lijkt met de groep van Het Fonteintje. Achilles Mussche
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(geb. 1896) trof door een persoonlijker toon. Die dreef het Whitman-vers tot een
soort van psalmisch, breed golvend en orgelend rythmisch proza. Tussen den
katholieken cosmos van Wies Moens en den socialistischen van Mussche is
gemakkelijk een brug te slaan. Maar Mussche beeft van ongetemde
hartstochtelijkheid, verteerd door inwendigen gloed. Hij is overvloedig en overdadig.
De Twee Vaderlanden (1927) is één geworstel naar de goddelijke geheimenis die
alles bezielt én naar den droom van broederlijkheid op aarde, - één geweldige, bijna
oeverloze stroom naar een zee van verrukkingen, - waarbij een dreunend pathos
helaas niet altijd vermeden wordt.
De jongere dichters volgen over 't algemeen de vrije wegen door hun onmiddellijke
voorgangers gebaand. Ik vermag niet in te zien, dat zich onder hen tot nog toe een
waarlijk grote figuur heeft afgetekend. Ze zijn ongemeen talrijk en van zeer velen
ken ik 't een of ander interessant vers, maar de meesten kan ik ten slotte niet licht
van elkaar onderscheiden. Slechts enkelen hebben voor mij een eigen physionomie.
Mijn oordeel kan hier niet anders dan zeer subjectief zijn: voor de besten houd ik
Maurice Gilliams (geb. 1900), P.J. Buckinx (geb. 1903), René Verbeeck (1904),
A.G. Christiaens (geb. 1905), Karel Jonckheere (geb. 1906), Johan Daisne (geb.
1912)... Ik herdenk met weemoed de aardige en gevoelige verzen van de jong
gestorvene Jeanne van de Putte (1907-1930). Onder het werk van de allerjongsten
troffen me, naast enkele stukken van Herman de Cat (geb. 1914), de eigenaardige,
kloek gerythmeerde epische verbeelding van De Zonneblinde Ruiters (1937) van
Marcel Coole (geb.
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1913) en in de allereerste plaats Germinal (1937) van Bert Decorte (geb. 1915):
deze, ondanks hier en daar nog een te zichtbaren invloed van Arthur Rimbaud,
verschijnt me als zijnde op dit ogenblik de oorspronkelijkste en rijkste natuur.

3. Het Proza
Op het gebied van het essay en de critiek zouden vele namen mogen vermeld
worden: Jozef Muls (geb. 1882), Paul Kenis (1885-1934), Lode Monteyne (geb.
1886), Joris Eeckhout (geb. 1887), Reimond Herreman (geb. 1896), Marnix Gijsen
(geb. 1899), A.F. Lissens (geb. 1912) en menig ander... Voor wie een levendig beeld
wenst van den strijd der literaire beschouwingen in het na-oorlogs tijdvak zal het
belangrijkste wel zijn: de steile en scherpe opstellen van Paul van Ostaijen en, aan
de andere zijde van de barricade, de bundels van Urbain van de Voorde. Dezes
vermetele en zwaarwichtige pogingen om grootse syntheses te omvademen, Ruusbroec en de Geest der Mystiek , 1934; Het Pact van Faustus , 1936)- bleken
nog wat buiten zijn kracht te liggen; maar zijn Gezelle-studiën en zijn kronieken van
de poëtische beweging behoren tot het beste critische proza van den tegenwoordigen
tijd in Vlaanderen.
Wat novelle en roman betreft, is het panorama van onze letteren nu bijzonder
veelkleurig. Beproeven we toch, enkele trekken te onderkennen, die vaker in dit
tijdperk dan in het vorige voorkomen: aan den enen kant wordt
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de verbeelding een ruimere rol toebedeeld; aan den anderen kant doet het
realisme minder aan mooischrijverij, ter wille van een strengere zakelijkheid; en
algemeen is de psychologische ontleding dieper en fijner geworden.
Terwijl Berto van Kalderkerke (geb. 1885) nog verdienstelijke dorpsnovellen
schreef, werd in de jaren 1910-1912 de reactie van Herman Teirlinck tegen de
beperktheid van den landelijken roman voortgezet door André de Ridder (geb. 1888)
met, m.i. wat oppervlakkige, tonelen uit den handel en wandel van druk redenerende,
wuft dilettantische jongelui in de moderne grote-stad. Van veel groter betekenis was
echter Villa des Roses (1913), verhaal van de wederwaardigheden ener bonte groep
kostgangers in een derderangs-pension te Parijs, door Willem Elsschot, wiens werk
verder besproken wordt.
Na den oorlog blijkt in den realistischen roman de natuur, die vorm van
werkelijkheid die zulk een aanzienlijke plaats in de Vlaamse literatuur ingenomen
had, bijna geheel uitgeschakeld. De jongere schrijvers stellen belang in ingewikkelder
zielstoestanden dan in die van den primitieven boer; zelfs waar hun verhalen nog
op het dorp spelen, is de psychologie er doorgaans van even samengestelden aard
als in het wriemelende stadsleven; en meteen ontbreekt die beschrijving van het
landschap, dat zich onder den invloed van Stijn Streuvels zo breed gemaakt had,
Een in den zin van den ouden boerenroman groot aangelegd verhaal als Herman
Coene van Ernest Claes (2 dln., 1925 en 1930) is feitelijk een uitzondering.
Trouwens, elke uitvoerige beschrijving schijnt in den realistischen roman afgedaan
te hebben. Het gaat alleen om den mens zelf. En daarbij treft het dan, dat het

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

733
aant.

realisme scherper, soberder geworden is, recht op de dingen af, van literair
versiersel ontdaan, gespitst op het naakt menselijke.
Ik denk hier vooreerst aan Willem Elsschot (geb. 1882). Na Villa des Roses , dat
tot het gaafste blijft behoren van wat hij voortgebracht heeft, schreef hij Een
Ontgoocheling (1921), De Verlossing (1921), ‘ Lijmen ’ (1927), Kaas (1933), Tsjip
(1934) en Pensioen (1937). Hij heeft een geheel eigen toon. Hij is, uiterlijk althans,
de ‘koele realist’ bij uitnemendheid, sarcastisch, ongemeen nuchter. Zijn
verstandelijke levenservaring dwingt hem, iedere illusie te verzaken, iedere
gevoeligheid te schuwen. Hij zegt wat hij gezien heeft, eenvoudig, helder, droogjes
accuraat, zonder enige uitweiding, zonder stijlbloempjes. Maar hij weet uitstekend
dat trekje uit te kiezen, soms een klein detail, dat kenschetsend is en op preciese
wijze ons het geziene in zijn geheel voor den geest roept. Hij lijkt volkomen
onbevooroordeeld, laat bij de menselijke handelingen de vraag ‘goed of kwaad’ aan
kant: hij vindt ze alleen schilderachtig. Zijn schijnbare onbewogenheid gaat tot het
cynische toe, uit haat tegen dat onbarmhartige leven, dat de meesten gevangen
houdt. In elk geval staat hij altijd vol wantrouwen tegenover het leven. Hij gelooft
niet veel aan het edele in den mens, aan de oprechtheid van zijn drijfveren, - wat
voor edel versleten wordt bevat steeds wat schijn. Hij ontluistert. Zijn leedvermaak
spaart zelfs hem zelven niet. Hij ontvouwt voor ons de triestheid van het alledaags
gebeuren in een huichelachtig, potsierlijk kleinburgers-wereldje en daaruit laat. hij
een bitteren, koddigen en soms gruwelijken humor spreken, die een nasmaak van
bijtend zuur heeft. Zijn
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mening, dat den mens in deze maatschappij de leugen als ingeboren is, dat het
bedrog ‘natuurlijk’ deel van hem gaat uitmaken, staat hem toe, de ergste zaken op
een onverstoord gemoedelijke manier voor te stellen. Maar daarachter speuren we
zijn mismoedigen grijnslach. Er ligt een leed in zijn verbeten stugheid, zijn wrangen
weemoed. Het gevoel is er niet afwezig, maar blijft doorgaans onuitgesproken, en
waar het wel uitgesproken wordt, slechts onder den vorm van een doodbedaarde
waarneming aangeduid.
Naast het werk van Elsschot, dat ons met zo sterken greep vasthoudt, is het
helaas onvermijdelijk, dat andere psychologische romans en novellenbundels uit
de werkelijkheid toch wat verbleken, hoe menige bladzijde ons daar ook bekoren
kan en al steken ze bij de meeste uit de vroegere periode af door complexer
karaktertekening, zoals die van Paul Kenis (1885-1934), August van Cauwelaert
(1885-1945), Lode Monteyne (geb. 1886), Eug. de Bock (geb. 1889).
Onder de meer populaire vertellers, die over 't algemeen het oude regionalisme
niet losgelaten hebben en liefst het leven langs den humoristischen kant bezien,
noem ik Jozef Simons (1888-1948) met zijn verhalen uit de Kempen, maar in de
eerste plaats Ernest Claes (geb. 1885). Hij begon met bundeltjes gemoedelijke
herinneringen uit den oorlog, en benaderde met De Vulgaire Geschiedenis van
Charelke Dop (1923), den oorlogswoekeraar, enigszins de satirische sfeer van
Elsschot. Zijn groot succes was echter De Witte (1920). De Witte is de dorpsbengel,
snaakse Uilenspiegel in den dop, die in zijn onbekommerden vrijheidsdrang allerlei
kattekwaad uitsteekt en
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als een stoeiend veulen op de wei zijn lustig en zonnig leventje leidt: een type dat
gemakkelijk de genegenheid van de lezers wint, want in ieder mens, door sociale
banden in toom gehouden, schuilt er ten slotte zulk een kwajongen. Niet het minst
in iederen Vlaming. Wat de aantrekkelijkheid van Frans Verschoren uitmaakte,
vinden we hier terug. Ernest Claes heeft diens fleurige opgeruimdheid en diens
goedhartigen kijk, maar scherper en grappiger. En daar hij uitstekend de mensjes
uit zijn streek kent, - Zichem aan de Demer, - ze op de prettigste wijze weet te
tekenen, een natuurlijke, kleurige taal schrijft, zo uit het volk, en daar hij verder
niemand door al te ongewone oorspronkelijkheid of vermetele dieptepeilingen
afschrikt, is het geen wonder, dat hij voor het grote publiek de meest geliefkoosde
verteller geworden is. Uit zijn talrijke werken is het niet zo gemakkelijk, een bladzijde
te lichten, die door zeer bijzondere stijl-vondsten treffen zou: de schoonheid is er
meer te danken aan de gemoedsatmosfeer, soms vol eenvoudig-echte kinderlijkheid
en altijd bezield door die menselijke sympathie, die zich b.v. in Wannes Raps (1926)
zo argeloos voordoet, zo speels aangeboden, en toch zo lief ontroeren kan.
In den grond heeft ook dat - maar daarbij nog veel meer dan dat, - den roem
uitgemaakt van Felix Timmermans (1886-1947), die hem met een intenser
kunstenaarspersoonlijkheid was vooraangegaan en met een pakkender kracht, door
lyrische fantasie gevoed.
Timmermans verschijnt ons midden in die Lierse groep, waartoe ook Jozef Arras
en Antoon-Frans Thiry behoorden, schrijvers die in menig opzicht met hem verwant
waren: Arras (1890-1919), met zijn Gekke Sprookjes
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(1919), waaronder fraaie begijnhofsprookjes, en Thiry (geb. 1888) die samen
met Timmermans ook Bagijnhof-Sproken uitgaf (1910), en wien we, na Het schoone
Jaar van Carolus (1910), nog een reeks heel aardige boeken te danken hebben,
ongelukkiglijk in de schaduw gesteld door het licht dat van zijn glunderen kunstbroer
Timmermans uitstraalde.
Felix Timmermans was begonnen met somber fantastische vertelsels,
Schemeringen van de Dood (1910); in onrustwekkend halfduister liet hij er bet
onnoembare geheim rondwaren. Maar hij bleef in dien kelder niet; van zijn ziekelijk
gemijmer verloste hij zich door een felle reactie: Pallieter (1916). Voor het publiek
mocht dat boek ook weldra een zelfde reactie zijn tegen al de ellenden en de
neerdrukkende stemmingen van den oorlogstijd: een ontploffing van levenslust,
zoals men er nog geen gekend had. De stank van het bloed en den dood hing nog
in de lucht, alles was uit zijn voegen gerukt, alle oude waarheden werden
omgekanteld, er brak een behoefte los om het leven als van meet af te herbeginnen,
in een gezuiverde wereld. En daaraan beantwoordde Pallieter: de herinneringen
aan al wat in de maatschappij op ons woog waren vergeten voor dat boek, zo
spontaan dat er geen bouwplan in te ontwaren valt, maar dat aandoet als een
feestelijke Meimorgen, - de geweldigste verheerlijking van het boordevolle leven,
waar de ‘dagenmelker’ Pallieter onbezorgd in grasduint, primitief mens die zich
geheel aan heidense vreugd overgeeft, met al zijn losgelaten instincten, vrij, in
volkomen communie met de groeikracht van alle dingen, het geluk slurpend uit ieder
ogenblik, zalig in zijn gezonden roes, gulzig met zijn tien
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zinnen en zijn open gemoed genietend van mensen en dieren, bomen, wolken,
wind, sterren, zon, heel de wisselende, eeuwige schepping. Nog nooit had iemand
rich, zo één gevoeld met het grote hart van moeder natuur.
Er wordt Timmermans aangewreven, dat hij de ziel daar opgeofferd heeft aan de
vergoddelijking van het stoffelijke. Ik kan echter op menige bladzijde wijzen, die dat
logenstraft. Maar zeker is, dat het zwelgen in het stoffelijke al het andere overheerst.
De vereenzelviging van den mens met de natuur is innig genoeg, om het begrip van
zonde te weren, maar dat is nog geen reden om het aards paradijs gelijk te stellen
met het Luilekkerland en er zoveel plaats aan overdadig eten en drinken in te ruimen.
De persoon Pallieter moet er zelfs iets van zijn tastbare werkelijkheid bij inboeten:
we onderscheiden zijn eigenlijk figuur niet, hij wordt een symbool, een rabelaisiaans
verdichtsel, de geest van god Pan. Hij lijkt me nu en dan geforceerd, doordat
Timmermans hem daarbij nog zo Vlaams mogelijk heeft willen maken, - Vlaams
zoals Timmermans dat zag, dat wil zeggen op dezelfde wijze als Jordaens: een
man van vlees, vooral tuk op uitbundig en wel eens grof genot, - op zijn minst een
eenzijdige opvatting! Waar ge de bedoeling merkt, zei Goethe, wordt ge ontstemd.
Want daar krijgt het werk dan een bijsmaakje van kunstmatigheid.
Wie daarvan reeds iets in Pallieter meende te speuren, werd door sommige latere
romans van Timmermans in het gelijk gesteld: hij verviel er al te dikwijls in manier,
teerde verderaan op hetgeen hem met Pallieter zoveel bijval verschaft had. En wat
in Pallieter van zelf opschoot
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werd dan gezocht, valse naïefheid, literatuur. Dit treft vooral in het boek, dat den
kenschetsenden titel voert: Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken !
Daar werd de oorspronkelijkste en diepst-menselijke van alle Vlaamse schilders
misbruikt om ons weer eens dat Vlaanderen op te schotelen, dat in den vreemde
een al te onvolledig en oppervlakkig beeld van ons wezen verspreidt, - net als
Holland nog wat anders is dan de Volendammertjes op cacao- of jenever-reclames,
- de conventie van dat eeuwig ‘koleurige’, aldoor brassende en slampampende
Vlaanderen, dat in-den-treure folkloristische, Vlaanderen, pleizanten
prentjes-almanak, dat kermis-Vlaanderen voor den literairen uitvoer, dat
theater-Vlaanderen vol bestendig pittoreske Vlamingen!
Ik wilde dat voorbehoud hier niet achterwege laten, en zo kan ik met des te meer
genoegen vaststellen, dat daar, waar Timmermans door-en-door echt is, hij die twee
hoedanigheden verenigt, die zo dikwijls de beste Vlaamse kunst kenmerkten: den
klankrijken kleurenglans der zinnelijkheid, mèt de innigheid van het gemoed, - die
liefde voor den uiterlijken luister van het levensfeest, mèt dien intuïtieven zin van
een hart, dat zich door zijn eenvoud zelf gelijk voelt met het mysterie.
Daarin ligt de bekoring die van zijn stijl uitgaat (zelfs in de boeken die ik als geheel
niet lijden kan, zijn er een menigte verrukkelijke details). Of hij Pieter Bruegel
napenseelt in de teergevoelde taferelen van Het Kindeken Jezus in Vlaanderen
(1918), of weer ongerepte begijnhofstemmingen oproept in De zeer schoone Uren
van Juffrouw Symforosa (1918), of een liefdesidylle uitspint in de kalme, gezellige,
fijn-burgerlijke atmosfeer van een acht-
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tiende-eeuws stadje, zoals in Anna-Marie (1921), of De Pastoor van den
Bloeyenden Wijngaerdt (1923) in de gewijde aanschouwing van zijn wijnkelder toont,
altijd zijn zijn voorstellingen doortrokken van een verbeelding, waardoor alles
herschapen wordt tot dat wonderbare rijk dat alleen van hem is.
Dit dankt hij vooral aan de wijze, waarop hij zijn visie belichaamt: zijn beelden zijn
te gelijk natuurlijk en verrassend, - nooit de gewone, en toch de meest juiste en
intense. Ze kunnen zonderling schijnen, want soms dragen ze in zich een
bestanddeel, dat in de werkelijkheid ver van de voorgestelde zaak af staat, maar in
de gewaarwording met de zaak zelve versmolten wordt. Ze prikkelen dan nog
aardiger onze aandacht, als ze de suggestie van een innerlijke verhouding in een
krachtig samenvattende verkorting omsluiten. Of ze zijn juist door hun
vanzelfsprekendheid zo onverwacht-treffend: alsof we keken met de geestesogen
van een kind, dat de dingen voelend-zien zou voordat het ooit van anderen wat
geleerd had. Ik sla op goed geluk den roman Anna-Marie open en vind er zonder
zoeken staaltjes van die verschillende beeldsoorten: ‘Zon en schaduw joegen achter
elkander over de purperen vlakte, gaven haar soms robijnen glanzen,
bisschop-kleuren...’ (blz. 100); - ‘... uit een gracht van donker, bekroesd water, waarin
twee zwanen dreven, rees het witte kasteeltje op met zijn vier plompe hoektorens,
zijn hoog schaliëndak, en de gouden Eenhoren boven de breede, moederlijke poort...’
(blz. 114); - ‘De vijver was helder en transparant tot op den ondiepen grond, waar
rosse waterkruiden recht
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stonden, daar tusschen lagen karpers roerloos stil als steenen, die niet zakten’ (blz.
115).
Zo hebben de taferelen van Timmermans de frisheid van het impressionisme èn
de hartelijkheid van een oude houtsnee. Ook het stoutste schijnt er zo van zelf
gekomen, gedragen door den rythmus van de volkstaal. Hij laat soms simpele
gezegden blinken, die opengaan als een bloem. Hij kent woorden die een eigen
geur hebben, of waar het sap uit spat, waar ge in bijten kunt als in een rijpe peer.
Maar na De Pastoor van den Bloeyenden Wijngaerdt zien we geleidelijk een
gemakzucht toenemen, die op oude recepten teert, wel eens in onvergeeflijke
slordigheden verzinkt en leidt tot de mislukkingen van Pieter Bruegel (1928) en De
Harp van Sint Franciscus (1931), een onderwerp waar Timmermans niet tegen
opgewassen was. Gelukkiglijk heeft hij zich dan hervat met dien heerlijk forsen
Boerenpsalm (1935): daar staan we eindelijk op vasten grond, omringd van echte
mensen en doorproefd leven. Wellicht mocht Timmermans ondertussen wat leren
van Walschap's concentratie, - toch is hij hier de onvervalste Timmermans van top
*
tot teen, en ditmaal een sober-sterkgeworden, volrijpe Timmermans .
Waren doorgaans bij hem werkelijkheid en fantasie onafscheidbaar, andere
schrijvers wendden zich van de onmiddellijke realiteit af om bevrediging van hun
verbeel-

*

Ik neem die gelegenheid te baat om er op te wijzen, dat hetgeen ik op blz. 698 van Streuvels
zei, nl. ‘In het werk uit de jongste jaren missen we den omvangrijken greep,’ reeds gedrukt
was toen Levensbloesem verscheen, en door dit nieuwe boek totaal tegengesproken wordt.
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ding in het verleden te vinden. Er groeide een nieuwe romantiek. De historische
roman, zo lang vergeten, was weer gaan opduiken met K. van den Oever (1911)
en Streuvels (1918). Er kwamen geromanceerde levens van Ninon de Lenclos
(1917) en Jean de la Fontaine (1918), door André de Ridder, van François Villon
(1928) door Paul Kenis. Deze vermeide zich in den rococo-tijd met zijn Fêtes
Galantes (1924) en ontrolde, als een kroniek uit de zestiende eeuw, de geschiedenis
van Lieven de Myttenaere (1927) en van De Apostels van het Nieuwe Rijk (1930).
Maar in die richting mogen vooral de Historische Verbeeldingen (1926) van Jaak
Lemmers (1887-1930) aangestipt worden.
In tegenstelling met de vroegere Vlaamse romantiek treft Lemmers door een
bezonkenheid, een beheersing, die vermoedelijk aan de les van Flaubert te danken
is. De klare eenvoud van de korte zinnen, het zorgvuldig uitgelezen woord, bewijzen
hoe elke bijzonderheid waarlijk gezien werd. En die drie taferelen - uit de tijden van
de Franse Omwenteling, van het oude Rusland en van de opkomst van het
Christendom, - zijn in den grond verbeeldingen van eigen gemoedservaren,
veruiterlijking van drie momenten in de ontwikkeling van een groot verdriet: het
eronder gebukt gaan, de gelaten verzoening met het leven, eindelijk den triomf van
het leven in het stijgen van verse, hoogstrevende energie. De eenheid wordt gegeven
door den ondertoon van stillen weemoed.
De Blauwbaard (1931) van Filip de Pillecijn, in even beknopten en weloverwogen
stijl, is veel feller gekleurd. Met dezen schrijver, waarover verder meer, gaan we
over
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tot het geslacht dat in de jaren 1890 geboren werd (hij is van 1891). Zijn romantiek
heeft niets meer met oudheidkundig decor te maken: het verhaal van Blauwbaard,
die achter elkaar zeven vrouwen vermoordt, is er een van wild avontuur, vlammende
drift, zwart-rode wreedheid. Blauwbaard heeft het bloed nodig, waar hij door
wonderkunst goud uit verwekt: getuigenis weer van na-oorlogse stemming, maar
ditmaal meedogenloos hard, van elke hoop ontdaan, zonder één lichtschemer. De
opeenvolgende tonelen hebben dikwijls die droom-werkelijkheid, in vaste en duidelijke
lijn gevat, van sommige schilderijen van Bruegel, waarin het dwaze en tragische
mensenlot voor den geest wordt bezworen.
Het is geen toeval, dat ik naast den Blauwbaard van De Pillecijn den Longinus
van Franz de Backer stel. Franz de Backer (geb. 1891) had al de aandacht getrokken
door een goeden roman, Het Dochterken van Rubens (1922). Maar het nieuwe
werk, dat eerst in 1934 verscheen, had een geheel anderen klank. Longinus is de
Romein, die Christus' zijde met de lans doorstoken heeft, en tot straf steeds herboren
wordt om moorden te begaan, waar zijn hart voor gruwt, totdat in den wereldoorlog
de maat van het lijden zo vol is, dat hij de vergiffenis mag afwachten. Ik ken geen
boek ten onzent waarin de ontzaglijke mensenslachting zo overtuigend werd
getekend: dit is bijna geen literatuur meer: ge voelt dat de schrijver, na lange jaren
die helse visioenen in zich te hebben gedragen, zich daarvan heeft móeten bevrijden,
onweerstaanbaar. Zijn taal heeft dan ook die naakte zakelijkheid, cinematografisch,
die ik kenschetsend voor vele jongeren noemde.
De ongebreidelde fantasie viert hoogtij met J. Vria-
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mont (geb. 1896), die tot Het Fonteintje behoorde en wiens avontuurlijke en
oubollige vertelsels in het kostelijkst proza ( Sebbedee , 1926; De Exploten van
Tabarin , 1927), op weinig exemplaren gedrukt, helaas niet in den handel zijn, en
met Raymond Brulez (geb. 1895), die na zijn eersteling, André Terval (1930), een
soort van modernen Ernest Staes , doch olijker van waarneming en gezoutener van
humor, weldra overging tot de eigenmachtigste verbeelding in fantastische verhalen
met wijsgerigen grond: Sheherazade of Literatuur als Losprijs (1932). De toon is
die van een glimlachend scepticisme, dat luchtig en speels met de gegevens
omspringt en tussen de meest ongelijksoortige zaken een onverwacht verband weet
te leggen. Ten slotte gaat dit terug op de Moralités Légendaires van Laforgue, een
boek dat, zoals reeds aangemerkt, ook niet zonder invloed op den Janus van Karel
van de Woestijne was geweest. Brulez is niet zo zwoel, noch zo zwaar van
menselijkheid als Van de Woestijne, en zijn helder proza beweegt zich met een
aangename, sierlijke distinctie, die van hem een zeer oorspronkelijke en wellicht
enige figuur maakt.
Met de strekking, om realiteit tot heel wat anders om te scheppen, is de curieuze,
bitter sarcastische Heineke Vos en zijn Biograaf (1934) van Richard Minne (geb.
1891) verwant.
Op het gebied van de literatuur, die zich nauw bij de werkelijkheid aansluit,
verdienen vermeld te worden de Antwerpse zedenroman Onder het Oog van
Mercurius (1931) van Frans Smits (geb. 1891) en de uitgebreide dorpsnovelle
Mazoerka (1934) van Theo Bogaerts (geb. 1893). De sociale roman wordt het best
vertegenwoordigd
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door Marcel Matthijs (geb. 1893), wiens jongste werken ( Herfst , 1933; De
Ruitentikker , 1934; Doppen , 1935) een merkbaren vooruitgang beduiden, en door
Vrouwen treden uit de Schaduw (1934) van Maurice van de Moortel (geb. 1896).
Een fijn-gevoelige karakterstudie bieden ons de toneeltjes van De Barmhartige
Samaritaan (1931) van Karel Leroux (geb. 1895). Maar voor den psychologischen
roman zijn er drie namen die zich opdringen: Filip de Pillecijn (geb. 1891), Maurice
Roelants (geb. 1895) en Gerard Walschap (geb. 1898).
F. de Pillecijn heeft zich na Blauwbaard van de verbeeldingsromantiek verwijderd,
om meer verborgen onderlagen van de ziel te doorpeilen. Toch is de romantische
inslag onmiskenbaar: zijn personages lijden veelal aan dezelfde innerlijke tweespalt,
aan denzelfden ‘Weltschmerz’ of ‘mal du siècle’ als Goethe's Werther of
Chateaubriand's René, en hij blijft een voorkeur hebben voor ongewone gevallen,
die hij met uiterst beproefden smaak weet te behandelen. Monsieur Hawarden b.v.
(1934) beschrijft den stillen levensavond van een vrouw, die zich, na een verzwegen
drama, in de eenzaamheid van een oud landhuis heeft teruggetrokken en zich voor
een man laat doorgaan: een hachelijk onderwerp, dat echter tot een zuiver plan is
verheven. Want het is niet de minste verdienste van De Pillecijn, dat veel door hem
slechts gesuggereerd wordt en hij altijd heel kies met het onuitgesprokene vermag
te werken. De stijl, die in Blauwbaard nog wat te gelijkmatig aandeed, is leniger
geworden: natuurlijk, genuanceerd en gedragen, doet hij dikwijls aan Arthur van
Schendel denken. Ook in Hans van
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Malmedy (1935), dat nog hoger staat, en in Schaduwen (1937) worden omgeving,
landschap en handeling alleen tot hulpmiddel van den algemenen toon, van de
onstoffelijke atmosfeer gebruikt, van de herfststemming in het onrustige gemoed,
van de gelaten melancholie die als een geur uit het verhaal zacht opdoomt.
Maurice Roelants heeft met Komen en Gaan (1927) de Vlaamse literatuur haar
eersten zuiver psychologischen roman van bijzondere waarde geschonken. Daarop
volgden De Jazz-Speler (1928), Het Leven dat wij droomden (1931), Alles komt
terecht (1937).
Hier weer is het enig belangrijke de ziel van den mens en heeft de omgevende
werkelijkheid slechts betekenis in haar verhouding tot de ziel. Wat niet zeggen wil,
dat die omgevende werkelijkheid minder fijn waargenomen wordt dan die van 't
innerlijke leven: Roelants weet altijd het juiste woord te vinden en de noodwendige
zinsbeweging. Een voorbeeld onder vele, uit De Jazz-Speler, waar een
vijfenveertigjarige aan zijn jonge liefdes terugdenkt: ‘Irene, ja, wij volgen opnieuw
de Leie. Wij gaan weg van de stad, die achter ons in den Zaterdagmiddag ligt. Er
knallen kogels achter de barmen op de schietbaan. Een roeier in rood en wit
gestreepte trui scheert met rythmisch gelepel op een skiff voorbij. De velden gaan
open...’
In een paar spaarzame regels, zonder uitvoerige detaillering, wordt de rust van
het week-eind en de heldere stemming van twee jeugdige harten samengevat. De
knallende kogels achter de barmen op de schietbaan zijn de ontspanning van stadslui
die het dagelijks gedoe ontvlucht zijn; de ‘roeier in rood en wit gestreepte trui’
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laat een noot van blijde kleur opzingen, het voorbijscheren ‘met rythmisch gelepel’
kan niet verbeterd worden, die ‘skiff’ is zo licht als een pluim, en de hele zin geeft
de luchtige beweging weer, die tevens met het lentegeluk in bet gemoed
overeenstemt; daarna de ruimte, uiterst eenvoudig, zoals het paste: ‘De velden gaan
open...’
Maurice Roelants is de delicate vertolker van die conflicten in het innigste leven,
die haast onnaspeurbaar blijven, die maar even aan de oppervlakte van het
bewustzijn rimpelen, doch wel eens over een heel bestaan kunnen beslissen, dat
zeer samengestelde gebeuren in het geschemer van de psyche, waarvan elk ogenblik
een complex is van vele gevoelens, voorgevoelens, gedachten, bijgedachten, halve
gedachten, en dat zich alleen uiten zal door een aarzelenden blik of een bleken
glimlach. Zijn rijk is niet dat van de kleur, maar van de nuance. En terwijl hij ons niet
anders aanbieden wil dan ontleding, behoudt hij daarin toch het leven, doordat het
subtiel in elkaar glijden van schakering op schakering gedragen wordt door de
voortdurende ondergrondse stroming, en doordat de eigenaardige zegging,
uitgelezen zonder vergezocht te zijn, geen enkele bijzonderheid neutraal laat. Daarbij
is die nooit aandikkende stijl gestadig opgefleurd door een teer-speelse fantasie,
die hem zo bekoorlijk lichtgevederd maakt. Het alledaags-tragische geeft hij zo
bescheiden, zonder phrasen, met een liefelijke terughouding, een stem die nooit in
cursief-letter schijnt te spreken. Terwijl bij al dat heel gewone het besef u bijblijft
van het onbegrensde, raadselachtige leven, waar onze kleine gebaren zich vluchtig
op aftekenen. De ongerijmdheid
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zit in de kern zelf van het leven. Vandaar een hogere ironie, die uit de feiten zelf
spreekt.
Ik geloof wel, dat Gerard Walschap nu algemeen aangezien wordt als de diepsten ruimst-menselijke, de meest oorspronkelijke, omvattende en dramatische
prozaschrijver van zijn geslacht. Iets van zijn invloed is dan ook bij haast alle jongeren
te merken.
Zijn bijval dagtekent van den roman Adelaïde (1929), die met Eric (1930) en Carla
(1933) tot een trilogie uitgroeide. Onder zijn latere werken treffen vooral Trouwen
(1933), Celibaat (1934), Een Mens van goeden Wil (1936). Die romans spelen op
het land. Maar hier komt niets meer aan de oude boerennovelle herinneren. Ze zijn
wel door-en-door Vlaams, de personages herkennen we dadelijk als Vlaamse
katholieke dorpelingen, maar het verhaal staat altijd boven het anecdotisch
gewestelijke, verheft zich bij al het eigengrondse tot uitbeelding van den universelen
mens. Wat in de eerste plaats te danken is aan de veelzijdige levenservaring, de
straffe observatie, het begrip van de verholenste roerselen van 't innerlijke.
Heeft Walschap in Trouwen op onvergetelijke wijze de moeder getekend als een
zuiver en groots stuk natuur, meest gaat zijn studie toch tot deerniswaardige
ontredderden, gekweld door teruggedrongen sexuele instincten en het idee van de
zonde, gedreven door het demonische in hen, geesteszieken die ten onder gaan
doordat de natuur in hen onderdrukt werd. Er hoorde vrij wat moed toe om zo
onbevangen in die afgronden te dalen en alle verommingen, door conventie
opgelegd, vastberaden af te rukken; ernstige, meedogenloze moed van een
zielkundig heelmeester, die met zijn vlijmscherpe mesjes den more-
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len kanker blootlegt en het hoofd niet afwendt voor den etter. Daarbij heeft
Walschap een voorstellingswijze en een stijl, die in de Nederlandse literatuur nieuw
mogen heten. Zeker was hier de ‘zakelijke’ stijl reeds aan te treffen, en dan nog wel
bij Streuvels, met De Werkman , van 1914. Maar Walschap ging in die richting veel
verder. Hij schrijft nooit over de werkelijkheid: ze staat voor ons, als zonder zijn
bemiddeling, en de wrede humor die ons aangrijpt komt niet van hem, maar is een
eigenschap van die werkelijkheid zelf. Hij schildert de omgeving niet, maar zij is er.
Hij ontleedt niet, want het levende is synthese, en zo dwingt hij ons, het waarlijk te
zien, met een samenvattenden blik. Hij geeft alleen en uitsluitend handeling: wat
niet den vorm van handeling heeft, lijkt hem het levende niet. Hij verlaat nooit het
concrete. Zijn verteltrant is bondig gedrongen, met een minimum van bijvoeglijke
naamwoorden, en toch nooit koud noch droog. Met haar gespannen verkortingen
is geen taal zo direct als de zijne. Hij zegt alleen het nuttige, het noodzakelijke, maar
het juiste woord staat op de juiste plaats. Wat zijn personages zeggen wordt
gewoonlijk niet ingeleid door ‘hij sprak...’, ‘zo zei ze...’, ‘zo dacht hij...’, maar wat ze
zeggen horen we ineens zonder meer, - er is niet de minste afstand tussen ons en
het gebeurende: wij zelf ‘leven’ die werkelijkheid. Ik onderstreep hier enkele
voorbeelden uit de eerste bladzijden van Trouwen: ‘Op eenen enkelen avond was
het beklonken en waarom dat lang verkeeren, drie maanden later trouwde hij met
Karlien.’ - ‘En als Karlien naar huis moest voor het avondeten, zeiden ze van het
kind maar hier te laten, we brengen het seffens.’ - ‘Na het feest kwam de brouwer
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reizekens bij Toon in de keuken: we zullen hem nu eens in 't college steken’. - ‘Hij
was zoo zat als een matroos en wou absoluut den subregent de hand drukken:
meneer, gij vervult eenen droeven plicht.’
Een hele toestand kan in drie zinnetjes aangegeven worden. In Celibaat is de
jonge André bij een oom komen inwonen, rijkgeworden poen van een vent, die zo
pas met een veel jongere vrouw getrouwd is: ‘Het eerste dat hij kocht was een auto
en het eerste dat hij overreed een kind. Daarom vergezelde zijn vrouw hem niet
meer. Ze sliep dan tot elf uur en kwam in lossen peignoir André een sigaret vragen.’
Celibaat acht ik het sterkste wat we tot nog toe van Walschap bezitten: de
geschiedenis van dien André, ‘het Heerken’ van het kasteel, die vol kwade driften
zit, ondermijnd door zijn minderwaardigheidsgevoelens, verdoemd om nooit de
liefde van een vrouw te kennen; hij komt vreeslijk aan het gezicht verminkt uit den
oorlog en dan wordt een geleidelijke verandering in die wrakkige ziel weer mogelijk.
Ik weet in onze literatuur niets dat zich vergelijken laat met het toneel van André en
de oude dienstmeid die hem oppast, toen hij zich ergens ver in de eenzaamheid
verscholen heeft: het is verschrikkelijk, schrijnend en tevens subliem van christelijk
begrip.
Dergelijke openbaring heeft het jongste geslacht ons nog niet gebracht. Althans
niets dat ons door zulk een accent zou pakken. Er heeft zich, voornamelijk onder
den invloed van Walschap, nu en dan samenvloeiend met dien van Roelants, een
algemene toon gevestigd, waarbij de schrijver niet meer geheel nieuwe
uitdrukkingsmiddelen
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hoeft te veroveren. Bij de besten merken we dezelfde neiging, om aan
diepte-psychologie te doen.
Hoe sympathiek me ook de stijl van Korneel Goossens is (geb. 1900), de
kostgangers van 't oudemannenhuis en de onmondige sukkelaars, die hij ten tonele
voert ( Mastelijntje's Opstand , 1926; Judokus , 1928; Marionet speelt zelf , 1929)
hebben we in de Vlaamse letteren zo herhaaldelijk ontmoet, dat ze ons ten slotte
gemelijk stemmen, en na Petrusken's Einde (1917) van Fernand Toussaint vermogen
ze ons bij Goossens nog maar bijster weinig belang in te boezemen.
Willem Putman (geb. 1900) behandelt in Vader en Ik (1933) een motief van het
onbewuste driftleven, en met den fantast van Pruiken (1935) een tragicomedie van
waanvoorstellingen. Maar die romans doen nog ‘jong’ aan: er blijfť ietwat te veel
literatuur aan hangen, te veel opzettelijks in de effecten, om ons den indruk van het
door-echte leven te laten, en de taal, al kan die ook zo direct en beweeglijk zijn,
mist dat intens-persoonlijke dat ook op het meest gewone een waas van schoonheid
kan leggen. Dat gelukt dan Lode Zielens beter (1901-1944), die nochtans met geen
onbekende elementen voor den dag komt. Hij blijft eigenlijk in de, traditie van den
naturalistischen roman en zou met Gustaaf Vermeersch kunnen vergeleken worden.
Het verschil is dan, dat Zielens, na-oorlogs schrijver, de voorkeur geeft aan nerveuze
zinnetjes, nooit aan miniatuur-schildering doet en, in zijn laatste boeken althans,
boven het individuele geval uitgroeit, een hele volksklasse laat optreden, hetgeen
het werk tot een zogenaamden ‘socialen roman’ maakt, en dit op een schaal, zoals
in de Vlaamse literatuur
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nog niet aangetroffen was. Hij is echter niet zo zuiver in de naturalistische leer,
want hier en daar onderdrukt hij zijn sentiment niet en vervalt dan wel eens in een
licht pathetische wending.
Het Duistere Bloed (1930) beschrijft, hoe de tederheid van een vader voor zijn
dochter tot een verterenden hartstocht wordt, waar hij tegen strijdt, maar die hem
toch tot een schielijken moord uit ijverzucht drijft. Zoals meermaals bij Walschap en
De Pillecijn wordt hier naar een uitzonderingsgeval gegrepen, om uit reactie tegen
de sleur van een al te eenvoudige zielkunde naar het geheimzinnig onderbewuste
te vorsen. Bij Zielens gaat dit steeds gepaard met erbarming. Hij staat midden onder
de mensen en voelt den wreden gang van hun lot mee.
In Moeder, waarom leven wij ? (1932) volgen we van de wieg tot het graf vele
personages, die samen het drama van het vergroofde proletariaat uitmaken: lang
verhaal van voortdurende miserie en angst en lijden, waar de stakkers onder
bezwijken, in hun driften elkaar zo vaak martelend en verscheurend. Maar door al
die troosteloosheid schemert soms de hoop door op een betere wereld, die door
den wil kan geschapen worden en geen slaven meer kennen zal.
Nu begint het Leven (1935) is even vol, maar meer geconcentreerd, in al zijn
onderdelen beheerst. De gespannen volzinnen, met rechtstreekse weergave van
het gesprokene, herinneren wel aan Walschap, en ik geloof ook, dat Zielens zijn
roman niet zo had kunnen schrijven, als hij niet Dostojevsky gelezen had. Maar de
gaafheid van het werk wordt er nauwelijks door aangetast. Want hier steunt alles
op meegeleefd leven, en in elliptische
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samenvattingen raden we het intiemste wat er omgaat in die ontredderde
oudstrijders. Zij hebben niet alleen gas in de longen, ze zijn zedelijk gebroken en
haken tastend en vertwijfeld naar een weinig geluk, een weinig evenwicht, dat de
vrouw hun schenken zou. Dat is niet meer de ellende van het proletariaat, maar het
leed van alle mensen. En bij zoveel wrangs, voelt ge steeds als grondtoon een
tederheid, die Zielens geheel eigen is.
Maurice Gilliams (geb. 1900) echter verschijnt ons onder al zijn tijdgenoten als
de ras-echte schrijver van de meest beschaafde verfijning. Na enkele
verzenbundeltjes was zijn Oefentocht in het Luchtledige (1933) slechts een voorstudie
voor Elias of Het Gevecht met de Nachtegalen (1936), jeugdherinneringen en notities
uit het jongelingsleven van een eenzelvige, maatschappelijk ongeschikte natuur,
die zich poogt te bevrijden uit haar romantische zelfbegoochelingen, dit buiten elke
stelselmatige compositie vastgelegd in een wel overwogen, uiterst geschakeerde
taal, die er bij al het subtiele van woordenkeus en wendingen niets van haar
doorzichtige helderheid bij inschiet. Een dagelijkse realiteit, met gespitste aandacht
gezien, wordt met scherp vernuft doorzocht en door de verbeelding op het plan van
den geest verdichterlijkt, zo dat we een onbekende realiteit menen te ontdekken.
We denken soms wel aan de Beginselen der Chemie van Karel van de Woestijne
of aan den Malte Laurids Brigge van Rilke, maar het is toch heel wat anders. Het
ziet er eerst broos uit en blijkt toch bijzonder duurzaam. Ik houd dit voor het meest
sensitieve en muzikale proza, dat de jongere literatuur heeft voortgebracht.
René Berghen (geb. 1901) had een veelbelovend debuut
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met De Overjas (1934), waarin een schrale stof tot een klein meesterstukje van
Dostojevski-humor werd verwerkt. Dan was Het Jeugdavontuur van Leo Furkins
een geslaagde proeve van, ook eventjes Dostojevskiaans getinte, ongemene
psychologie. Jammer dat De kleine Isa (1937) me daarna vrij banaal schijnt.
Wat zal F.N. Fonteyne (geb. 1904) ons geven? Zijn eersteling, Pension Vivès
(1936), niet heel gaaf van taal noch bouw, maar met menige krachtig geëtste
bladzijde, verzette ons in de zeer eigenaardige sfeer van een verborgen Brugge,
waar iets van de vreemdheid van een Jeroen Bosch in grimaste. De landelijke roman
Polder (1937) boeit literair al veel minder.
Onder de laatst-gekomenen is wellicht het meest van André Demedts te
verwachten (geb. 1906). Het proza van Het Leven drijft (1936) is kantiger dan zijn
verzen. Zijn meesters zullen wel Roelants en Walschap zijn, maar een epigoon mag
hij geenszins heten. De stukken van zijn groot verhaal konden op organischer wijze
aaneengegroeid zijn, en toch laat die roman een indruk na van gezond en
evenwichtig talent. Er zit stof in, een reeds verrassend gerijpt levensinzicht.
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VII. Besluit

Op het eind van dit overzicht mogen we ons afvragen, of een overheersende trek
de nieuwe Vlaamse literatuur enige eenheid geeft.
Haar ononderbroken ontwikkeling, waardoor ze gestadig aan volheid,
verscheidenheid en beschaving won, bewijst dat ze, als geheel genomen, met een
kracht van noodwendigheid uit den socialen bodem gegroeid is. Haar meest typisch
karakter lijkt me dan ook in den natuurlijken samenhang met het Vlaamse volk te
vinden.
Geen wonder: na 1830 is de Nederlandse taal uit het bestuur, het gerecht, het
leger verbannen, uit al de organen waar een regering over waakt; en daar het
onderwijs de hogere standen verder verfranst, komen onze letterkundigen veelal
uit het volk of de kleine burgerij, - van Hendrik Conscience af, die, uit het vaderhuis
verdreven omdat hij zijn gebiedende roeping wil volgen, zonder een duit door een
vriend opgenomen, wiens kamer hij deelt, daar zijn Leeuw van Vlaanderen schrijft,
of Ledeganck, onaanzienlijk klerkje te Eekloo, maar die zich door noeste vlijt opwerkt
en de Gentse Universiteit gaat bezoeken, waar hij enkele malen in de week te voet
naartoe trekt, en zoveel anderen nog, Door van Rijswijck, Zetternam... tot den brooden suikerbakker Stijn
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Streuvels en den treinconducteur Gustaaf Vermeersch.
Men bedenke daarbij, dat zij hun uitdrukkingsmiddel zelf, hun taal, moesten
verdedigen. Zij wisten zich vanzelfsprekend verbonden aan het lot van de Vlaamse
Beweging. Zelfs later hebben de meest verstandelijk verfijnden nooit opgehouden,
zich heel dicht bij het hart van het volk te voelen.
Ik moet bekennen, dat dit ook andere dan voortreffelijke gevolgen heeft gehad.
Langen tijd bleef het gebied van de Vlaamse letterkunde nogal beperkt. Roman
en toneel waren niet bijzonder gelukkig wanneer zij zich buiten het boerenbedrijf of
de kleine provinciestad waagden; zij bleven grotendeels aan regionalisme
overgeleverd. De bergtoppen werden niet bestegen, van waar de gezichteinder
naar de vier winden zich uitbreidt. De proeven van gemoedsontleding boden te
weinig verscheidenheid van plans en schakeringen, bereikten niet die hoogten van
hartstocht, waar de ziel vermenigvuldigd wordt en boven het gewone gedoe steigert.
Het instinct had de overhand op het intellect, en daaronder had ook de stijl doorgaans
te lijden.
Maar die tijden zijn achter den rug.
En dit is heden de eigenaardige verdienste van de Vlaamse letteren: wanneer ze
zich uit de kleinburgerlijkheid loswonden en de cultuur zich bij het instinct kwam
voegen, behielden ze toch die gezonde kloekheid, die alleen aan de communie met
het volk te danken is. Ziedaar een vruchtbaren grond. Het mag ons geluk heten,
dat we gespaard bleven voor dat soort van individualisme, dat in vereenzaming
verdort.
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Als de enkeling een wand optrekt tussen zich en de gemeenschap, dan scheidt een
andere wand, in hem zelf, wat hem met die gemeenschap toch verbinden blijft en
wat alleen hem zelf toebehoort. Hij kan zich dan niet als geheel meer uitdrukken,
in zijn volheid, in zijn eenheid, maar slechts vanuit datgene wat hem tot een
uitzondering maakt. Wat zijn werk aldus aan vreemde schoonheid winnen kan,
verliest het aan ruime menselijkheid.
In de Vlaamse letterkunde ontkomen zelfs de persoonlijkste uitingen aan zulk
een vernauwing. Vandaar die gemakkelijke breedheid van rythmus, dat rechtstreeks
accent, die van zelf deinende bewegingskracht.
Gezelle is hiervan het beste beeld, want wie paarde in dezelfde mate natuur en
eenvoud aan fijnbedreven kunstzin? Lang stond hij alleen... Maar merkwaardig is,
dat wanneer Van Nu en Straks het teken van een nieuw getij werd en in Vlaanderen
de heerschappij vestigde van het vrije, mooie, zelfdoorvoelde woord, het tevens de
verbondenheid van den schrijver met de gemeenschap predikte. Om nu slechts van
de grootsten onder de doden te gewagen: als we b.v. Buysse lezen, bevinden we
ons niet meer in een boek, maar midden in het leven. En zelfs het werk van onze
meest individualistische dichters spreekt me niet tegen. Tot bij hem, die de hoogste
belichaming van den geest was, Karel van de Woestijne, en tot daar, waar hij voor
de menigte onbegrijpelijk blijft, hoort ge toch altijd den gehélen mens, met zijn
bloedwarme aardsheid die nog de opperste mystische sfeer van de ziel doorsiddert,
- den gehélen mens, daar hij, evenmin als zijn Vlaamse broeders, zich ooit in den
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ivoren toren opsloot, en zich steeds gedragen voelde door al het trachten en
verlangen van de wereld rondom zich.
Het ziet er gelukkig niet naar uit, dat die les in de hedendaagse Vlaamse literatuur
verloren zou gaan!
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Aantekeningen
Algemene opmerkingen
1. Bij ontstentenis van een algemene inleiding voor het Verzameld Werk van August
Vermeylen, is het wellicht hier de goede plaats om, als Redactie, verantwoording
af te leggen over de richtlijnen, die bij de samenstelling van de onderscheiden
banden gegolden hebben. Het lag immers aanvankelijk in de bedoeling het hele
oeuvre van de auteur in chronologische volgorde te publiceren. Aldra rezen
moeilijkheden: zou dan als criterium bindend blijven de datum van ontstaan en
eerste publicatie, ofwel het jaar van verschijnen van een eventuele laatste druk?
Kon voor deze moeilijkheid de gewenste oplossing gevonden worden, de
uitgebreidheid van zekere teksten en de beknoptheid van weer andere zouden, bij
chronologische schikking, een àl te ongelijk en onesthetisch uitzicht verleend hebben
aan de compositie van de delen. De lezer zou ook moeilijk zijn weg gevonden
hebben in die kleine chaos. Daarom gingen voorop: het scheppend werk (I) en het
door Vermeylen zelf gebundeld essayistisch en critisch proza, zoals dat een paar
generaties, naar het uiterlijk, vertrouwd geworden is (II), met inbegrip van de
dissertatie over Jan van der Noot.
Behoudens het bekende letterkundig overzicht Van Gezelle tot Timmermans (=
tot heden) bleven dan over àl de losse bijdragen, studies, lezingen, inleidingen en
heel de journalistiek, voldoende stof voor twee delen (III en IV).
Terwille van de compositorische gaafheid werd, voor III en IV, hetzelfde criterium
als voor I en II aangelegd. Aldus kwamen in III bijeen - chronologisch naar het
ontstaan gerangschikt, maar afgedrukt naar telkens de laatste editie - teksten, die
zelfstandig of in overdruk verschenen, en verder uitgebreide bijdragen of
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hoofdstukken bestemd voor grote uitgaven, die als een individueel aandeel in een
of ander algemeen of vervolgwerk zijn te beschouwen. Deel IV zal ten slotte het
nog alleszins eerbiedwaardig restant, de miscellanea, opvangen, de niet
gepubliceerde teksten inbegrepen.
2. Toch ontbreken in III nog teksten, die er - na voorgaande verklaring - zouden in
thuishoren. In de eerste plaats de Kritiek der Vlaamse Beweging , want de studie
*
verscheen in 1905, in overdruk . Zij staat evenwel in Verzamelde Opstellen I en
**
kreeg dus haar beurt (cf. Verz. Werk, dl. II, blz. 44)
Een tweede geval levert La méthode scientifique de l'histoire littéraire op, waarvoor
Vermeylen-zelf de Redactie de gelegenheid ontnam de oorspronkelijke, Franse,
tekst - ook in overdruk verschenen - in te lassen in III, daar hij zijn stuk opzettelijk
voor de tweede bundel Opstellen vertaalde (cf. Verz. Werk, II, blz. 173). Een zelfde
lot onderging L'histoire de l'art; questions de méthode (cf. Verz. Werk, II, blz. 194).
3. Wat te doen met andere stukken, simultaan, zowel in het Nederlands als in het
Frans verschenen? Alhoewel Vermeylen - zoals onder 2 gezegd - zijn uit het Frans
vertaalde teksten destijds oorspronkelijkheidswaarde toekende, meent de Redactie
thans de eerst ontstane ‘Fassung’ de voorrang te moeten geven;

*

**

Van de Kritiek zijn ons acht teksten bekend: 1. In Van Nu en Straks, 1896; 2. In overdruk
(J.E. Buschmann, 34 blz.); 3. In Verzamelde Opstellen I, 1904; 4. In overdruk (met de
vermelding: Afzonderlijke uitgave uit ‘Eerste bundel Verzamelde Opstellen’, met ‘een woordje
vooraf’ van den schrijver, Juni 1905; 50 blz.); 5. In overdruk (met de vermelding: Uit ‘Eerste
bundel Verzamelde Opstellen’. Afzonderlijk uitgegeven voor ‘De Vrije Vlaamse Studentekring
Ter Waarheid’. Met ‘een woordje vooraf’ van den schrijver, Juni 1905; cf. Verz. Werk, II, blz.
874); 6. In Verzamelde Opstellen, 1922; 7. In Proza, 1941; 8. In Verzameld Werk, II, 1951.
Ook Vlaamsche en Europeesche Beweging verscheen afzonderlijk: 1901.
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voor dubbel emplooi ziet zij geen aanleidingen aanwezig. In de ‘Aantekeningen’ zal
dan gewezen worden op afwijkingen, nuances, inlassingen of schrappingen. De
Redactie is van oordeel, dat het Verzameld Werk, al dient het inderdaad de
cultuurhistorie, toch - en vóór alles - nog een leesbaar geheel moet blijven. De
gestalte van Vermeylen is overigens zo sterk gefundeerd in het Vlaamse
bewustwordingsproces, dat het voor niemand nog een rol speelt in welke taal,
Nederlands of Frans, een of andere tekst toen verscheen. Er moet - altijd volgens
de Redactie - in de eerste plaats gekeken worden naar het onmiddellijk doel, dat
elke publicatie moest dienen. In Vermeylens tijd was het echter ook logisch, dat hij
zijn Franse studies in de Verzamelde Opstellen in het Nederlands opnam: ter wille
van de vernieuwing van de ideeën namelijk én voor de vestiging van zijn gezag.
4. De Redactie bevond zich voor een netelige kwestie bij het samenstellen van
delen III en IV. De oorzaak ligt bij Vermeylens geest én bij de positie, die hij in het
openbaar leven innam. Het treft de aandachtige lezer inderdaad, dat Vermeylen
zich soms, al publicerend, herhaalt. Woordelijk herhaalt. Zouden nu - zoals het in
Verzameld Werk passen zou - alle studies en lezingen opgenomen worden, dan
moet de lezer óf verwonderd opkijken, óf zijn aandacht voelen verslappen. Hij zou
zelfs kunnen concluderen, dat Vermeylen aan een te kort aan uitdrukkingsvermogen
geleden heeft. De aanleiding tot enige herhaling of herneming is nochtans eenvoudig:
eensdeels formuleerde de auteur zijn gedachten van meet af meestal zo scherp,
dat er voor hem geen enkel nut in stak de eerst ontworpen vorm te herzien bij een
tweede, derde gebruik. Anderdeels is het elementaire plicht er rekening mee te
houden, dat verschillende teksten voor steeds ander gehoor werden klaar gemaakt,
zodat het volkomen verkeerd zou zijn geweest - van zijn standpunt uit - pregnante
karakteriseringen of typeringen of ontledingen nog eens, en misschien minder goed,
over te doen.
Teneinde de kans op te kort op elkaar volgende herhalingen te ontgaan, werd La
poésie flamande de 1880 a 1910 (1912) niet opgenomen in III, doch wel in de
‘Aantekeningen’ bij La poésie flamande contemporaine (1919) verwerkt.
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In verband hiermede zij onderstreept hoezeer voor Vermeylen pleit, dat hij soms en zo vroeg! - tot een juiste verwoording is gekomen (cf. Les lettres néerlandaises,
1905), welke lapidaire karakteriseringen dan - eventueel vertaald, maar uitgebreider,
verdiept en genuanceerd - in latere publicaties nóg opgeld maken; tot in Van Gezelle
tot Timmermans (1923) toe. De stof leefde in de auteur, hij droeg die in zich om.
Dat is bv. ook de verklaring, waarom hij het thema van De Wandelende Jood zo
lang liet rijpen, en Twee Vrienden veel later opnieuw op het getouw kon zetten en
eindelijk ook afmaken.
5. Tenslotte beschouwt de Redactie, als tekstbezorgster, het niet als haar taak
Vermeylens voorstelling van zaken, of personen, noch zijn betogen te toetsen, te
verklaren, eventueel te rectificeren, of te critiseren.
6. Behoudens de noten bij de teksten Het Oud-Vlaamse Portret, Pieter Brueghel de
Oude als Schilder van Landschappen, Van Bosch tot Bruegel en zijn Kring,
Hieronymus Bosch en Kunstgeschiedenis, opgesteld door Dr W. Vanbeselaere,
werden de aantekeningen voor deel III bezorgd door Ger Schmook.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

763

Aantekeningen bij Les lettres néerlandaises en Belgique depuis
1830
Algemene aantekeningen
Ons bekend in vier teksten.
a. In de verzamelbundel: La nation belge; 1830-1905. Conférences jubilaires
faites à l'exposition de Liége en 1905. Liége, Ch. Desoer et Bruxelles,
Weissenbruch; 490 blz. Tekst Vermeylen van blz. 264 tot 283.
b. Overdruk in grijs kaft. Alleen bij Charles Desoer. Liége, 1906. De overdruk
draagt enkel de titel van de lezing. In het ex. dat Vermeylen van uit de
Roodestraat 74 Ukkel ‘aan den heer Max Rooses’ zond met de opdracht ‘v.d.s.’
schreef hij eigenhandig: ‘Extr. de “La nation belge”. Confér. jubilaires faites à
l'Expos. de Liége en 1905’. 22 blz.
c. Les lettres néerlandaises en Belgique depuis 1830. Conférence faite à
l'exposition universelle de Liége en 1905. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1906.
Gedr. te ‘Bruxelles-Imp. Vve Monnom, 32 rue de l'industrie’. Rood kaft, 38 blz.
d. Les lettres / ... / 1905. Bruxelles, H. Lamertin, 1907. Druk zie c. Bruin kaft;
zelfde aantal blz.
De exemplaren c. en d. zijn typografisch identisch; cf. blz. 26, 2e regel: va faira
voor va faire.
Zoals in 1880, ter gelegenheid van de vijftigste verjaring van de onafhankelijkheid
van België, te Brussel de inventaris werd opgemaakt van de geestelijke, industriële
en commerciële waarden, die het jonge land kenmerkten, werd ook in 1905 - ditmaal
te Luik, en naar aanleiding van een internationale tentoonstelling - overzicht genomen
van de toestand.
*
Naar het voorbeeld van een serie Franse lezingen richtte het

*

M. Wilmotte, Mes Souvenirs, 1948, blz. 152.
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‘Comité Exécutif’ ook een Belgische reeks in. Het deed een beroep op ‘les hommes
les plus qualifiés de la nation’ om, van October tot November 1905, de Belgische
cultuur, industrie, handel en expansie in het licht te stellen, met het bijzondere doel
ons land meer vertrouwen in zichzelf bij te brengen. Namen aldus het woord - met
Vermeylen, de twaalfde -: M. Digneffe, H. Pirenne, G. Kurth, L. Dupriez, H. Carton
de Wiart, E. Waxweiler, L. Strauss, Ch. Morisseaux, E. Vliebergh, Kolonel Thys, E.
Verhaeren, V. Chauvin, C. Lemonnier, M. Kufferath, L. Crismer, A. Lameere, M.
Wilmotte, P. Hoffmann, E. Picard en L. Hennebicq.
Vermoedelijk beantwoordt Vermeylens gedrukte tekst geheel aan het door hem
gesprokene, vermits Edmond Picard een ander stuk dan zijn lezing inzond, wat
vermeld werd. Het is verder nodig er op te wijzen, dat Vermeylens bezadigde
voordracht berekend is op een Frans en kittelorig publiek. Zij moet overigens in
onmiddellijk verband worden gebracht met zijn kort, kernachtig betoog van 27
Augustus 1905 over De Vlaamsche letterkunde van 1830 tot 1905 te Antwerpen
voorgebracht tijdens de Vlaamsche (Liberale) Landdag, eveneens ingericht ter
ste

gelegenheid van de 75 verjaring van België's onafhankelijkheid (cf, Verz. Werk
dl. IV). Dit stuk is geheel anders van factuur, veel polemischer gedacht. Er komen
echter reeds karakteriseringen in voor (bv. over Gezelle en Rodenbach) die als
‘woordelijke vertalingen’ in onderhavige Franse tekst opduiken. Het fragment
betreffende Gezelle en Rodenbach heeft een doorslaand succes gekend. Het werd
ten andere opgenomen in de Revue de Belgique van 1906 (blz. 260-266), waaruit
o.a. La Métropole d'Anvers van 12 Augustus 1906 de tekst overnam.
blz. 7 titel: A.V. kiest hier wel zeer opzettelijk het bv. nw. néerlandaises, als
tegenstelling tot françaises. Zie de inleidende noten en r. 18-31, op blz. 209; blz. 16
en blz. 813 / r. 3-5: Een zinsnede, die later - zie Quelques aspects de la question
des langues en Belgique; blz. 197 - scherper geuit, haar volle betekenis krijgt,
wanneer A.V. aan sommige francophone Belgische publicisten verwijt de Vlaamse
literatuur over het hoofd te zien, of beter nog:
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te negeren. Het is mogelijk dat A.V. hier dacht aan een heel bijzonder feit. Camille
Lemonnier had zich in een kroniek van La Revue eer laatdunkend en zelfs tergend
over de Vlaamse literatuur en haar beoefenaars uitgelaten. A.V. gispt Lemonnier
(cf. Vlaanderen, Januari 1905, III, blz. 35) en geniet het genoegen te constateren,
dat Lemonnier bij de uitgave van zijn kroniek in boekvorm (La vie belge) zekere
zinnen schrapt en bepaalde uitdrukkingen verzacht. Zie Verz. W. II, blz. 333 en
Aant. blz. 914 / r. 8: Ed. 1905 en 1906: Certes, il y avait eu... / r. 23: Toespeling op
de Franse tekst van La Brabançonne (1830): ‘Après des siècles d'esclavage, les
Belges sortant du tombeau...’, (Jenneval-van Campenhout) cf. blz. 101 en blz. 576.
blz. 8 r. 6: Besluit van het Voorlopig Bewind, in Bulletin des Arrêtés et Actes du
Gouvernement Provisoire; 20 nov. 1830; nr 33. / r. 2 v.o.: ‘Et voilà la merveille...’ Dit
thema - zie ook de vorige blz. - behandelt A.V. eveneens in zijn toespraak voor de
(Liberale) Vlaamsche Landdag, op 27 Aug. 1905: De Vlaamsche Letterkunde van
1830 tot 1905. Zie Verz. Werk, dl. IV.
blz. 9 r. 11: A.V. doelt op de diplomatische publicatie van Jan van Heelu's Slag
van Woeringen door J.F. Willems, ingezet door de Nederlandse regering vóór 1830
- 300 bladen lagen klaar in Augustus '30 - en beëindigd onder de Belgische (1836):
Collection de chroniques belges inédites, publiées par ordre du Gouvernement. / r.
12: Belgisch Museum van de Nederduytsche Tael- en Letterkunde en de
geschiedenis des Vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappij tot Bevordering
der Nederduytsche Tael- en Letterkunde, 1837 (Red. J.F. Willems); De Middelaer
of Bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis, 1840-'41 (Red.
J.B. David) / r. 14-15: Zinspeling op de tot slogan geworden versregel van Prudens
van Duyse: ‘de tael is gantsch het volk’, waarnaar een Gentse vereniging van
‘taalminnaren’ zich zelfs een naam fatsoeneerde. Cf. P.v. Duyse: Aen België, Gent,
1835.
blz. 10 r. 1-2: cf. De Vl. Lett., blz. 104 r. 3 en 4 / r. 24: Om alle verwarring uit te
sluiten: Prudens van Duyse, vader van Herman en Florimond (musicoloog). / van
r. 24 tot volgende alinea:
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cf. La poésie flamande contemporaine, blz. 281 / r. 31: cf. De Vl. Lett., blz. 106, r.
29-30.
blz. 11 r. 2: cf. De Vl. Lett., blz. 106, r. 30 / r. 10-15: cf. De Lett., blz. 108 r. 16 / r.
25: cf. De Vl. Lett. blz. 108 r. 26, waar A.V. de naam van Van Langendonck citeert
/ r. 28: Th. Van Rijswijck overlijdt te Antwerpen op 7 Mei 1849 / r. 29: De Laet, intiem
jeugdvriend van Hendrik Conscience, gaat geleidelijk naar de politiek over; wordt
‘meetingist’, om als rechts Kamerlid te eindigen.
blz. 12 r. 11: In 1843 heeft H.C. de tweede - gewijzigde - druk laten verschijnen
van Het Wonderjaar en De Leeuw van Vlaendren. / r. 15: cf. De Vl. Lett., blz. 111
r. 1 / r. 18-19: cf. De Vl. Lett., blz. 110 r. 30-31 / r. 20: De Vl. Lett., blz. 112 r. 6:
‘tegenvoeter’, blz. 113 r. 9: ‘polen’ / r. 23: cf. De Vl. Lett., blz. 112, r. 19 / r. 24: o.a.
In 't Schipperskwartier (1856) / r. 27: cf. De Vl. Lett., blz. 112, r. 28-30 / r. 30: ed.
1905 en 1906 vermelden de voornaam August niet. Renier Snieders wordt in De
Vl. Lett. ook behandeld (blz. 113 r. 14).
blz. 13 r. 2: cf. De Vl. Lett., blz. 113 r. 25 - blz. 114 r. 1 / r. 5: A.V. vermeldt hier
niet de arbeider-romanschrijver Eugeen Zetternam (=Joost Jozef Diricksens). Dit is
geen toeval: ook in zijn colleges vermeldde hij hem niet of nauwelijks. Hij komt wel
voor in De Vl. Lett., blz. 108 / r. 6 en vlg.: cf. La poésie flam. cont., blz. 282 / r. 31:
‘Hij leerde zijn volk lezen’, de zo bekende, veel gebruikte en soms ten nadele van
Conscience misbruikte karakteristiek, werd voor 't eerst gebezigd door Frans Joris,
de Antwerpse beeldhouwer van Conscience's zitbeeld (1881).
blz. 14 r. 8: Théodore de Banville: Moulins (Bourb.) 1823-Parijs 1891/ r. 9: zie blz.
121 / r. 17-18: cf. ed. van 1905 met 1906: ... car il avait la qualité inestimable et
essentielle qui fait les poètes purs et les poètes essentiels / r. 23 en vlg.: deze
passus komt in Van Gezelle tot heden na de alinea van blz. 15 beginnend met ‘S'il
est quelqu'un...’
blz. 15 r. 18: vgl. Van Gezelle, blz. 637 / r. 24 en vlg.: Het loont de moeite ook
deze passus te vergelijken met de passages over Gezelle in Van Gezelle tot heden,
blz. 578, om de haast woorde-
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lijke overeenkomst met bepaalde, hier reeds gebezigde, uit. spraken te constateren.
Logisch dan ook, dat in La poésie flam-cont., zie blz. 285, evenmin iets aan de
teksten werd gewijzigd. Blz. 14 en 15 kunnen trouwens ook nevens de teksten uit
Vlaanderen door de eeuwen heen gelegd worden, zie blz. III, r. 20.
blz. 16 r. 1: ‘imperceptibles’ heeft in de Nederl. tekst (Van Gezelle tot heden, blz.
578 r. 18) geen equivalent; ‘des choses et des êtres’ luidt daar ‘de dingen’ / r. 3-4:
zie ook La poésie flam. cont., blz. 286 / r. 14-18: de vergelijkingen met Burns,
Rimbaud, Laforgue en Verlaine verdwenen uit de Nederl. tekst van 1912. Zie blz.
711, 743 en 914 / Van laatste alinea tot blz. 17 en ook later nog, cf. La poésie flam,
cont., blz. 287.
blz. 17 r. 5: cf. blz. 637 / r. 13 en vlg.: cf. Van Gezelle tot heden, blz. 586 / r. 19:
ed. 1905 en 1906: qu'il y avait en lui / r. 24: toespeling op ‘Van de liefde die
vriendschap heet’, zie blz. 589 r. 6 / r. 31: zie Van Gezelle tot heden, blz. 595. A.V.
doelt op prof. J.F.J. Heremans.
blz. 18 r. 11: Het ‘particularisme’ staat in 1903-05 met nadruk aan de orde. Cf.
Verz. Opstellen II in Verz. Werk. II, blz. 244. Ook het studententijdschrift ‘De
Goedendag’ bekommert er zich, b.v., om. / r. 29: Vermeylen denkt aan het succes
van Stijn Streuvels, H. Teirlinck e.a.
blz. 19 r. 15: Het vers Avondstilte werd door alle Van Nu en Straksers als een
soort van artistieke belijdenis beschouwd, sedert Prosper van Langendonck het
ontdekt had in De Vlaemsche Vlagge van 1877. (Zie ook: H. Verriest, Keurbladen
1926; I, blz. 99; Met inleiding van A. Vermeylen; cf. Verz. Werk II, blz. 471) / r. 27:
Ook voor de tekst Rodenbach betreffende dringt vergelijking met Van Gezelle tot
heden zich op.
blz. 20 r. 7: Ed. 1905 en 1906: la même ardeur de faire / r. 2 v.o.: Ed. 1905 en
1906: requise. Rodenbach
blz. 21 1ste versregel en vlg.: Eerste bedrijf: ‘de Noordzeekust’ uit Gudrun; spel
in vijf bedrijven. Gent, 1882, blz. 43-44 / 9de versr.: Ed. 1905 en 1906: ‘femme’,
enkelvoud. / r. 23: Het sonnet dat A.V. hier, samen met een passus uit Gudrun,
vertaalt is Macte animo (cf. Gedichten [van] Albrecht Rodenbach;
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voll. uitg. bez. en ingel. door Leo van Puyvelde, Amsterdam-Antwerpen, 1909, blz.
221. Cf. Verz. Werk I, 554).
blz. 22 r. 5 v.o.: Ed. 1905 en 1906: Bergman met één n. / Laatste 3 lijnen en wat
volgt kunnen alweer met enig voordeel vergeleken worden met passages in Van
Gezelle tot heden, blz. 617.
blz. 23 r. 7 en vlg.: Voor deze alinea en volgende zie ook La poésie flamande
contemporaine, blz. 290/r. 10: A.V. heeft voor ogen Lentesotternijen (1881), in
tweede instantie Loreley (1882). Cf. Van Gezelle tot heden, blz. 613 / r. 24: Ed. 1905
en 1906: jusquelà / r. 28: Cf. La poésie flamande contemporaine, blz. 290
blz. 24 r. 3: In de lezing van 1912 (zie blz. 809) verandert A.V. het getal twaalf in
vijftien / Van r. 18 af: cf. La poésie flamande contemporaine, blz. 291 / r. 26: Het is
dan, dat oud en jong zich te Brussel aan elkander meten, o.a. in het letterkundig
genootschap De Distel, waarvan deel uitmaakten: P. van Langendonck, A.
Hegenscheidt, A. Vermeylen. De geschiedenis van deze innerlijke strijd moet nog
geschreven worden. Zie I, blz. 17
blz. 25 r. 10: Zie Verz. Werk I, blz. 488: Onze ballade: Openingsstuk voor dikke
trommel, met ‘envoi’: Voor het Schone; zie blz. 774 / r. 27: cf. Quelques aspects de
la question flamande, blz, 243.
blz. 26 r. 15 en vlg.: Te vergelijken met de themata ontwikkeld in Kritiek der
Vlaamsche Beweging, cf. Verz. Werk II, blz. 44 e.v. / r. 23: In zijn lezing van 1912
(zie blz. 809) verandert A.V. dit ‘dizaine’ in ‘douzaine’.
blz. 27 r. 2: Gepubliceerd in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle (1884-1889) en
in Zingende Vogels, oorspronkelijke bijdragen van Nederl. schrijvers, verz. door P.
de Mont: 1891, I, blz. 50-51; 1892, III, 59-61. / r. 23: Voor deze alinea zie La poésie
flamande contemporaine, blz. 293.
blz. 28 r. 18: Vijfjaarlijkse Prijs van de Nederlandse letterkunde; voor het hele
oeuvre; 1906. Met zekere vreugde constateerde A.V. in Vlaanderen, 1906, blz. 386,
dat de Kon. VI. Academie voor Taal en Letteren door de bekroning dan toch een
prijzenswaardige daad op haar actief zou hebben staan. Helaas, weldra moet hij
zijn vreugde intomen: het gaat om een onderscheiding niet door de Academie
toegekend. / r. 26: Cf. Van Gezelle, tot heden, blz. 690 / r. 31 en vlg.: Het is wel
merkwaardig dat precies
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in dit jubeljaar 1905 in Nederland de volle aandacht naar de Vlamingen gaat. Niet
enkel verbaast Max Rooses de critici met zijn werk over Rubens, maar Herman
Robbers schrijft zijn enthousiaste studie De Vlamingen in Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, 1905, blz. 354. De billijkheid gebiedt hierbij aan te tekenen, dat precies
Vermeylens Verzamelde Opstellen de aanleiding vormen tot deze expansie-golf.
blz. 29 r. 8: L.J. Veen; P.N. van Kampen; C.A.J. van Dishoeck. / r. 11: C.A.J. van
Dishoeck, 1903-1907. / r. 18-22: Zie blz. 821 / r. 24: Cf. La poésie flam. cont., blz.
294, voor deze opsomming. Zie ook blz. 821 voor de voornamen; de wijzigingen
hebben wel een zekere betekenis. / r. 27: Bedoeld is Edmond van Offel.
blz. 30 r. 3: Een te Mol op 21 Februari 1905 overleden postbediende, geboren in
1875. Necr. van V. de Meyere in Vlaanderen, 1905, blz. 236. Uit een brief van P.
van Langendonck aan J. de Cock (1-4-1908) zou blijken, dat de novelle van R.J.
meer een aanleiding dan een reden was om de bekende campagne tegen
Vlaanderen in te zetten, waardoor het tijdschrift 90 abonnenten verloor / r. 16: Alinea
te vergelijken met La poésie flamande contemporaine, blz. 298-299.
blz. 31 r. 9: Ed. 1905 en 1906: petit-bourgeois / Laatste alinea te vergelijken met
de slotbeschouwingen van V. 's toespraak voor de (Liberale) Vlaamsche Landdag
(27 Augustus 1905). Zie Verz. Werk IV.
blz. 32 r. 2: Bedoeld is: Die niederländische Lyrik von 1875-1900; eine Studie und
Uebersetzungen von O. Hauser (= F. Büttner) 1901, Werk van P. de Mont, P. van
Langendonck en A. Vermeylen. / r. 3-5: Zie ook E. Coremans: Flemish literature in
Belgium; history since 1830, 1904, vert. uit het Frans door Paul Scharff. De brochure
werd gedrukt voor de ‘Administration of higher instruction of Sciences and Letters’,
ten behoeve van de ‘Universal Exhibition of Saint-Louis’. De oorspronkelijke Franse
tekst werd uitgegeven in 1905, samen met een Nederlandse vertaling door L.J.
Kryn. De titels luidden respectievelijk: La littérature n é e r l a n d a i s e en Belgique
depuis 1830; De N e d e r l a n d s c h e letterkunde in België sedert 1830. /
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r. 6: Het in het Duits vertaalde werk van Vermeersch draagt als titel Klosjes klosjes.
/ r. 9 en vlg.: Cf. Quelques aspects de la question des langues en Belgique, 1919,
blz. 154. Als A. Vermeylen op 27 Aug. 1905 in zijn toespraak voor de (Liberale)
‘Vlaamsche Landdag’ op deze feiten zinspeelt (cf. Verz. Werk, dl. IV) breken
‘levendige toejuichingen’ los. Zie noot op blz. 764. Ongetwijfeld zweeft voor
Vermeylens geest de inhoud van een toespraak van Georges Eekhoud (Kursaal
Oostende, 12 Juli 1905) over ‘l'âme belge’ (zie ‘Beschouwingen’ in Verz. Werk, dl.
II, blz. 336), waarin deze auteur het moedig opneemt voor de gelijkberechtiging van
de twee nationale literaturen en hun auteurs gaandeweg in onderling verband
opsomt. G. Eekhoud bouwde voort op een stramien door Edmond Picard in de
‘Revue encyclopédique’ van 1897 ontwikkeld. Voor de tekst van G. Eekhoud zie
het eerste nummer van La Belgique artistique et littéraire, 1905, 6-27.
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Aantekeningen bij De Vlaamse letterkunde
Algemene aantekeningen
Bekend in twee teksten:
a. De Vlaamse Letterkunde in Vlaanderen door de eeuwen heen. Onder leiding
van Max Rooses. Amsterdam, uitg. mij Elsevier, 1912, Ie deel, blz. 243-312.
Geïll.
b. Id. in Vlaanderen door de eeuwen heen onder leiding van Jan Denucé en J.A.
Goris, door deskundigen op het gebied der cultuurgeschiedenis van Vlaanderen.
Amsterdam, uitg.mij Elsevier; Brussel, Antwerpen, Leuven, Standaard
Boekhandel, 1932. IIe deel onder leiding van Jan Denucé alleen, blz. 38-103.
Het verschijnen van de eerste uitgave van dit royaal opgevatte geïllustreerde
verzamelwerk tijdens het eeuwfeestjaar van de geboorte van Hendrik Conscience
- 1912 - mag als een bewijs gelden voor de optimistische geestesgesteldheid van
de Vlaamse elite. De Vlaamse wereld kende al wel grootse demonstraties. Het Taalen Letterkundig Congres, het XXXIIe in de rij, zou in datzelfde jaar nog enige sensatie
brengen (zie blz. 792) en een lijvig deel Handelingen nalaten, maar tot nog toe was
de Vlaamse cultuur nooit zo doorslaggevend en blijvend gediend geworden als met
dat gezamenlijk werk van burgerlijke standing, klaar gekomen dank zij de
ondernemingsgeest van een Noordnederlands uitgevershuis. Het besef van Vlaamse
samenhorigheid - in weerwil van het ideologisch onderscheid, - waaruit het werk is
ontstaan, was trouwens reeds gevaren in de deelnemers aan de
Hugo-Verriest-manifestatie te Ingooigem (1911), en zelfde klanken worden vernomen
tijdens het Congres van 1912 zelf. Dit alles samen worden mooie voorboden voor
komende jaren, ware 1914 niet gekomen...
Na de verschillende verzamelwerken sedert ± 1880 telkens en
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telkens weer aan België gewijd, met het accent op de Franse gemeenschap, was
er behoefte aan een monument, waardoor de ‘Vlaamse natie’ zou gehuldigd worden.
De gelukkigste formule werd gekozen: Vlaanderen door de eeuwen heen, ietwat
spectaculair, maar treffend. De leider van de burgerlijke Vlaamse voornaamheid,
Max Rooses, koel kunsthistoricus van de oude school, maar bibliofiel-van-de-daad,
had het werk in handen. Opmerkelijk is wel, dat precies wie zo hard behandeld was
geworden door het geslacht van 1890 hier, voor het overzicht van de Vlaamse
letteren, beroep meent te moeten doen op Vermeylen, en niet op Th. Coopman of
op L. Scharpé, die dan, zij het met moeite, toch een Geschiedenis van de Vlaamsche
letterkunde (1899-1910) klaar kregen. Na twintig jaar kon de belhamel aldus
inventaris opmaken, en waar hij in zijn tekst vooropstelt, dat twintig jaar nodig zijn
om een definitief oordeel over een generatie te vellen, daar blijkt dat Vlaanderen
door de eeuwen heen zich inderdaad om de twintig jaar vernieuwt! In 1932 onder
leiding van jan Denucé en Jan Albert Goris - Vermeylen is dan nog van de partij -;
in 1952 onder leiding van Max Lamberty en F. Lissens, waarbij een Nobelprijswinnaar
de inleiding schrijft, maar Vermeylen is dan heengegaan, en, ander merkwaardig
feit: de specialisatie heeft zich dan in zoverre doen gelden, dat het overzicht van de
Vlaamse letteren niet meer aan één hand kon toevertrouwd worden. De oudere
letteren werden verzorgd, tot 1750, door Pater Jan van Mierlo, met wiens oordeel
Vermeylen reeds rekening had gehouden in 1932 (zie blz. 52), de latere door F.
Lissens. In de tweede uitgave had Vermeylen onder de drang van de
omstandigheden en de ontwikkeling der dingen, reeds een stuk van zijn terrein
moeten prijsgeven: de toneelsector, die in 1932 toevertrouwd was geworden aan
Lode Monteyne, zodat Vermeylen (zie blz. 777 en 782 en andere), in de editie van
1932 de toepasselijke teksten van 1912 gewoonweg geschrapt heeft.
Onder de literair-historische overzichten, die vóór 1912 verschenen (Paul
Hamelius, Paul Fredericq, zie blz. 190) blijft deze synthese haar betekenis behouden.
Immers, zonder het documentaire relaas van de enen te veronachtzamen bij de
waardebepaling, stelt V. het esthetisch criterium voorop. Ongetwij-
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feld moeten verschillende zaken in het betoog thans aan de gegevens van de
wetenschap en de laatste bevindingen getoetst worden, gezwegen van de vondsten,
maar in weerwil van zulke retouches weerstaan bepaalde formuleringen en
situeringen aan de tijd, terwijl de tekst in zijn geheel uitermate goed in Vermeylens
oeuvre past. Menige uitspraak, zij het in de kern, zij het letterlijk, duikt weer op in
hetzelfde jaar, 1912 (zie blz. 809); in 1919 (Quelques aspects de la question des
langues en Belgique; La poésie flamande contemporaine, zie blz. 277); in 1923-1938
(Van Gezelle tot Timmermans (= Heden, blz. 575); in 1934 (bijdragen in Dalmeyers'
Maandschrift Universum, Amsterdam, zie dl. IV). Zonder hierbij te vergeten dat de
tekst van 1912 reeds schatplichtig is aan die van 1905, wat alles door middel van
de onomastische tafels (in dl. IV) best te controleren is op de documenten-zelf. Dit
nazicht is lonend, omdat de nuanceringen op de voet te volgen zijn in het verraderlijke
spel der ‘vertalingen’. Zeer zelden wordt een detail geofferd, of verdwijnt het tussen
de plooien van het aangetrokken kleed.
Wat de spelling betreft: Vermeylen behoorde niet tot de vereenvoudigers avant
la lettre, zoals bv. Pol de Mont. Toch werd hij in 1912 bereid gevonden in haast alle
vreemde woorden ‘k’ voor ‘c’ te schrijven: kritikus, kultuur, klassicisme, kristus,
kalvinistisch, komische. In 1932 nochtans verwerft de ‘c’ opnieuw al haar rechten
(ook de ‘s’, fantazie - fantasie) en metafyzica wordt metaphysica. Wat in 1912 groot
stond gedrukt (Renaissance, Rederijkers) wordt in 1932 klein gehouden, soms
omgekeerd. Het bindstreepje wordt ook ingevoerd: middelnederlandse =
Middel-nederlandse; doch een zekere willekeur blijft toch over, wat het gebruik
betreft. Reflecterende uitdrukkingen worden correct geschreven: hemzelf = zichzelf;
de woorden worden gescheiden: van zelf. Ten slotte wordt het voegwoord ‘doordat’
consequent omgezet in ‘omdat’.
blz. 35 r. 1: Voor de door A. Vermeylen gebruikte bronnen zij verwezen naar de
auteurs en titels, die hijzelf opsomt in de voetnoten bij Quelques aspects de la
question des langues en Belgique (1918-19); zie blz. 190, 195.
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blz. 36 r. 17: Toegev.: waarmee ik hier bedoel / r. 18: 1912: De volksziel...
blz. 37 r. 13: Uitg. 1912: ‘middeleeuwen’ overal met hoofdletter, Vermeylen heeft
het gebruik van hoofdletters verminderd. Zie alg. inl., blz. 773 / r. 18-19 ontbreken
in uitg. 1912 / r. 29: Gewijzigd: het meest ons zelf waren en ons
blz. 38 r. 1: Op menige plaats, in deze tekst van 1932, verwijst Vermeylen naar
de ‘laatste’ bevindingen van E.H.J. van Mierlo (zie blz. 52 en blz. 58)/ r. 6: boven
alle rassenonderscheid uit / r. 14: Gew.: steeds omdat ze door velen / r. 17: Toegev.:
geheel / r. 18: Toegev.: is niet geheel waarschijnlijk. Maar in stee van En / r. 23:
Gew.: geschreven letterkunde.
blz. 39 r. 7.: Geschrapt na ‘noemen’: de eerste werken althans. Toegevoegd:, en
/ r. 13: Toegev.: Waarschijnlijk / r. 14: Toegev.: en wat er van zij, zeker in Limhurg,
/ r. 21 Gew.: spelend.
blz. 40 r. 1: Geschrapt: Thuringen, waar hij in den dienst van een landgraaf trad,
/ r. 10-12: Toegev.: - van de Eneide is het zelfs niet onmogelijk, dat Veldeke die in
het Thuringisch voltooide, - / r. 12: Gew.: onder dien vorm.
blz. 41 r. 3: Gew.: einde.
blz. 43 r. 9: Geschr.: een goed deel.
blz. 45 r. 15: Gew.: en rythmus / r. 28: Gew.: analyserende.
blz. 46 r. 13: Zie voor ‘het schone’ in V's ethica de slotzin van Een jeugd, dl. II, I,
12 en III blz. 46, blz. 645, blz. 816; Cf ook: G. Vanwelkenhuysen, lezing over Jeune
Belgique, Acad, de 1. et de litt. franç. 12. I. 1952; blz. 24. / Gew.: van henzelven /
r. 17: Gew.: klassieken / r. 22 en vlg.: nominatieven in accusatieven gewijzigd / r.
27: Gew.: in zijne ziel. - Toegev.: waarbij echter niet aan de scherpe begrenzingen
van ‘standen-literatuur’ mag gedacht worden.
blz. 47 r. 3: Gew.: menestrelen / r. 7: Toegev.: een beschaafde literatuur; zie ook
blz. 38, 223 / r. 10: Geschr.: Onze eerste ridderromans / r. 11: Geschr.: heren, dan
komen daarnaast ook de omwerkingen / r. 12: Gew.: en vrije navolgingen. Toegev.:
Sommige,... gedicht. / r. 26: zie r. 3 / r. 28: Gew.: volksverbeelding rond de figuur.
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blz. 48 r. 18: Gew.: vrouwegunst / r. 22: Gew.: oudheid; zie alg. opm. / r. 30: Gew.:
Parthonopeus. Geschr.: en Melior / r. 31: Gew.: Blancefloer.
blz. 49 r. 4: Gew.: cosmopolitisch. Zie alg. opm. / r. 8: Gew.: voor oorspronkelijk
houdt, omdat er geen Fransch origineel van gevonden werd, zijn er / r. 9: Gew.:
toch hoge kunst. Geschr.: gemaakt heeft, goede kunst, - en dus in elk geval iets
eigens. / r. 20: Gew.: nijgen / r. 21: Gew. en geschr.: maar het eigenlijke levenssap
is er uit, het diep-gevoelde begrip. Toegev.: noch / r. 23: Gew.: fantazie / r. 29: Gew.:
de lage landen bij de zee.
blz. 50 r. 10: Gew.: voor enkele centen te koop / r. 18: Gew.: geweldig. Toegev.:
menig / r. 20: Zie blz. 48 r. 31 / r. 31: Gew.: klassieke.
blz. 51 r. 10: J. van Mierlo vertaalde het werk in het Nederlands: Magister Nivardus'
Isengrinus, het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden, Antw. 1946
/ r. 11: Gew.: omtrent het midden / r. 12: Gew.: Mr Nivardus van Gent / r. 16: Gew.:
kwam / r. 25: Toegev.:, misschien een monnik, / r. 29: Gew.: vroeger dezelfde of
verwante stof.
blz. 52 r. 12: Gew.: lijkt / r. 13-20: Toegevoegd in 1932.
blz. 53 r. 27: Gew.:, toen hij,.
blz. 54 r. 4: Gew.: fantazie / r. 18-21 en 24-26: versregels 1457-1459 en 1657-1659
(Muller). / r. 26: Gew.: wat duidelijkers.
blz. 55 r. 8-19, versregels 1730 enz (Muller) / r. 17: Gew.: clooster.
blz. 57 r. 7: Nog velen waagden hun krachten aan een overzetting.
blz. 58 r. 1-2: Toegev.: Volgens ... eeuw / r. 2: Zie alg. opm. blz. 38 / r. 5: Gew.:
Kint. / r. 7: Gew.: waar bij de moederweelde van Maria wordt verwijld.
blz. 59 r. 3: Gew.: middelnederlandse / r. 17: Gew.: geheel / r. 24: Gew.: spelende
zijn / r. 30: Gew.: hoog-geestelijk.
blz. 61 r. 14: Gew.: degelijke.
blz. 63 r. 20 en vlg.: Versregels 144-156; strofe 12. Strophische gedichten. Nieuwe
uitgave 1898 (Verdam).
blz. 64 r. 14-16: Strofe 17. Zie op. cit. hiervoor.
blz. 66 r. 3: Gew.: kultuur.
blz. 67 r. 1: Gew.: kritiek / r. 5: Gew.: kritische / r. 28: Geschr.:
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uit, het frissche, spelende scheppen der fantazie: / r. 30: Gew.: b.v. in de Lancelot.
blz. 68 r. 1: Geschr.: allerlei feuilletonachtige motieven.
blz. 70 r. 11: Gew.: kultuur / r. 20: Gew.: Daarom is er wellicht.
blz. 71 r. 13: Geschr.: kluchten, die van het hoogste belang blijken, maar die ik
verder in ander verband wensch te behandelen. - ‘Thans’ vervangen door ‘hier’. Zie
de Inl. en blz. 85 r. 20 / r. 16: Gew.: komische / r. 18: Gew.: van krachtige / r. 29:
Toegev.: (Dat ... vast); een rectificatie die Vermeylen aan Van Mierlo ontleent.
blz. 72 r. 1: V. denkt aan de Beatrijs van Dirk Boutens. (Cf. blz. 170) / r. 14: Gew.:
van-zelf-sprekend / r. 28: kritischen.
blz. 73 r. 17: Gew.: Groenendael / r. 29: Gew.: Kristelijke.
blz. 74 r. 1: Gescheiden: zichzelve / r. 12: practijk (in afwijking van alle andere
c-gevallen) / r. 28: Gew.: van het onvatbaarste licht / r. 30: Geschr.: blijven, (en zijn
de beelden niet als het vleesch van de taal?), waar / r. 31: Gew.: zielkunde.
blz. 75 r. 1: Gew.: metafyzica / r. 5: Gew.: en eenvoudige... / A r. 12: Gew.:
levensplannen.
blz. 76 r. 5: 1912: Rederijkers / r. 6: Gew.: staan, de Kamers / r. 21: Gew.:
taal-eenheid.
blz. 77 r. 24: Gew.: voorteekens / r. 31: Gew.: fantazie.
blz. 78 r. 18: Gew.: Het Daghet uit den Oosten / r. 20: Gew.: jongvrouw.
blz. 80 r. 3: Gew.: fantazie. / r. 11: Gew.: Memling / r. 14: Gew.: kultuur / r. 31:
Gew.: kultuur.
blz. 81 r. 14: Gew.: geliefhebber / r. 17: Gew.: Noordelijke / r. 23: Gew.: Rederijkers
/ r. 24: Gew.: Kamers / r. 29: Gew.: Rethrozijnenkorps.
blz. 82 r. 2: met uiterlijken praal / r. 7: Gew.: Rederijkers / r. 9: Gew.: beiden / r.
11: Gew.: Renaissance / r. 24: Gew.: haarzelfs / r. 26: Gew.: zichzelf.
blz. 83 r. 8: Gew.: van-zelf-sprekend / r. 24: Gew.: luxus / r. 25: Geschr.: voldoet
haar niet meer / ze gew. in men.
blz. 84 r. 28: Gew.: vanzelf.
blz. 85 r. 20: ‘Doch hier...’ slaat op de bijdrage van L. Monteyne aan het toneel
gewijd in de tweede uitgave van Vlaan-
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deren door de eeuwen heen, waardoor Vermeylens teksten over het toneel in de
eerste uitgave moesten vervallen. (Zie blz. 772). Op deze plaats stond in 1912 te
lezen:
De naam van volkskunst verdient het middeleeuwsche tooneel ten volle: van op
de stellages der Groote Markt sprak het drama tot het volk.
Zooals men weet, is het Europeesche tooneel der Middeleeuwen ontstaan in de
Kerk, uit de liturgie van het Paaschfeest. Het bepaalt zich tot een korte handeling,
dat de verrijzenis van Christus symboliseert, onder het zingen van Latijnsche teksten.
Daar houdt het volk van: het wil aldoor meet zien, en het geziene beter begrijpen:
en wanneer het liturgische spel het dan tot een zekere ontwikkeling gebracht heeft,
het Latijn door de volkstaal vervangt en buiten de kerk gedrongen wordt, gaat het
zich op het stadsplein geweldig uitbreiden, neemt altijd meer wereldsche
bestanddeelen in zijn aanschouwelijke voorstelling van Jezus' leven en lijden op,
en wordt aldus, in de 15de eeuw, het groote mysteriespel, dat heel een bevolking
op de been brengt, luisterrijke vertooning, die soms dagen achtereen duurt. De
Passiespelen in het Beiersche Oberammergau zijn daar een laatste overblijfsel van.
Naast het evangelische drama kwam ook het mirakelspel in trek: een broederschap
verheerlijkte haar schutsheilige door het voorstellen van diens stichtend leven, soms
ook van mirakelen, die de heilige lang na zijn dood bewerkt had; en zoo kon het
mirakelspel heel spoedig den weg van verwereldlijking opgaan: het speelde immers
dikwijls in den tegenwoordigen tijd, bood gelegenbeid genoeg tot het schetsen van
realistische tooneeltjes. De heilige hoefde niet zelf te verschijnen om van uit den
hemel zijn wonderen te voltrekken: geleidelijk zou men er toe komen (in Frankrijk
reeds in de tweede helft der 14de eeuw) om stichtelijke ‘exempelen’ te vertoonen,
die met het godsdienstige leven slechts door een zeer lossen draad verbonden
waren, en het louterwereldlijk drama liet niet lang meer op zich wachten.
Zooals men ziet werd de groei van het middeleeuwsch drama in hoofdzaak bepaald
door zijn didactische bedoelingen: tooneelen werden aaneengeregen, inwerkend
op 's volks verbeelding tot versterking van zijn geloof; het was een soort van
aanschouwelijk onderwijs, dat tot de oogen van de menigte sprak: en alles moest
aanschouwelijk zijn, geen enkel tooneel mocht ongezien achter de ‘schermen’
blijven. Nu, van tooneelveranderingen kon er geen sprake zijn, en het drama bewoog
zich
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dus langs een reeks van plaatsen, naast elkaar gesteld: Bethlehem en Jeruzalem,
den tempel en 't huis van Kaïphas, en Golgotha met de drie kruisen, en den Hemel
op een verhoog, en de Hel voorgesteld door den gapenden muil van een monster,
waaruit de duivels te voorschijn sprongen. In dat openlucht-decor ontwikkelde zich
het stuk als, een episch gedicht, episode naast episode: niet gebouwd, zooals het
nieuwere drama rondom één physisch feit met ‘knoop’ en ‘ontknooping’. Iets van
dat didactisch-epische grondwezen zal stand houden tot in de Bijbelsche treurspelen
van Vondel.
De gewone ontwikkelings-reeks van het drama kan ook ten onzent waargenomen
worden: Latijnsch kerkspel, mysteriespel in de volkstaal, mirakelspel dat naar
verwereldlijking neigt. Doch met ééne, wel aanzienlijke, uitzondering op den
algemeenen regel: de allereerste stukken in de volkstaal, die ons bewaard zijn
gebleven, uit het eind der 14de eeuw, zijn louter-wereldlijke drama's: motieven die
uit ridderromans afkomstig schijnen op bet tooneel gebracht, zonder bijmenging
van godsdienstige bestanddeelen. Dat zijn de zoogenaamde abele spelen (abel ...
habilis ... schoon, fraai). Waarschijnlijk zijn die een - trouwens zeer
oorspronkelijk-gekleurde - navolging van Fransche stukken: in Noord-Frankrijk
immers had de hooger geschetste ontwikkeling een sneller verloop gehad dan in
Vlaanderen, en stond in de 2de helft der 14de eeuw niet ver meer af van het
wereldlijke drama.
Wat er van zij, onze abele spelen zijn de eerste romantische drama's die ons in
de Europeesche literatuur bewaard bleven, en zij behooren tot het mooiste wat het
middeleeuwsch tooneel heeft voortgebracht. Twee van die stukken, Esmoreit en
Lanseloot van Denemarken, konden nog in onzen tijd met grooten bijval vertoond
worden. 't Is of de ridderlijke poëzie, die nu voor goed wegkwijnen ging, nog eens
- voor de laatste maal! - al haar innigste schoonheid, al hare geuren verspreiden
wou, als een bloem tegen den avond. We zullen tot de Renaissance der Hollandsche
17de eeuw moeten wachten, om weer een stukje aan te treffen, even dichterlijk en
levendig als de Lanseloot, zoo bekoorlijk van fijn gevoel en sierlijke jeugd, zoo lenig
bewegend in de lentelucht, die alles met een waas van schoonheid omgeeft. Het is
Renaissance reeds, maar met een eenvoudige uitdrukking van diep en kiesch
gevoel, en een lieve naïefheid, die de Renaissance niet meer hebben zal.
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Onder de 15de-eeuwsche stukken die meer in de gewone godsdienstige lijn liggen,
zijn te vermelden: de Bliscappen van Onzer Vrouwen, een reeks van zeven stukken,
- alleen het eerste en het zevende zijn bewaard gebleven, - die achtereenvolgens
van iaer te iare te Brussel werden vertoond, op den dag van den Ommegang. En
verder Mariken van Nieumeghen, een Maria-mirakel waarin reeds menig levendig
realistisch tooneeltje voorkomt.
Naast die ernstige spelen werd er ook voor de pret gezorgd: op de abele spelen
volgde een sotternie, en de vijftiende eeuw zal nog meer dan één vroolijke clute
zien ontstaan. - Die kluchten, waarin het dagelijksche leven zich zonder veel doekjes
voordoet, zijn eigenlijk gedramatiseerde boerden. Wat ook de oorsprong ervan moge
wezen, - daarover wordt nog getwist, - opmerkelijk is het, dat ze haast geen innerlijke
ontwikkeling vertoonen: ze zijn van 't begin af aan wat ze in hoofdzaak blijven zullen,
en van de Buskenblaser (einde 14de eeuw) tot Bredero (begin 17de) is er maar één
sprong. Onder de 15de-eeuwsche kluchten zijn voornamelijk die van Nu noch en
die van Playerwater te vermelden.
Maar het Rederijkers-tooneel bij uitnemendheid was de moraliteit of sinnespel:
daar hebben de didactische neigingen onzer vroede voorvaderen haar zuiverste
uiting gevonden. Een spel van sinnen is een les, een exempel, een preek, tot een
drama gemaakt: de personages stellen er geen individueele wezens voor, maar wel
iets algemeens, bijv. den Mensch, of een abstract begrip, bijv. de Deugd, de Biecht,
de Vijf zinnen. Het is dus een didactisch spel van zinnebeelden. Er moet niet alleen
naar gekeken worden, zooals naar het mysteriespel, maar vooral geluisterd.
Hoofdzaak is er niet de uiterlijke handeling, maar wel het psychologische. Er is
wellicht geen enkel genre dat beter den gemeenschappelijken geest en de kritische
bezonnenheid van den tijd uitdrukt. Een stuk als Elckerlijc, op het eind der 15de
eeuw door een karthuizer monnik van Diest gedicht, mocht in enkele jaren een
drietal uitgaven beleven, werd jaren lang gespeeld, in 't Engelsch, het Latijn, het
Duitsch vertaald, en dat het ook als kunst wel te rechtvaardigen is, blijkt uit den
bijval die het begroette, toen het dezer jaren nog herhaaldelijk werd opgevoerd, in
Engeland, in de Vereenigde Staten, in Noord- en Zuid-Nederland. Waarom ook
niet? Het dramatische zit immers niet in de uiterlijke beweging, maar in het innerlijke
conflict, en dat het innerlijke
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conflict hier uitgebeeld werd, niet onder den vorm van individueele maar van
algemeene psychologie, ontneemt aan het dramatische zelf niets van zijn kracht.
blz. 85 r. 22: Gew.: weldra zou het zinnespel drager worden.
blz. 86 r. 5: Gew.: Hervorming / r. 12: Gew.: zichzelf / r. 20: Gew.: Christendom.
blz. 87 r. 19: Gew.: bleven lang zonder / r. 27-28: Gew.: Daarom ook.
blz. 88 r. 1: Gew.: juist omdat / r. 2: Gew.: er / r. 24: Gew.: van den tijd / r. 29:
Gew.: door die literatuur.
blz. 89 r. 2: Gew.: dichter / r. 9: Gew.: persoonlijkheid zich aankondigt / r. 15:
Gew.: alle anderen / r. 21: Gew.: Camers / r. 22: Gew.: troost es / r. 27: Gew.:
kwamen beslist / r. 31: Gew.: De Overheid... den rederijkers.
blz. 90 r. 1: Gew.: Placaat / r. 10: Gew.: choralen / r. 12: Nr 45 in dl I, blz. 99, van
Het Geuzenliedboek naar de oude drukken uit de nalatenschap van E.T. Kuiper,
uitgegeven door P. Leendertz Jr., Zutphen, 1924 / r. 22: Gew.: Calvinisten.
blz. 92 r. 12: Zie A. Vermeylen: Verz. W. II, Leven en werken van Jonker Jan van
der Noot, blz. 647-860 / r. 29: Gew.: artiestieke / r. 30-31: Gew.: Maecenen.
blz. 93 r. 5: Gew.: de iambe, het alexandrijn / r. 21: Gew.: op onze bevolking / r.
31: Gew.: eeuwen vootuit was.
blz. 95 r. 19: Gew.: dat die verfranste.
blz. 96: Tussen r. 21 en 22 kwam in de eerste uitgave van Vl. door de eeuwen
heen (1912) het volgende voor (zie noot bij r. 20 blz. 85 en Aant. blz. 772):
Ook op het tooneel heerschten toen de geestelijken en onder hen staan weer de
Jezuïeten vooraan. In de meeste Vlaamsche steden werden zelfs de oude
Rederijkerskamers door hen overvleugeld, en door het toedoen der Jezuïeten
ontstond te Gent onze eerste schouwburg (1649). Buiten de Bijbelsche stukken, die
zeer in trek waren, werden mirakel- en mysteriespelen opgevoerd, alsof er nooit
een Renaissance ware geweest En dat het genre in ons 17de eeuwsche midden
nog voor nieuw leven vatbaar was, bewijst het heerlijke stuk getiteld: ‘De
mensch-wordingh van het Euwigh Woort in den Schoot van de Heylighe en
Onbevleckte Maget Maria, volbracht onder de boodschap van den Aerts-Engel
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Gabriel’ Het werd geschreven in 1686, waarschijnlijk voor de rederijkers van Bilsen
in Limburg, door een onbekend gebleven dichter, die bij de Latijnsche klassieken
en Vondel moet ter schole gegaan zijn. Het mysterie heeft er een lyrische vlucht,
een grootsche gedragenheid, die het als dichterlijk gewrocht, boven dies verheffen
wat de 17de eeuw in het Zuiden heeft voortgebracht, en het soms in de onmiddellijke
nabijbeid van Lucifer rukken /
r. 25: De vaststelling van het aantal uitgaven is een probleem apart. Het getal 34
door A.V. opgegeven heeft betrekking op een oplage, die bij verschillende uitgevers
voorkomt! Snoeck gaf plm. 1900 zijn 5oste editie uit. Het aantal oplagen is dus wel
uitzonderlijk hoog.
blz. 97 r. 11: In uitg. 1912 begint bij ‘Alleen’ een nieuwe alinea. / r. 13: In de uitg.
van 1912 volgt deze passus (zie noot bij r. 20, blz. 85 en Aant. blz. 772):
... brouwerij. Daar liet de dichter-schilder Guilliam van Nieuwelandt (1584-1635)
zijn bijbelsche treurspelen in klassieken trant opvoeren, stukken die met de
Hollandsche van zijn tijd zeer konden wedijveren. Daar werden de pastorales en
kluchten van den schilder Sebastian Vrancx (1573-1647) vertoond. Maar daar
oogstte vooral Guilliam Ogier (1618-1689) grooten en welverdienden bijval met de
bekende reeks comedies, waarin de zeven hoofdzonden dramatisch behandeld
Zijn. Antwerpen mocht als handelsstad danig vervallen zijn: in de Violier en de
Olijftack, de Ramers waar schilders en rethrozijnen verbroederden, werd er nog
lustig geleefd en gelold, en Guilliam Ogier, hoe moraliseerend hij ook optreedt, heeft
wel iets van den vranken en scherpen Adriaan Brouwer, schilder der dronkelappen
**
en petuin-schuivers.
Wat een oolijke kijk op de wereld, in de realistische tafereeltjes van De Gulsigheydt
en De Onkuysheydt! En wat een onbevangen, lekkere, springlevende taal! We
denken menigmaal aan Bredero's kluchten: dezelfde zin voor waarheid, dezelfde
natuurlijkheid van

*

**

Toegeschreven aan Michiel de Swaen (cf. Werken van M. de Swaen; uitg. door V. Celen,
met de medew. van C. Huysmans en M. Sabbe, 1928/I). Deze toeschrijving wordt opnieuw
betwijfeld. (Celen, 1948).
Petuin: Braziliaans woord voor ‘tabak’.
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beweging, hetzelfde spel van gezond-zinnelijke fantazie, waar nu en dan vonken
uitspetteren.
Maar Guilliam Ogier is een der laatste werkers met het bloedwarm Vlaamsche
woord.
r. 14: Gew.: Maar tegen / r. 22: Zie noot op blz. 781
blz. 98 r. 8: Gew. Zuidelijke / r. 25-26: Zie blz. 185, 779 / r. 31: Cf. (Quelques
Aspects...).
blz. 99: Zomin hier als elders onderzoeken wij of Vermeylen enig auteur (bv. Karel
Broeckaert) ter zij liet, met of zonder redenen / r. 15: Gew.: Waarom? Omdat Frankrijk
... dwinglandij / r. 27: Gew.: voor korten duur!
blz. 100 r. 2: Gew.: van Franschdolheid dat.
blz. 101 r. 3: Cf. noot bij r. 6 ... blz.8 / r. 7-12: Gew.: nijverheid: de economische
belangen van het Vlaamsche land werden moedwillig verwaarloosd. De vlasnijverbeid
ging achteruit, die ... / r. 14: Zie de bibliografie opgegeven bij Quelques aspects...,
blz. 151-274 / r. 19: Vergelijk. dit besluit met de Franse teksten in I en in IV (blz. 7
en 31).
blz. 102 r. 3: Deze leerstoelen waren toevertrouwd geworden aan E.H. Joannes
Matthias Schrant, Gent (Amsterdam, 24 Maart 1783-Leiden 15 April 1866) en
Johannes Kinker, Luik (Nieuwer Amstel, 1 Jan. 1765-Amsterdam, 16 Sept. 1845).
De eerste telde o.m. P. Blommaert onder zijn studenten, een van de eerste
levenwekkers (cf. r. 16). De tweede, als gewikst filosoof - zijn werk over Kant werd
in 't Frans vertaald - en Voltairiaans dichter, vormde een schare Waalse studenten,
die knap Nederlands kenden. / r. 13.: Gew.: die eigenlijk niet / r. 17: Wellicht schiet
A.V. hier het eigen doel voorbij: Jan Baptist David kwam zelfstandig tot Vlaams
besef. Zoals Willems behoorde hij tot een andere generatie. Waar is, dat beiden
samen hebben geijverd voor een zelfde doel. / r.21: Gew.: het Hollandse bewind /
r. 24: Van 1834 af. / r. 25: Liederen posthuum door F.A. Snellaert uitgegeven, 1848.
/ r. 29: Gew.: hare adelbrieven.
blz. 103: (Erratum: in de tekst foutief gedrukt: 130) r. 2: Gew.: met zijn Leeuw / r.
3: Verscheen einde December 1838. / r. 8: Maria van Ackere-Doolaeghe. / r. 18:
De
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kunstenaarskring vergaderde in ‘De Faem’ De literatoren traden toe tot De Olyftak
(Dec. 1835), onder de leuze ‘Labore et Constantia’. / r. 19: Jean Jacques de Laet
(alias Jan Alfried) - opgenomen in het Brusselse Salon van Alvin, Robin, etc. schreef eerst Franse verzen, Cf. A. Jacob: Fransche verzen van Jan Alfried de Laet.
Kon. VI. Acad., 1914, blz. 91-97. / r. 20: Zie r. 3 / r. 22: In 1837. / r. 26: De
oorspronkelijke titel luidt in feite: De Leeuw van Vlaendren of De slag der Gulden
Sporen.
blz. 104 r. 13: Gew.: zwakheden en inzakkingen / r. 21: Gew.: Daarom is / r. 25:
Gew.: dan is 't omdat.
blz. 105 r. 1: Cf. Verz. W. dl. II, blz. 602: Conscience en zijn Leeuw van
Vlaanderen, 1933, en dl. IV, Rede uitgesproken op de Consciencehulde in 1938. /
r. 4: Geschr.: dat flauw of hol klinkt / r. 6-7: Gew.: te danken aan de naïefheid / r.
28: Omgezet: proza had gedaan.
blz. 106 r. 9: Gew.: die onzer dichtkunst / r. 10: Gew.: schonk, dien ze / r. 11:
Gew.: den juisten toon /
blz. 107 r. 6: Gew.: naïef ondergane / r. 11: Gew.: Kosmos / r. 26: In uitg. 1912
en 1932 staat van Ryswyck, met y. / r. 28: Gew.: emfatische.
blz. 108 r. 14: Geschr.: zijn spontaan opgistende / r. 16: Gew.: taalplastiek zelve
/ r. 17 en vlg.: Cf. Les lettres néerl., blz. 11 r. 10-15. / r. 26: Cf. Les lettres néerl. blz.
11 r. 25; ook deel IV, artikelenreeks in Universum, 1938. / r. 30: In uitg. 1932: den
eenvoudige / r. 31: In beide uitg. 1912 en 1932: Van Kerkhoven.
blz. 109 r. 5: Na ‘te schetsen’, is weggevallen (Zie blz. 772):, en zoo wensch ik
alleen nog te wijzen op het herleven der traditie in het genre dat op de meest
rechtstreeksche wijze tot het volk spreekt: het tooneel. De Rederijkers hadden nooit
opgehouden, minderen man en dorpeling door hun vertooning te verblijden. Jan
Frans Willems had zijn best gedaan, om het peil van dat tooneel wat te verheffen.
Maar de man die daar nieuw leven bracht was de Gentenaar Hippoliet van Peene
(1811-1864). Kunstwaarde kan men zijn stukken bezwaarlijk toekennen: in slordig
Vlaamsch geschreven, navolgingen van het minderwaardig Fransch tooneel uit die
dagen. Maar: ze léven, en konden tot in onzen tijd populair blijven. Ze zijn wat er
toen noodig, en wat er mogelijk was; de onmisbare schakel; het begin van de
opgaande lijn.
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Zo zien...
r. 10: Gew.: die op hare.
blz. 110 r. 6: Gew.: dat voelt men / r. 27: Gew.: gevoelerigheid.
blz. 111 r. 1: Gew.: meer van manier / r. 3.: Gew.: zijner literaire / r. 8: Toegev.:
toch alles beneden / r. 10: Gew.: rekenschap met / r. 13: Gew.: juist omdat / r. 14-15:
Geschr.: eerst frissche ontplooiïng.
blz. 112 r. 2: Gew.: omdat hij / r. 6: Cf. Les lettres néerl., blz. 12 r. 20: rival. / r.
10: Gew.: middelweg / r. 27: Toegev.: hij tegen de / r. 28: Geschr.: valt er niets.
blz. 113 r. 1: Gew.: wijs / r. 26: Gew.: van hare romans.
blz. 114 r. 1: Cf. Les lettres néerl. blz. 13 r. 2.
blz. 116 r. 4: Toegev.: kantje af van / r. 7: Geschreven naar het schema van De
Vlaamsche Leeuw, 1872:
Zij (= de clericale partij) brullen ‘Leeuw van Vlaanderen’
En huilen tegen ons;
Zij, die den Leeuw doen beven,
Doen kruipen voor Bourbons...

Bourbons, doelend op de Franse Kroonpretendent, de hertog de Chambord. Het
lied werd op muziek gezet door Alex. Fernau, en kende - met zijn vervaarlijke
slotregel: Van 't ongediert der papen, verlost ons vaderland - een geweldige
populariteit. Het werd tot 1914 bij elke electorale gelegenheid aangeheven, maar
het kostte de dichter zijn standbeeld!
r. 11: Gew.: nieuw-nederlandsch / r. 12: Gew.: eene onzer / r. 13: De Geyter
schreef voor zijn werk ook een studie over de gebruikte versmaat. Zie Julius de
Geyter's Werken, III, 1-62, Middeleeuwsche versbouw / r. 15: Gew.: van
weer-beleving / r. 17: Gew.: vijfvoeten / r. 22: J. de Geyter behoorde ook tot de kring
van stoetmakende Antwerpenaren (Landjuweel, Van Dyckstoet) en ontwerpers van
tentoonstellingen (‘Oud-Antwerpen’, 1894), zich bewegend rond
kunstschilder-Schepen Frans van Kuyck. / r. 22: Gew.: levendige pracht.
blz. 117 r. 23: Gew.: halvelings bespot / uit Heine.
blz. 118 r. 6: Dendermonde / r. 12: Gew.: verzen uit zijn slechte te lezen. / r. 28:
Aan Johanna's nagedachtenis (1855) Voll. Werken 1933; III, De liefde in het leven
blz. 118.
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blz. 119 r. 3: Gew.: wat anders brachten / r. 20: Frans de Cort; zie blz. 120 / r. 23:
Geschr.: oppervlakkigheid en slordigheid moest / r. 27: Gew.: volkomen bewuste
letterkunstenaar.
blz. 120 r. 4-5: Gew.: vijfvoet / r. 13: Gew.: ontwikkelt hij / r. 19: Gew.: bepaalt:
die poëzie / r. 25-26: mogen voorleggen / r. 27: welbewuste poetiek.
blz. 121 r. 5: Friedrich Rückert (Schweinfurt 1788-Neuses 1866); zie A.V. Verz.
W. II 882, professor in de orientalistiek te Erlangen en te Berlijn. Hij bezorgde in
1826 Die Verwandlungen des Abu Said von Serug oder Die Makamen des Hariri in
het Duits. (cf. Gesammelte Poëtische Werke, Band XI, 1869). / r. 6: Ali al-Abu
Mohammed al-Kâsim Ibn (Basra 1054-1 Sept. 1122); zijn werk, het Makâmât, omvat
50 zangen. / r. 11-12: Gew.: kwamen het acrobatische kunststuk te pas / r. 29: In
de zo zwakke periode van de 18de-19de eeuw werden zelfs lichtende kernen
aangetroffen, vooral in het Zuiden, b.v. te Wakken (de Borchgrave) en Kortrijk
(Renier, Hofman). / r. 31: Toegev.: was al duidelijk gebleken.
blz. 122 r. 4: A.V. denkt o.a. aan P. Behaegel / r. 7: Cf. Verz. W. dl. II / r. 13: Gew.:
landbouwende streek / r. 18: Gew.: de oude godsdienst.
blz. 123 r. 1: Gew.: twaalfde jaar / r. 11-12: Gew.: ontwikkelt zich / r. 13: Gew.:
van 18 tot 28 jaar / r. 17: Gew.: hemzelven.
blz. 124 r. 13-15: Ontbreken in ed. 1912. / r. 20: Gew.: mislukte / r. 27: Gew.:
rondom hem.
blz. 125 r. 10: Zie blz. 17 noot bij r. 24 / r. 11: Gew.: de wereld van natuur / r. 19:
Gew.: hare bron / r. 24-25: Gew.: van den echten dichtenslust niet meer, / r. 25:
Gew.: of het leven.
blz. 126 r. 15: Gew.: predikheer.
blz. 127 r. 3: in dicht en ondicht / r. 7: Geschr.: eenvoudig, frisch en zuiver
Vlaamsch / r. 19: Gew.: kriticus / r. 29: Gew.: terrein strekt zich.
blz. 128 r. 5: Zie blz. 19 / r. 11: Gew.: wezen, zijn er tot eensluidend gezang
vereenigd / r. 31: Gew.: leven rondom hen.
blz. 129 r. 7: Gew.: afgetrokken begrippen / r. 9: Gew.: omdat er / Tussen r. 23
en 24 ontbreekt in uitg. 1912: De figuur van den vroeg gestorven Rodenbach leeft
als geheel, omwasemd met een
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bizondere schoonheid, in de bewondering en de liefde van het moderne Vlaanderen.
Het gaat niet aan, een scherpe lijn te trekken tusschen zijn zuiver-esthetische en
zijn ethische beteekenis. Hij is de heraut van onze nieuwe kultuur. / r. 28: Geschr.:
voeten getrapt. / r. 30: zie noot bij blz. 605.
blz. 130 r. 1: Gew.: 't vuur aan. / r. 7: Gew.: kultuur / r. 8 en 12: Er zijn in wezen
o
vier Pennoen-en op te sommen: 1 Het Pennoen (1878-1879) van R. en de Mont;
o
2 Het Nieuw Pennoen dat Harold (Rodenbach) in zijn laatste levensdagen
o
voorbereidde, wetend dat de Mont een ander tijdschrift ineenstak; 3 Het Pennoen
o
(15 Jan. 1880-15 Oct. 1880) onder de redactie van P. de Mont en 4 Jong Vlaanderen
van P. de Mont alleen, dat als ondertitel draagt: Het Pennoen, 4e jaargang (de 5de
jaargang, 1882, draagt deze ondertitel niet meer). Voor de zaak zie: Brieven van
Albrecht Rodenbach, verzameld, ingeleid en toegelicht door R.F. Lissens, 1942,
blz. 226 en vlg. / r. 16: Gew.: weer: Wat / r. 24: Gew.: in hem / r. 27: Gew.: vanzelf
/ r. 28: Gew.: Daarom die.
blz. 131 r. 2: Gew.: het echte (cursief) / r. 15: Gew.: kultuurstrijd. Geschr.: Dit moet
hier gezegd worden, omdat het mede den grooten invloed van Rodenbach op onze
letterkunde verklaart. / r. 17: Zie de uitspraak van A.V. op blz. 20 r. 19-23 / r. 18:
Gew.: jaren '90. De / r. 19: Gew.: kultuurbewegingen / r. 21: Gew.: boven-mate.
blz. 132: Tussen r. 26 en 27 ontbreekt uit ed. 1912 (Zie blz. 772): Vooral voor het
*
tooneel had Rodenbach willen dichten. Het moest helaas bij zijn Gudrun blijven.
Omdat hij als mensch zooveel leven in zich samenvatte, had hij ons volk een drama
kunnen schenken, beeld van de wereld, met het tegeneen-botsen van menschelijke
driften en menschelijke idealen. In Gudrun is er iets van die bizondere grootheid.
En daar voelt men vooral het smartelijke van Rodenbach's vroegen dood. Want ons
tooneel was nu waarlijk het beste niet, waar we op wijzen konden. Zal ik hier de
lijdensgeschiedenis onzer dramatische literatuur schetsen? Veel goeds had ze vóór
Gudrun niet voortgebracht. Men achtte het al mooi genoeg, dat sedert Van Peene's
bemoeiingen ons

*

Cf. blz. 610.
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tooneel lééfde, en volk trok. Het was dan ook tooneel voor het volk, allerminst voor
fijnproevers. Uiterlijke gebeurtenissen kunnen hier aangestipt worden: in 1847, de
inhuldiging van den eersten Vlaamschen schouwburg (Minardschouwburg) te Gent,
- in 1853, het optreden van den eersten offcieelen Vlaamschen tooneeltroep te
Antwerpen, met uitnemende speelkrachten als Victor Driessens en, Catharina
Beersmans, - in 1874 de stichting van den Nederlandschen schouwburg te
Antwerpen. Omtrent dien tijd kwam er ook wat vastheid in de tooneeltoestanden te
Gent en te Brussel, door de aanstelling van een bezoldigd officieel gezelschap
(voetn.: De vertooningen hadden te Brussel, sedert 1875, plaats in den
Alhambra-schouwburg; in 1887 kreeg de hoofdstad een eigen Vlaamschen
schouwburg. De groote Nederlandsche schouwburg te Gent werd twee jaren later,
ingehuldigd.) Maar, werden aldus de nakomelingen der Rederijkers verdrongen,
het literair gehalte der vertoonde stukken werd er niet veel beter op. Het wil me
voorkomen, dat er, vóór Gudrun, buiten het Wiegje van E. van Goethem (1875) en
Parisina van Frans Gittens (1877), in een geschiedenis der Vlaamsche ‘literatuur’
niet veel te vermelden valt. In de jaren '8o is er wel op tooneelgebied eenige
vooruitgang te merken, maar niemand daagt er op, die Albrecht Rodenbach had
kunnen vervangen. De belofte, die in hem besloten lag, heeft geen enkel Vlaamsch
dichter geheel weten te verwezenlijken. /
r. 27: Gew.: De man, die, na 1880, / r. 31: Gew.: temperament dat.
blz. 133 r. 2: Gew.: zette anderzijds de / r. 12: Gew.: in jongere fleur / r. 14:
Geschr.: breedte dan in de diepte, en de / r. 15: Gew.: weleens / r. 20: Gew.:
‘verheven gedachten’ en ‘edele gevoelens’. / termen van Max Rooses, zie blz. 620
en 892.
blz. 134 r. 8-9: Gew.: zinnelijk-spelende / r. 13: Toegev.: was, en Arnold / r. 15:
Geschr.: verwant, - Mathilde Ramboux (geb. 1858), anderen nog. Maar / r. 27-28:
Over de in de Kon. Bibl. te Brussel bewaarde briefwisseling H. Swarth - P. de Mont
is een studie van H. Liebaers in voorbereiding, zie ook blz. 891 / r. 30: Gew.: boven
alle anderen.
blz. 135 r. 1: Gew.: hare betekenis / r. 12: Gew.: van eene / r. 14: Gew.: op die
wijze hart en geest door elkaar laten stralen / r. 18: Gew.: ontwikkelde, gelijken tred
houdend met de Fransch-Belgische.
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blz. 136 r. 10: Gew.: verenkeld staande / Tussen r. 11 en 12 komt in 1ste ed. (1912)
volgende tekst voor: (zie blz. 772).
Het kunstwerk dat het best wellicht den geest dier jaren weergaf was het drama
Starkadd van Alfred Hegenscheidt (geb. 1866): het ‘pakte’ dadelijk door zijn
hartstochtelijken, doorleefden toon, zijn krachtig uitspreken der individualiteit, zijn
drang om de diepere, de ware menschelijkheid te doen opslaan boven al wat
voorbijgaande schijn is. Naast hetgeen ons tooneel sedert Gudrun had voortgebracht,
- vermelden we de stukken van Gittens en Nestor de Tière, en de kluchtige
zedenschetsen van August Hendrickx, - werd het drama weer een uitdrukking van
hooger poëtisch leven.
- terwijl de 2de alinea ‘Vandaar ... bloesems schoot’, in de plaats kwam van:
Van Nu en Straks was te zijner ure gekomen: allerwegen schoten nieuwe talenten
op. Er kan hier niet beproefd worden, onze letterbloei der laatste vijftien jaren nader
te beschrijven. Niet alleen omdat het noodige perspectief nog ontbreekt, maar ook
omdat het niet mogelijk is, in een paar bladzijden een karakteristiek van de talrijke
en zeer uiteenloopende personaliteiten te geven. Maar de groote gebeurtenis dier
jaren 90' go was het wederopbloeien der West-vlaamsche literatuur.
Het was waarlijk alsof een adem van lente nu overal nieuw leven uit den
Vlaamschen grond deed spruiten. Sedert /
r. 12: Zie blz. 138 r. 21-23.
blz. 137 r. 8: Gew.: stoutste taalmiddelen. / r. 12 .: Gew.: De fijnste
gewaarwordingen worden plastiek / r. 14: Toegev: De droom van ... waarheid
geworden / r. 15: Hokusai (... Hok'sai; met zijn ware naam Kawamoera Tokoetarô),
geb. te Edo op 21 Oct. 1760, overleden te Tôkyô op 10 Mei 1849. In Europa bekend
geworden door de biografie van Edm. de Goncourt, Parijs 1895. De vergelijking met
Hokusai gaat Vermeylen blijven aanhouden, soms onuitgedrukt, in latere teksen.
Cf. La poésie flam. contemp. 1919;. blz; 285 r. 25; en Van Gezelle... blz. 630. / r.
18: Toegev.: spontane, hoe oorspronkelijk ook blijft ze natuurlijk (twee woorden die
helaas niet altijd synoniem zijn!) er is daar / r. 29: Toegev.: was, want de kern zelf...
(zie blz. 16) ... den volledigen mens.
blz. 138 r. 4 : Gew.: volledigen mens, en zelfs / r. 7: Gew.: boven
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kwam slaan, zou men het toch / r. 9-14: Gew.: Een nieuwe lente ging door het land.
Hetoude en onwezenlijk gewordene stierf van zelf weg. / r. 14-15: Gew.: zelf af, wat
/ r. 16: Gew.: sterker, Hugo / 't schrijven / r. 17: Gew.: jeugdig woord. In / r. 18: Gew.:
roman. / r. 20: In 1ste ed. (1912) ontbreekt: Er was zoveel tot ... ziel over heldert.
(blz. 140) Enkel aanvang (r. 20-21) komt voor.
bz. 140 r. 29 tot blz. 141 r. 13 luidt in ed. 1912 als volgt: Cyriel Buysse zette rustig
zijn kloek werk voort, dat maar steeds voller en hechter werd. Zijn menschen leven,
staan en gaan in de klare lucht, die ze omgeeft. Mist zijn stijl, in zijn onbezorgden
gang, de zuivere innerlijkheid van Streuvels, Buysse openbaart zich in de reeds
aanzienlijke reeks zijner werken, - het volledigste museum van Vlaamsche menschen,
- als de beste opbouwer van romans dien we bezitten, en een onovertfoffen meester
in het zwierig en spannend vertellen.
blz. 141 r. 5-6: Gew.: het volledigste museum van Vlaamsche menschen / r. 14-22
ontbreken in ed. 1912. / r. 23: Gew.: De mooiste verrassing der nieuwere beweging
was het opduiken van den Avelghemschen bakker, Gezelle's neef, heden beroemd
onder het pseudoniem Stijn Streuvels. Hij was / r. 25: Gew.: [Streuvels] had van
Gezelle geleerd r. 27: Gew.: gevoel van het leven / r. 28-29: Gew.: honderden
schakeringen / r. 29: De passus In dat opzicht ... luidt in de editie 1912 als volgt:
Zijn dorpstooneelen zijn gezien door iemand, die poëtische verbeelding verbindt
aan scherpe, haast visionaire waarneming der werkelijkheid. Er is wellicht geen
schrijver, die zooveel verfijnd sensitivisme met zooveel natuurlijke kracht heeft weten
te vereenigen. In hem zooals in Gezelle, zie ik het meest eigenaardige der Vlaamsche
literatuur, datgene wat we best aan andere volkeren mogen toonen: het gezonde,
breed-bewegende, volksche, gepaard aan het verfijnd zinnenleven van den
modernen, artistiek-ontwikkelden mensch. Die kunst is goed als brood. Ze behoudt
den geur der aarde, zelfs waar ze haar zeldzaamste bloemen voortbrengt.
Herschepping der dagelijkche wereld, gaat ze van het gewoonste tot het
subtiel-verhevenste door geleidelijke overgangen. Intieme schoonheid doorstraalt
er het nederigste.
blz. 142 r. 9: Geschr.: jaargetijden. Kundige kunst en frisch instinct, natuur en
menschelijkheid zijn er één geworden. Onderstaande, daar-
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op aansluitende passus, werd vervangen door de tekst gaande van blz. 142 Onder
de schrijvers tot blz. 147 r. 14: verhaal beperken wil: We moeten afzien van een
beschrijving onzer jongste literatuur. Daar zal, over een tien à twintig jaren, de kritiek
wel beter voor zorgen... En 't gaat niet aan, al de verdienstelijke schrijvers en dichters
*
*
te kenmerken: Sabbe, Baekelmans, Vermeersch, de Meyere , Van den Oever René
*
*
de Clercq, Verhulst , zoovele en zoovele anderen nog... Toch wil het me wel
toeschijnen, dat onder de jongere bondgenooten van de Van Nu en Straks-groep,
twee namen boven de anderen zullen blijyen uitsteken: Herman Teirlinck en Karel
van de Woestijne. De lekkere, gevoelige fantazie van den een, zijn
bijzonder-smakelijke taal-virtuositeit, zijn een zeer gelukkige verrijking onzer literatuur,
terwijl Van de Woestijne, met zijn schoon geestelijke verklanking van innerlijkst
leven, tot een der hoogste dichters van huidig Groot-Nederland werd.
blz. 147 r. 15 en vlg.: De laatste alinea komt - zij het gewijzigd - voor in de tekst
van 1912. / r. 16-17: Gew.: bij menigen lezer / r. 18: Geschr.: geheel verknecht / r.
24: Geschr.: zeker, zonder horten en stooten, zonder tusschenpoozen van
vermoeienis, werd / van r. 25 af: Gew.: En nu het geen bijzonder profetischen blik
meer behoeft om een groei van een Vlaamsche kultuur te voorspellen, die weer het
gehééle volk in schoone geesteseenheid zal saamsnoeren, mogen we vast hopen,
dat onze letterkunde nieuwe grootheid tegemoet gaat.

*

*

*

*

De namen de Meyere, Van den Oever en Verhulst komen, nu, 1932, 20 jaren voorbij zijn, in
de blz. 142-147 niet voor! Terwijl op te merken is, dat bv. O.K. de Laey in 1912 geen
vermeldingj vond.
De namen de Meyere, Van den Oever en Verhulst komen, nu, 1932, 20 jaren voorbij zijn, in
de blz. 142-147 niet voor! Terwijl op te merken is, dat bv. O.K. de Laey in 1912 geen
vermeldingj vond.
De namen de Meyere, Van den Oever en Verhulst komen, nu, 1932, 20 jaren voorbij zijn, in
de blz. 142-147 niet voor! Terwijl op te merken is, dat bv. O.K. de Laey in 1912 geen
vermeldingj vond.
De namen de Meyere, Van den Oever en Verhulst komen, nu, 1932, 20 jaren voorbij zijn, in
de blz. 142-147 niet voor! Terwijl op te merken is, dat bv. O.K. de Laey in 1912 geen
vermeldingj vond.
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Aantekeningen bij Quelques aspects de la question des langues
en Belgique
Algemene aantekeningen
o

De brochure is ons bekend in twee uitgaven, beide n 3 van een Petite bibliothèque
du ‘Peuple’, waarin werk van J. Jaurès, Ed. Saumel en H. de Man was opgenomen
met een tekst over de oorlog en de houding van de Belgische Socialistische Partij
c

tegenover de II Internationale.
a. Quelques ... Edité par ‘Le Peuple’, 1918. Prix fr. 1,50. Op de laatste blz. met
‘Table des matières’, aanduiding van de drukker: 18805 Etablissements
généraux d'imprimerie; 14 rue d'Or, Bruxelles. Rood kaft, 95 blz.
b. Quelques ... Edité par ‘Le Peuple’, 1918. Prix fr. 1,80*. Aanduiding van de
drukkerij ontbreekt.
Het is echter wel zeer de vraag of hier van twee uitgaven kan gesproken worden.
De teksten, typografie, zetfouten, zijn geheel identisch. Het gaat dus om twee oplagen
van één zetsel.
Om de publicatie van het vrij omstandig betoog te begrijpen, moet de lezer zich
in de atmosfeer van de maanden October 1918-Mei 1919 kunnen indenken.
Enerzijds was het nodig, gezien de vijandigheid van zeer vele Belgen ten opzichte
van de activistische politiek, dat de Vlaamse

*

Ons is een ex. bekend van de eerste oplage van 1918, dat in gummi-overstempeling de
vermelding draagt: ‘Hausse 20 P.C.’ (= 1,80 fr.)

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

792
eisen verdedigd werden door onbesproken figuren. Anderzijds diende de door de
oorlog 1914-'18 verbroken draad zo logisch mogelijk weer opgenomen te worden,
niet in het minst omdat vlak vóór 1914 een sterke, haast eensgezinde aandrang in
het bewust denkend deel van Vlaanderen geleefd had. De rangen van oude en
jonge organisatoren en polemisten waren echter sterk gedund: Max Rooses en
Lodewijk de Raet waren overleden, beiden in 1914. Doch onder de oorlog-zelf waren
de koppen toch bijeengestoken, te Brussel (in ‘De twee Sleutels’ - thans ‘Lescaves
de Maestricht’ - bij de Naamse Poort), om de voortzetting van de Vlaamse Beweging
te waarborgen. Zo was het juist en onvermijdelijk dat Vermeylen, die steeds in de
rangen had gestaan en wiens gezag gegroeid was, de opdracht kreeg om de status
quaestionis op te maken van het Vlaamse vraagstuk in zijn geheel, want het kwam
er op aan te debatteren gewapend met vooroorlogse kennis en te weten dat o.m.
de gedachte van ‘Bestuurlijke Scheiding’, de discussies om het al of niet bestaan
van een ‘âme belge’, geen oorlogsnoviteiten waren, maar wel degelijk in Walloniëzelf
en in Vlaanderen aan de orde hadden gestaan vóór 1914: (‘Ligue Wallonne’, 1909;
interventies van Senator Dupont (9 Maart 1910); voorstellen van Emile Jenissen
(Luik, 1911); ‘Lettre au Roi’ van Jules Destrée (Charleroi, 1912), met de
merkwaardige formulering: ‘Sire, il n'y a pas de belges’, waarop Hippoliet Meert zijn
Antwoord bezorgd had met grote instemming van de Vlamingen: de brochure werd
op 100.000 Franse ex. en op 30.000 Vlaamse verspreid. Aug. Vermeylen zetelde
in het ‘Fonds’ om de onkosten te bestrijden. De Mont had eveneens stelling genomen
in 1912 (zie blz. 771).
De universitaire jeugd, waartoe De Gruyter behoorde, had zich te Gent
*
ondertussen in een dynamische kern Ter waarheid gegroepeerd en waar zij in
Vermeylens geest was opgegroeid en hem, persoonlijk, ook in alle manifestaties zo bv. bij de huldiging van pastor Verriest te Ingooigem (1911) - en protestaties o.a. tegen Mr Braun (Tentoonstelling 1913) - ontmoette, daar had zij, haar generatie
in de algemene beweging integrerend en

*

Cf. blz. 760 voetn. en 657, laatste r.
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ter algemene voorlichting, in 1905 een bijzondere oplage van zijn Kritiek (zie blz.
60) gebracht, die succes kende.
Het ‘taal’- en ethnisch vraagstuk was in de jaren 1911-1912 inderdaad in een
acuut stadium getreden. (Zie blz. 771).
Op 31 Maart 1911 was in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ontwerp
voor de vernederlandsing van de Gentse Universiteit neergelegd door Louis Franck,
Edward Anseele, Frans van Cauwelaert, Jan Persoons, Jules Delbeke en A.
Huyshauwer. Welk voorstel direct gesteund werd door de ‘Vereeniging van
Vlaamsche Letterkundigen’, bij monde van haar voorzitter August Vermeylen. De
brief met de instemming van de Vereniging verscheen in het April-nummer (blz. 5)
van het blad De Vlaamsche Hoogeschool. Maandelijksch Orgaan van de Vlaamsche
Hoogeschool-Commissie (gesticht 1911) gewijd aan de Beweging tot het bekomen
*
van de vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent .
Toen kwam de eerste wereldoorlog met zijn ontwrichting. Vermeylen keerde zich
scherp tegen de ‘activistische beweging’, was mede-ondertekenaar en mede-opsteller
van het protest van Augustus 1915 van de ‘Vlaamsche Belgen’ - het eerste! - tegen
**
de Duitse inmenging in Vlaamse én Waalse aangelegenheden . Als Vermeylen zich
later met L. Franck en cs. opnieuw verzet (8-1-1916) tegen de Vervlaamsing van
Gent door de Duitse bezetter, tekent hij als lid van de ‘Hogeschool-Commissie’, en
op 10 Maart 1917 - tegen de door de bezetters ingevoerde bestuurlijke scheiding het door de activisten spottenderwijze genoemde ‘stoofhakenmanifest’, (want er
waren 77 ondertekenaars) als voorzitter van de ‘Vereniging van Vlaamse
letterkundigen.’

*
**

Het blad, kundig geleid door H. Meert (1865-1924), verscheen van Maart 1911 tot Juni 1914.
Laatste nr. vóór de oorlog gewijd aan de overleden pioniers M. Rooses en Ch. Buls.
Dit protest volgde op het manifest van Juli 1915 in Nederland uitgaande van F.van Cauwelaert,
A. Buysse, C. Buysse, J. Hoste jr., A. de Swarte, L. van Puyvelde, L. Ducatillon, A. de Ridder.
Tekenden de tekst, door C. Huysmans voorgesteld maar gemilderd door A. Vermeylen: A.
Hegenscheidt, L. Franck, H. en Is. Teirlinck, N. de Tière, Karel van de Woestijne.
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In deze lijn nu - maar niet als negatieve, doch als positieve bijdrage tot de strijd ligt de brochure Quelques aspects... Vermeylen heeft haar tijdens de bezetting
gereed gemaakt. Discussies en lezingen in besloten kring gehouden, liggen er aan
ten grondslag. Dat V., een vriend van de uitgeweken minister E. Vandervelde, daarbij
nauw contact hield met de in het land gebleven leiders van de Belgische
Werkliedenpartij (B.W.P.), o.a. met Jos. Wauters, spreekt vanzelf en zo is het ook
*
niet ongewoon , dat de hier behandelde brochure in de reeks ‘Bibl. du Peuple’ werd
opgenomen, als een publicatie naast het socialistische dagblad.
De betogende strijdbrochure verscheen als nr. 3 in de reeks, einde December
1918, en sloot in haar opzet en haar inhoud onmiddellijk op de vooroorlogse
flamingantische argumentatie aan. Zij liet, één maand na de wapenstilstand, een
stevige sluitboom neer, zodat de met geweld aanstormende ondergravers van al
wat Vlaams was, minstens één illusie zagen verzwinden, nml. de kans klaar te
hebben om, afrekenend met de gevangen, weggebleven of gevluchte activisten,
meteen de Vlaamse Beweging voor goed neer te slaan, onder de leuze nog wel dat
de zo innig door Pirenne verdedigde ‘Belgische’ natie naar de ziel tóch Frans zou
zijn.

*

Zie diens motie van 30 Januari 1918, in opdracht van de Landelijke Raad van de B.W.P.: ‘Le
Parti Ouvrier Belge constate avec une profonde satisfaction qu'aucun des groupements
ouvriers qui le composent, si petit soit-il, ni qu'aucun de ses militants autorisés, ayant le
moindre passé dans les luttes ouvrières, ne s'est laissé égarer ni corrompre par le mouvement
activiste, ni en Flandre, ni en Wallonie.
Convaincu d'exprimer l'avis unanime du prolétariat belge organisé, le Parti Ouvrier Belge
proteste avec indignation contre les menées du Gouvernement Allemand, qui, abusant de
l'occupation, se sert de gens sans autorité et sans mandat, sans dignité et sans loyauté, pour
créer entres les Belges, des divisions fratricides entre Flamands et Wallons, dans le but
évident de porter atteinte, ouvertement ou sournoisement, à l'indépendance politique ou
économique du pays...’ Zie ook dl II, bl. 588.
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Hoezeer een gematigd, gezaghebbend woord in dit ogenblik van opperste beproeving
van node bleek, toen naar het getuigenis van C. Huysmans een ‘furia franskiljonese’
losgebroken was, bewijst bv., en na andere (Le Flambeau, 1919, nr. 1 en nr. 7),
een uitval als deze van La Gazette op 1 Februari 1919: ‘Le flamand continue à
encombrer l'enseignement, l'administration, à peser sur nous de tout son poids. Il
faut que les Flamands restent sous le joug, que leur idiome continue à être
l'instrument de leur soumission’.
Het is anders geworden, mede doordat Vermeylen klaar was op het ogenblik dat
de wapens gestreken werden, en omdat Joseph Wauters hem de kans gegund had
zijn tekst te laten drukken. 10 November 1918 schreef Vermeylen de laatste bladzijde,
het was de dag vóór te 11 uur aan de oorlog een einde werd gesteld.
Deze brochure vormt - naar een andere conceptie - het pendant van de zo bekende
en bezielende Kritiek. Op ettelijke plaatsen moest Vermeylen slechts de
*
gedachtegang van zijn eigen oude stukken opnemen, wat er meteen op wijst hoe
weinig verandering er sedert 1895-1900 was ingetreden. Maar zou Het Vaderland
van Antwerpen zijn dreiging hebben uitgevoerd (10-4-'19) en De Kritiek in zijn
kolommen hebben afgedrukt, omdat de tekst niet meer per spoor zou mogen
verzonden worden, dan ware deze nieuwe publicatie op dit ogenblik toch aftands
gebleken, want onder de lectuur van Quelques aspects voelt men goed dat
Vermeylen, behoudens de eigen en algemeen geldende argumentatie, ook de
bewijsvoeringen van de economist Lodewijk de Raet verwerkt. Hij wenste aldus de
continuïteit van de hele moderne Beweging volledig te waarborgen, zo cultureel,
als sociaal, als economisch, tegen alle snood en door de omstandigheden gediend
opzet in.
‘Ongetwijfeld prijzenswaardig werk’ heet de uitgeweken Rafaël Verhulst de
brochure in De Toorts (15 Maart 1919) in een artikel getiteld Van het woord tot de
daad?, terwijl het betoog in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30 Januari en
8 Maart 1919 betiteld wordt als ‘een Vlaamsch pleidooi in België's belang’. ‘Vermeylen
toont zich hier de leider dien velen sedert lang in hem kenden.

*

Kritiek van de Vlaamsche Beweging en Vlaamsche en Europeesche Beweging. (Zie Verz.
W. dl II).
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De leider, wiens woord niet kan worden veronachtzaamd, naar wiens kalme
bewijsvoering zij, die het ernstig met een volkerenbond meenen, zullen moeten
luisteren’.
De recensent legt verder de nadruk op Vermeylens historische argumenten en
citeert overvloedig. Maar, en daar wijst de recensent niet op, door dit ‘pleidooi’ gaat
ook een waarderende karakteristiek van de Vlaamse letteren, zoals Vermeylen,
waar het pas geeft, die steeds liet horen. De opbloei van de Vlaamse letterkunde
is hem het welgekomen en tastbaar teken van bewustwording en rijping van een
volk. Daarom, in hetzelfde ogenblik, einde 1918 (Cf. blz. 303), als deze Aspects
verschijnen, heeft de erkende mentor ook nog een andere tekst klaar, uitsluitend
aan de letteren gewijd, maar zich daarvoor steunend op een bewijsvoering, die o.a.
tot op 1905 (cf. blz. 764) en 1912 teruggaat (cf. blz. 809) en uitmondt o.m. in Van
Gezelle tot heden (cf. blz. 575) en de bijdragen voor Universum geschreven in 1934.
(cf. Verz. W. dl. IV.)
blz. 151, r. 1 en 2: Zie Aant. blz. 277 / r. 4-5: Het is treffend hoe hier de slotgedachte
uit Een jeugd (dl. II, blz. 108) weer opduikt, nu Vermeylen in Belgicistische zin denkt.
Trouwens, het loont de moeite na te tellen hoe dikwijls het epitheton ‘schoon’, ook
in zijn ethische betekenis, in de tweede roman van Vermeylen, Twee Vrienden,
doordringt. En hijzelf voert de formule in zekere zin op Hugo Verriest terug (Verz.
W. I, blz. 190): ‘gelijk pastoor Verriest zegt: nog schoone dagen in het Oosten.’; cf
blz. 774 / r. 18: Toespeling op de ‘Bestuurlijke Scheiding’ tijdens de bezetting
1914-'18 ingevoerd; zie inl. noten, blz. 793 / r. 23: dl. IV, redevoeringen in de Senaat.
blz. 152, r. 14: Cf. Verz. W., dl. II, Verz. Opst. I; Krit. der Vl. Bew. 1895, blz. 46 r.
3 / r. 28: Zie noot bij blz. 151 r. 18; Oprichting van de Association Wallonne, Charleroi,
20 December 1912, en dgl.
blz. 153 r. 2: Zie inl. noten / r. 5: Een groot aantal namen is te vinden in T. Heyse:
o

Index documentaire, Tome I, L'université flamande, Préf. G. van den Bossche, 1
o
et 2 fasc. Gand, 1918.
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*

Deel van L'occupation allemande en France / r. 6: O.a. M. Colson, bekend publicist,
die te Namen het beleid op zich nam van de zelfstandig Waalse administratie / r. 7:
Zie vooreerst inl. noten, en voetn. bij r. 5 / r. 9: 8 Januari 1916. - Brief van Prof. J.
Vercoullie, Alg. Secr. v.h. ‘Willemsfonds’, 7 Juni 1916 / r. 10: 10 Maart 1917; het
zgn. ‘stoofhaken-manifest’, met 77 ondertekenaren; het getal 77 wordt in het lotospel
als ‘stoofhaken’ uitgeroepen / r. 11: 30 Januari 1918 / r. 16: o.a. Prof. Dr Paul
Fredericq en Prof. Dr H. Pirenne, Maart 1916; verbannen als ‘personnes extrêmement
dangereuses’. Cf. H. Pirenne: Souvenirs de captivité en Allemagne, Bruxelles, 1920
/ r. 19: 3 Februari 1918 Antwerpen; 4 Februari 1918 Brussel / r. 24: Bv. de uitspraak
van Maurice Maeterlinck: ‘après la guerre on ne parlera plus du flamand.’ / r. 28:
voor

*

Verdere gegevens in:
Les archives du Conseil de Flandre publiées par la Ligue nationale pour l'unité belge (Prés.
J. Bordet). Doc. pour servir à l'histoire de la guerre en Belgique (Uitg. bezorgd in hoofdzaak
door Rudiger-Wullus, nadat de ‘Ligue’ de stukken in 1935 door koop verworven had.)
[P. Fredericq?], Activisten, uitg. v.h. Julius Vuylsteke-Fonds nr. 11, Gent, 1919. (cf. voor de
auteur Brief van E. van Oye aan C. de Bruycker, 14. XI, 1919, AMVC, Antw. O 494 / Bia).
F. Passelecq, La question flamande et l'Allemagne, Paris-Nancy, 1917, met bibliographie.
H. Pirenne, La Belgique et la guerre mondiale, Paris, 1929, V. 1 van Histoire econ. et soc.
de la guerre mondiale (Série belge).
M. van der Velde, Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging, 1914-1918, 's-Gravenhage,
1941.
Ook nog: Vrij België, weekblad onder leiding van F. van Cauwelaert en J. Hoste Jr,
verschijnend in Nederland van 27 Aug. 1915 af. - Ons Vaderland, soldatenblad verschijnend
te Kales en Parijs, van 1916 af. - De Toorts, Staat- en letterkundig Weekblad voor Holland,
Vlaanderen en Zuid-Afrika, 10-6-1916 - 31-12-1921.
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de lijst van de meeste periodieken, cf. T. Heyse; zie voetn. bij r. 5, blz. 153. Daaraan
toe te voegen: Antwerpsche Tijdingen.
blz. 154 r. 12-18: Cf. de ironische doch eer verbolgen inleiding tot La poésie
flamande contemporaine, blz. 277 van deze bundel, ongeveer op dezelfde tijd
geschreven als deze tekst.
*
blz. 156 noot: zie ook blz. 190 en 195 .
blz. 158, eerste al.: cf. Vlaamse en Europese beweging in Verz. 0pstellen I (Verz.
W., dl. II, blz. 163) / r. 29: cf. Prijsvraag van de Berlijnse Academie; 1784. Gevraagd
werd aan te tonen, dat de universele voertaal voor de wetenschappen best Frans
zou zijn. Cf. Baldensperger: Etudes d'histoire littéraire, 1907.
blz. 161 r. 25: zie noot bij regel 29, blz. 158.
blz. 164 r. 17: betreft het taalgebruik in rechtszaken / r. 17: zie verder blz. 190 en
195.
blz. 169 r. 21 en vlg.: te vergelijken met wat V. schrijft in zijn overzicht voor
Vlaanderen door de eeuwen heen, 1912 en 1932. In deze band opgenomen onder
de titel De Vlaamse letterkunde, blz. 35 / bij voetn. 1: de lezer zal opmerken, dat
Vermeylen zich meer dan eens tegen Maurice Wilmotte, Luiks professor (1861-1951)
keert, en dat op een soms harde toon (cf. blz. 181 en blz. 234). Te raadplegen voor
zijn persoonlijkheid en opvattingen: Mes mémoires, Brussel, 1948.
blz. 170 r. 15: Cf. De Vl. letterk., blz. 70-71 / r. 31: Cf. De Vl. letterk., blz. 60 r. 29.
blz. 171 r. 6: Cf. De Vl. letterk., blz. 49, r. 16-17.
blz. 177 voetn.: Leonard Willems Az, De boekinventaris van het Klooster der Rijke
Claren te Gent in 1508, Tijdschrift voor Boek en Bibliotheekwezen IX, 1911, 177-192.
blz. 181 r. 13: Mondain Jezuïetisch priester, Parijs 1628-1702. Literator en
opvoeder, preceptor o.a. van Colbert's zoon. Onderging scherpe kritiek vanwege
Port Royal.
blz. 184 r. 1: zie blz. 99 r. 1 en vlg. / r. 3: zie noot op blz. 158 r. 29.

*

Ten einde een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de tekst, die Vermeylen-zelf bezorgde,
worden de bibliografische gegevens onveranderd, en bijgevolg niet aangevuld, opgenomen.
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blz. 190 r. 6-8: Cf. Kritiek der Vl. Bew. in Verz. W. dl. II, blz. 44 / r. 12: voor initialen
en data van moderne Vlaamse figuren zij verwezen naar de bijdragen van Vermeylen
De Vlaamse letterkunde, blz. 35 en vlg. en Van Gezelle tot heden, blz. 575 en vlg.,
alsmede naar het register van deze uitgave / r. 6 voetn.: zie noot bij blz. 156 en 195
/ r. 12 voetn.: inderdaad staan daar op naam van Vermeylen, blz. 329: L'université
flamande, Gand 1901? en Kritiek der Vl. Bew. en haar belang voor de
Noord-Nederlander in Vragen van den Dag, Amsterdam, 1894.
blz. 191, r. 2: Aen de Belgen - Aux Belges, Antw. 1818 / r. 5-6: noot r. 14 van blz.
9 en blz. 13 r. 31 / r. 31: de auteur zinspeelt - behoudens op het geval Jacob Karsman
- op de ter dood veroordeling van J. Coucke en P. Goethals, wat de gemoederen
in beweging bracht. Het eindoordeel over ‘ce cas’ en over de gedragingen van
Procureur de Bavay (Cf. Verz. W. dl. II, Krit. der Vl. Bew., blz. 45) blijve
voorbehouden, zolang de dossiers gesloten blijven.
blz. 192 r. 1: A. de Maere Limnander, Jan Alfr. de Laet, Edw. Coremans, Lode
Gerrits / r. 4: zie verder, r. 22 / r. 11: merk de tegenstelling tussen deze zin en blz.
71 in Kritiek der Vl. Bew., Verz. W. dl. II. De jaren 1890-93 zijn wel kenmerkend
voor de evolutie van de Vl. Bew. Buiten de politieke strijd (alg. stemrecht) is te
noteren, dat Van Nu en Straks wordt gesticht, terwijl de Antwerpse muziekschool
tot Kon. Vlaams Conservatorium wordt verheven onder de impuls van P. Benoit. In
1891 verschijnt het eerste grote werk op het terrein van de folklore: A. de Cock's
Volksgeloof in Vlaanderen. De Vlaamsche Volkspartij (met L. de Raet) ontstaat in
1892. Weldra volgt de beweging voor University Extension (Mac Leod). In 1891
komt het ‘Lyrisch Toneel’ te Antwerpen tot stand (E. Keurvels). De ‘Boekwezendag’
van 1890 luidt een nieuwe periode voor de boekhandel in.
blz. 193 r. 8: Cf. Kritiek der Vl. Bew., Verz. W., dl. II, blz. 78 / r. 23-25: Vermeylen
doelt hier op de doorbraak van in feite de vierde generatie in de Vl. Beweging. De
eerste is die van Willems en David (1793); de tweede werd geboren tussen 1805
en 1815 (H. Conscience, etc.); de derde omtrent 1830-
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1840 (Gezelle, M. Rooses, F. de Cort, J. de Geyter); de vierde om de zestiger jaren
(De Mont, P. van Langendonck, Vermeylen, Buysse, De Raet).
blz. 194 r. 13: zie De Vl. letterk., blz. 136-137 / r. 20: Cf. Les lettres néerlandaises
en Belgique depuis 1830, blz. 20; De Vl. letterk., blz. 130 en La poésie flamande
contemporaine, blz. 289 / r. 27-30: Cf. de bij regel 20 aangewezen teksten.
blz. 195 r. 3: Cf. Huldebetoon Cyriel Buysse op Zondag 9 April 1911. - Feestschrift,
blz. 54: ‘Je place mon vieil ami Buysse parmi les trois ou quatre grands conteurs
rustiques de ces cinquante dernières années. C'est notre Maupassant, mais un
Maupassant qui ignore volontairement les villes, les casinos, les grandes dames
faisandées, les “Bel-Ami” et les filles. Un Maupassant d'une santé imperturbable et
magnifique, un Maupassant exclusivement champêtre qui ne veut s'intéresser qu'aux
choses de la vie qui ne passent et ne vieillissent point: le ciel, l'eau, les plaines, les
saisons, les villages et les hommes et les femmes qui parlent et pensent encore
comme l'eau, les plaines, les arbres et les astres. Quand je désire revoir ma vieille
Flandre, j'ouvre un de mes Cyriel Buysse et aussitôt se réveille, bourdonne et refleurit
en moi toute mon enfance campagnarde. De chacune de ses pages surgissent les
petites maisons propres et nettes dont j'ai si souvent poussé la porte, s'élèvent les
peupliers, les noyers, les tilleuls sous lesquels j'ai marché lorsque j'avais vingt ans,
sortent en foule les paysans et les paysannes qui s'agitent et parlent comme ils
faisaient autour des premiers jours de mon adolescence et comme s'ils n'avaient
jamais dormi dans un livre. Car personne, je pense, dans aucune littérature, n'a su
faire vivre et parler les paysans comme notre grand ami. C'est entre tant d'autres,
le beau miracle de son oeuvre.
Si j'étais condamné a finir mon existence en quelque coin perdu de cette terre où
le hasard m'aurait exilé sans espoir de retour, j'y emporterais mon Cyriel Buysse,
comme on emportait autrefois, au fond d'un coffre d'or ou d'argent, une poignée de
la terre natale. Cela suffirait a ensoleiller, a aérer les plus mauvaises heures. Toute
la Flandre est en lui, vivante et immor-
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telle’. / r. 4-5: de nieuwe naam is Felix Timmermans, die zich tijden's wereldoorlog
I door De nieuwe Gids in een opvallend succes mocht verheugen: Pallieter was
verschenen / r. 7-8: de meeste auteurs verschenen bij Noordnederlandse uitgevers
(L.J. Veen, C.A.J. v. Dishoeck, P.N. van Kampen & Zoon) / r. 9: P. Arents, De
Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald, I. Vertalingen in boekvorm en op los
blad, Brussel, 1944. De Vlaamsche schrijvers in het Engels vertaald, 1481-1949,
Kon. Vl. Acad. 1950. Zie ook de verschillende bibliografieën bezorgd door R.
Roemans. / voetn. r. 3: zie blz. 7 en 277 / r. 5: zie dl. IV / r. 9: zie inl. noot blz. 807
/ r. 12: zie blz. 277.
blz. 196 r. 8: In 1909 had Dr J.O. de Gruyter te Gent zijn Vlaamse Vereniging
voor toneel en voordrachtkunst gesticht. / r. 12: Vermeylen doelt hier op de opening
van het gebouw aan de Frankrijklei te Antwerpen, 2 April 1907 / r. 24-25: Herhaling.
Zie blz. 154 / r. 26: Het is steeds een bijzondere trek van de Franse pers geweest
de Nederlandse taal belachelijk te maken. Die toon klinkt door zodra J.F. Willems
zijn Aen de Belgen (1818) publiceert. / r. 28: Cf. inl. noten.
blz. 197 r. 21 en vlg.: Te vergelijken met passus in La poésie flamande
contemporaine, blz. 277, waar Vermeylen het francophone publiek van Brussel
toespreekt.
blz. 199 r. 6: De cijfers, die hier volgen, gebruikt Vermeylen ook in zijn brochure
De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, 1920, (cf. blz. 307) edoch in functie
van de volkstelling van 1920. Het blijven wel degelijk cijfers van 1910, want in de
Franse tekst La flamandisation de Gand bleef het jaartal 1910 onveranderd.
blz. 209 r. 7: Vermeylen zinspeelt hier op de bijzondere literaire productie (romans:
La famille Kaekebroeck, en toneel: Le mariage de Melle Beulemans) van een paar
auteurs, waaronder Leopold Courouble (Brussel 1861-1937), J.F. Fonson (Brussel
1870-Parijs 1924) en F. Wicheler (1874-1935) Als voertaal gebruikenj deze auteurs
het Brussels dat, d'expression française, kenmerkend Vlaams van inslag is door
zinsbouw, vocabularium en taalfiguren. Cf. L. Courouble: Notre langue, 1900.
blz. 211 titel: De lezer kan de prototypes van verschillende formuleringen
terugvinden in de Kritiek der Vl. Beweging, Verz.
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W. dl. II, blz. 44. Cf. ook Alg. inl. blz. 761 / r. 7: Cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz.
W., dl. II, blz. 49-50 / r. 10: Cf. Onze taal voor den Senaat en voor Buysse, Verz.
W. dl. II, blz. 115. / r. 16: Cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W., dl. II, blz. 46.
blz. 212 r. 3: Cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W., dl. II, blz. 46, r. 3 / r. 8-13: Cf.
Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W., dl. II, blz. 48, 3de al. / r. 14 en 15: Cf. Kritiek der
Vl. Beweging, Verz. W., dl. II, blz. 46. / r. 16: Cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W.,
dl. II, blz. 58.
blz. 213 r. 10: Cf. Verz. W., dl. II, versch. opstellen / r. 14: Vermeylen gebruikt
met opzet de Nederlandse term ‘moedertaal’ en niet zijn equivalent ‘langue
maternelle’, omdat de tegenstrevers de term spottenderwijze en als denigratie
gebruikten. Aldus ontstond zelfs het zelfst. naamw.: les ‘moedertaliens’. Zie blz. 212
r. 12.
blz. 215 r. 7: Cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W., dl. II, blz. 44 / r. 22: Cf.
Particularisme? VI, Verz. W., dl. II, blz. 265, onderaan, zowel voor ‘actuelle’ als voor
‘le renfort des Pays Bas’.
blz. 216 r. 2: Cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W., dl. II, blz. 63 / voetn. r. 2: Les
industries à domicile en Belgique, 1899-1909, I-XI. - En het rapport van C. Huysmans
en Pater Rutten, 1910.
blz. 220 r. 9: Zie blz. 310-311: De vervlaamsing der Gentse Hogeschool.
blz. 223 r. 24: Alfred Jules Emile Fouillée, geb. te La Pouëze (Marne et Loire)
1838 en overl. te Lyon 1912. Philosoof die in de ideeën krachten zag, bij machte
om de ziel van elk individu zodanige veranderingen te doen ondergaan, dat door
hun inwerking ook het sociaal milieu zou worden getransformeerd. Door de kracht
tot verwezenlijking wordt de gedachte een bevrijdende agens, en voor het uitdragen
van idealen in de wereld dus van ongemeen belang. Auteur o.a. van L'évolutionnisme
des idées, 1889; La psychologie des idées forces, 1893. L. Franck (zie blz. 793, r.
3) citeerde F. in de ‘Memorie van Toelichting’ 1911 Doc. Parl. nr 122, blz. 17.
blz. 225 r. 18: Geb. te Brugge 1822, overl. op het kasteel van Doyon 1892. Te
Parijs opgevoed, maar te Leuven (philosophie) en te Gent (rechten) gevormd.
Behoorde tot de intellectuelen,
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die - door logische redenering, en geleid door de wetten van een sociologie met
ethische grondslag - het Vlaamse recht op ontwikkeling en cultuur a priori erkenden.
De verbetering van het lot van ‘het grootst mogelijk aantal’ is hem kerngedachte;
de Laveleye's uitgangspunt lag sedert 1857 bij de economische politiek, waarbij de
landbouw niet de kleinste aandacht kreeg. E. de Laveleye en E. Waxweiler hebben
voor een groot deel bijgedragen tot de vorming van de geesten die tot Vermeylens
generatie (o.a. De Raet; zie blz. 832 en 833) behoren. Auteur van o.m. Le
gouvernement dans la démocratic, 1891; Essais et études, 1894. / r. 21-31: Zie noot
bij r. 27 van blz. 191.
blz. 226 r. 26: Cf. Onze taal voor den Senaat en voor Buysse, Verz. W., dl. II, blz.
112.
blz. 227 r. 21: Cf. blz. 51 en Kritiek der Vlaamse Beweging, Verz. W., dl. II, blz.
78.
blz. 228 r. 3: Kadervernieuwing na 1918 / r. 28: Vermeylen doelt op de ev.
demobilisatie. In 1918-19 staan de Belgische troepen nog aan de Rijn.
blz. 233 r. 22: Ch. Buls, geb. Brussel 13 Oct. 1837, overl. 13 Juli 1914, de
zogenaamde Vlaamse Burgemeester van Brussel. Progressist en ijveraar voor de
verspreiding en verbetering van het onderwijs. Voorzitter van de Ligue de
l'Enseignement.
blz. 234 r. 1: Jean Joseph Thonissen (Hasselt 1816-Leuven 1891), stichter van
het Journal du Limbourg. / r. 12: Gustave Lanson (Orléans 1857-Parijs 1934)
literatuurhistoricus. Hier vernoemd - Lanson was professor aan de Normaalschool
en later haar directeur - als pedagoog, die enthousiast zijn aandeel nam in de
publicatie van de Bibliothèque Générale des Sciences Sociales om de problemen
van onderwijs en opvoeding naar moderne eis in discussie te brengen.
blz. 236 r. 11: Cf. Vlaamse en Europese beweging I, Verz. W., dl. II, blz. 137.
blz. 237 r. 11: Justin Laurent Emile Combes, geb. te Roquecourbe (Tarn) in 1835,
overl. te Pons (Charente Maritime) in 1921. Was senator, maire, voorzitter van de
Senaat, minister van Onderwijs, Kunsten en Eredienst (Cab. Bourgeois) en tenslotte
minister-president (1902). Wellicht was Combes de felste
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anti-clericaal gezinde politicus van zijn generatie. Auteur o.a. van Psychologie de
Thomas d'Aquin, 1860; Une campagne laïque, 1904; Une deuxième campagne
laïque, 1905.
blz. 238 r. 8: Zie blz. 229, 242: Ps. van een professor in de rechten /
blz. 240 r. 14: Zeer dikwijls verwezen de flamingantische auteurs en orators naar
de toestanden in Tsjecho-Slowakije.
blz. 241 r. 3: Eèn van de argumenten voor de vernederlandsing van de Universiteit
van Gent zochten de opstellers van De Vlaamsche Hoogeschool (zie blz. 793)
precies in de vlucht die de Nederlandse wetenschap nam. Zij wezen op het succes
van De Vries, van Van 't Hoff, van Kamerlingh Onnes. Regelmatig werden de titels
van de voor de doctorsgraad verdedigde theses, in welkdanige exacte wetenschap
ook, gepubliceerd. Zie verder, blz. 251 / r. 4: cf. blz. 323.
blz. 242 r. 2: Cf. Kritiek der Vl. Bew., Verz. W., dl. II, blz. 45 / r. 4: Cf. blz. 195 / r.
23: Cf. blz. 229 en 238.
blz. 243 r. 22: Cf. Vlaamse en Europese beweging, Verz. W. dl. II, blz. 169.
blz. 244 r. 13: Cf. Verz. W. dl. II, blz. 244 en vlg. / r. 18:? r. 24: cf. Vlaamse en
Europese beweging, Verz. W. dl. II, blz. 169 / voetn.: Verz. W. dl. II, blz. 103.
blz. 245 r. 17: Cf. Vlaamse en Europese beweging, Verz. W. dl. II, blz. 168.
blz. 246 r. 1: Zie blz. 153 / r. 4: cf. Kritiek der Vl. Beweging, Verz. W. dl. II, blz. 53
/ r. 9: Germania, Tijdschrift voor Vlaamsche beweging, letterkunde, kunst,
wetenschappen, onderwijs, staathuishoudkunde, handel, nijverheid en verkeer.
1898-1905 Uitv. opstelraad: J.M. Brans, A. Burvenich, J. de Vriendt, A. Prayon van
Zuylen, A. von Ziegesar / r. 14: de auteur doelt op de Duitse kolonie vóór 1914,
waaronder bv. de von Bary's, von Mallinckrodt's.
blz. 247 r. 9: Het arsenaal van argumenten en getuigenissen vindt de lezer
geborgen in De Vlaamsche Hoogeschool, zie voor verdere opgave blz. 793 / r. 14:
Vermeylen denkt terug aan de campagne van 1911-1914.
blz. 248 r. 3: Zie inl. noten / r. 20: Cf. blz. 241 r. 3 / r. 30: Cf.
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De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 321, regel 21: vijf. In wezen zijn het
er op dat ogenblik, 1920, zes: J.H. van 't Hoff (1901), H.A. Lorentz (1902), P. Zeeman
(1902), J.D. van der Waals (1910), T.M.C. Asser (1911), H. Kamerlingh Onnes
(1913). Zie Nederlandsche helden der wetenschap; levensschetsen van negen
Nobelprijswinnaars. Hoogtepunten van wetenschappelijken arbeid in Nederland.
Bijeengebracht door T.P. Sevensma, 1946. De volgende drie zijn: W. Einthoven,
1924. C. Eykman, 1929, P.J.W. Debye, 1936. Zie ook De Vervlaamsing der Gentse
Hogeschool, noot bij r. 23 van blz. 321. / r. 31: Cf. blz. 241 r. 3.
blz. 250 r. 1: Cf. De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 322 r. 27: ‘een
drievoudig doel’. Voorop stelt Vermeylen: ‘zij is een hogere beroepsschool, die het
land de nodige geneesheren, ingenieurs, rechtsgeleerden en professoren levert;
...’ / r. 27: Zie ‘Bibliographie’ bij het opstel De Vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool, 1920, blz. 831 noot.
blz. 251 r. 16: J. Verschaffelt? / r. 19: Hendrik Kern: Verspreide Geschriften,
1913-1936. / r. 27: Deze dissertatie Over de continuïteit van den gas- en
vloeistoftoestand, 1873, werd alom als een meesterstuk in haar genre geroemd. De
Engelse natuurkundige Maxwell besprak ze in ‘Nature’ en voegde er aan toe: ‘Dit
werk heeft zeker de aandacht van meer dan één onderzoeker gevestigd op het
bestuderen van de Nederlandse taal, waarin het geschreven is.’ Voigt karakteriseerde
16
ze als ‘geniale Dissertation’. / r. 29: A.F. Holleman: Leerboek der chemie, 1953 .
blz. 253 r. 14: 31 Maart 1911. Zie blz. 793.
blz. 256 r. 12: Cf. Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 330. - En passus
(blz. 330) betreffende het ontwerp Mechelynck-Buysse (4-2-1920) dat in onderhavige
tekst niet voorkomt, niet voorkomen kon!
blz. 257 r. 3: In De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 338, is de naam
Franck vervangen door van Cauwelaert-Huyshauwer. Zie noot aldaar. / r. 25: Cf.
blz. 332 r. 7: ‘... geldkwestie, hoe gewichtig deze ook zij, ...’
blz. 258 r. 3-5: Zie Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 332 r. 13 voor de
bewijsvoering / r. 13: Zie opmerking bij regels 4 en 5, blz. 151.
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blz. 260 r. 13: 1920-21: 1277 / r. 15: 1920-21: Br. 2501, Leuven 3248, Luik 2303. /
r. 24: 1920-21: 156, 147, 103, 192. Totaal 598.
blz. 263 r. 8-9: Cf. Nederlandse tekst Vervlaamsing der Gentse Hogeschool blz.
337 r. 8. / r. 13-15: Cf. Nederlandse tekst Vervlaamsing der Gentse Hogeschool,
blz. 337 r. 14. / r. 31: Zie Nederlandse tekst Vervlaamsing der Gentse Hogeschool,
blz. 338 r. 3-4.
blz. 264 r. 23: Zie aanvulling in De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz.
339 r. 1-3.
blz. 265 r. 3: Deze jaartallen - 5 jaar na de indiening van het voorstel - geven de
reden aan, waarop activisten en Duitsers zich beriepen (zie inl. noten en blz. 153)
/ r. 26: In de Nederl. tekst van 1919 (cf. Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz.
340 r. 7) staat enkel ‘Franse vaktaal’.
blz. 267 r. 7-9: ontbreken in De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, zo ook de
regels 12-15, te beginnen met: ‘et du moment’. / r. 16-17: Werden ondertitel in De
Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 341 / r. 18: Cf. De Vervlaamsing der
Gentse Hogeschool, blz. 341 r. 23-24: gebruik van meervoudsvorm, zonder verdere
betekenis. / r. 21-22: Cf. De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool, blz. 341 r. 25,
‘Franck’ vervangen door ‘van Cauwelaert’; zie blz. 257: ‘université flamboche’
vervangen door ‘von Bissing-Universiteit’.
blz. 268 r. 1: Zie blz. 225: Cf. theorie van de Laveleye. / r. 15 en vlg. te vergelijken
met de tekst van De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool van r. 15 af op blz. 343.
De passages wijken van elkaar af.
blz. 269 r. 2: Zie inl. noten.
blz. 270 van r. 14 tot 21 geschrapt in De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool,
blz. 349. De tekst in ‘De Vervlaamsing der Gentse Hogeschool’ (blz. 350) wijkt verder
sterk af van blz. 270.
blz. 272 r. 19-27 komen niet in deze formulering voor in ‘De Vervlaamsing der
Gentse Hogeschool’ Zie blz. 358 r. 11 en vlg.
blz. 273 r. 27: Cf. blz. 217.
blz. 274 r. 7: Toespeling op de XIV punten van Woodrow Wilson. (Grondslag naar zijn mening - voor de vrede na wereldoorlog 1914-1918).
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Aantekeningen bij La poésie flamande contemporaine
Algemene aantekeningen
Verschenen als ‘Fascicule 49’ in La Pensée et l'Ame belge, 1919-1920 (fasc. 47-59),
uitgegeven in royale quarto-band door Le musée du livre, sous le haut patronage
de S.M. le Roi Albert (blz. 35-45). Druk. J.E. Goossens, Brussel.
De ‘Préface’ tot de uitgave van de serie lezingen, die einde 1918 te Brussel
gehouden werden in de Magdalenastraat 46, werd geschreven door Henry Carton
de Wiart en gedagtekend op 30 December 1919, als om een oud tijdperk af te sluiten
en een nieuw in te luiden. De tweede alinea van de tekst kan als motto gelden voor
de hele bundel: ‘C'est pourquoi une Patrie n'est pas tout a fait une Patrie aussi
longtemps qu'elle n'a pas de littérature propre. Il lui manque une chance de
continuité.’
Het kwam er in 1918-1920 inderdaad op aan te bewijzen, dat het territorium België
beantwoordde aan een werkelijkheid en dat binnen dit territorium een collectieve
wil tot zelfstandig bestaan van Vlamingen naast Walen aanwezig gebleven was. De
oorlog had de slogan van Destrée, als zou ‘l'âme belge’ niet bestaan, zo al niet
omgekeerd, dan toch in zijn uitwerking ingedijkt, en alle centraliserende lichamen,
zeker in het Brusselse, legden er zich op toe het Belgisch samenhorigheidsgevoel
- ethnische verscheidenheid in een politieke eenheid - te beklemtonen. Zo ook het
*
Musée du Livre te Brussel, dat daarvoor beroep deed op namen als Georges
Eekhoud (cf. blz. 770), Marius Renard, August Vermeylen, F.V. Toussaint van
Boelaere,

*

Gesticht in 1906 ter veredeling van de esthetiek van het boek.
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Lucien Solvay, Charles Defrecheux, Charles van den Borren, Charles Gheude,
Louis Piérard, Sander Pierron, Emile de Wildeman, Victor Devogel, Arthur de Rudder,
om in spreekbeurten te behandelen, respectievelijk: L'âme belge dans la littérature;
La littérature et le peuple; La poésie flamande contemporaine; La prose flamande
contemporaine; Le théâtre belge d'expression française; La littérature wallonne et
le théatre wallon; La musique belge; La chanson populaire belge; La presse en
Belgique; Le livre d'art en Belgique; Le livre scientifique; Le livre classique; La
littérature belge et l'art.
De publicatie van de teksten, naar het geijkt en gebarioleerd recept van het Musée,
*
werd opgeluisterd door grafisch werk van Belgische artisten .
Het hele boek is als een nationale manifestatie te beschouwen, waarbij wel
opmerkelijk is, dat in die periode de leraar in de Franse literatuur aan de Brusselse
Normaalschool, Georges Eekhoud, zijn bijdrage ‘L'âme belge dans la littérature’ (cf.
blz. 770) nog mócht afstaan, en dat, wat de nationale literaturen betreft, vooraan
gaan in het boek de beschouwingen van Vermeylen en Toussaint van Boelaere.
De tekst van Vermeylen draagt als dagtekening ‘30 octobre 1918’, en loopt dus
bepaald parallel met de tekst van de hiervoren afgedrukte brochure (zie blz. 794).
Inhoud en verwoording hebben ook weer hun antecedenten. In de lezing van
1918, aan de hedendaagse Vlaamse poëzie gewijd, komen gedachten en
formuleringen voor, ontleend aan Les lettres

*

Eduard van Offel leverde zijn typische pentekeningen voor de inleiding. F. van Acker versierde
onder de leuze ‘Flandria’ de titelpagina van Vermeylens aflevering: bovenaan in bruin een
synthetisch Vlaams landschap met torens en huizen aan een brede stroom; onderaan in
kleurlitho een uil-en-spiegel-motieft met drie stadsschilden: Anvers, Bruges, Gand, de drie
zustersteden. Alfred van Neste bracht een triomfantelijk banderol op de hoofdpagina voor
het verzamelwerk, en een pentekening in zijn stijl als inleiding tot de tekst van Vermeylen.
Een golvende spreukband vermeldt: ‘Geen Rijker Kroon dan Eigen Schoon’.
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néerlandaises en Belgique, 1905 (zie blz. 7 en blz. 763), doch ook aan een andere
lezing door Vermeylen gehouden voor de Ligue de l'Enseignement, eveneens te
Brussel, en wel in 1912. De tekstparallelismen in de lezingen van 1912 en 1918 zijn
nu zo flagrant, dat de Redactie van het Verz. Werk besloot de eerste niet op te
nemen, maar enkel in de hiervolgende noten te verwerken.
Bij de publicatie van de tekst van 1912 moet nochtans weer worden stilgestaan,
want ook deze lezing past in een algemeen raam, en ook deze lezing diende een
bijzonder opzet. Vermeylen werd, zowel in 1905, als in 1912, als in 1918, steeds
als ... vedette aangesproken. Ditmaal, in 1912, op aanduiding van de ‘Vlaamse
Burgemeester’ van Brussel, Karel Buls (zie blz. 793, 803, 809 en 810).
De tekst van 1912 verscheen in twee uitgaven:
a) als brochure: La Poésie Flamande de 1880 à 1910 par A. Vermeylen, in geel
*
kaft , dat bovenaan draagt ‘Ligue de l'Enseignement’; Conférences sur la
Littérature flamande organisées par la Ligue de l'Enseignement. Gand, I.
**
Vanderpoorten, 1912, 16 blz.
b) in de verzamelband*** Histoire de la Littérature flamande, Conférences
organisées par la Ligue de l'Enseignement, sous les auspices de l'Administration
Communale, a l'Hôtel de Ville de Bruxelles, bezorgd door de ‘Ligue de
l'Enseignement-Onder-richtsbond’, en uitgegeven door I. Vanderpoorten te
Gent in 1913. 131 blz. met het vignet: Munissez vos enfants des trois clés de
vie: calcul, lecture, écriture. Bruin kaft. Teksten gevolgd door alfabetische lijsten
van behandelde auteurs en werken. Met portret van Ch. Buls.

*
**
***

Het ex. van de Stadsbibl. Antw. (Schamelhout-Fonds) draagt de opdracht ‘Aan vriend Scham
van harte, Gust’.
Sténo-dactylographie de Melles J. Portelange, N. vander Meulen, élèves de l'école
Bischoffsheim et de M. Julien Peere, sténographe a Schaerbeek.
Het onderscheid tussen de teksten in a. en b. is zeer klein. De auteur heeft in de definitieve
tekst enkele komma's bijgeplaatst, soms, doch zelden, een zinteken veranderd.
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Namen als sprekers hun aandeel in deze cyclus: Paul Fredericq (Les lettres
flamandes et leur importance en Belgique), Pol de Mont (La Poésie flamande de
1830 à 1890), A. Vermeylen (La Poésie flamande de 1880 à 1910), C. Huysmans
(L'Art dramatique flamand), M. Sabbe (Les Prosateurs modernes en Flandre), Aug.
Michot (Le Roman et la Nouvelle). Charles Buls zorgde voor de inleiding en voor
het besluit van de Cyclus.
Deze inleiding geeft eens te meer een bijzonder cachet aan de uiteenzetting van
Vermeylen.
Na de zevende lezing van de reeks heeft Buls nog eens onderlijnd, waarom de
conferenties, na 1911 - naast andere die de Frans-Belgische literatuur tot onderwerp
hadden - werden belegd. Het is duidelijk: om te doen bevestigen, dat het Vlaamse
volk, als volwaardig element in de Belgische gemeenschap, zijn rechten op Vlaams
onderricht in al zijn graden mocht doen gelden. Geen kracht mag verloren gaan
voor de Vlaamse volkskracht: ‘Quand nous aurons acquis cette élite de savants
flamands, on ne pourra plus nous opposer l'acre restreinte de leur langue, le manque
de livres scientifiques. Ce sont là des arguments de gens qui ignorent ce qui se
passe en Hollande dont les quatre universités emploient le néerlandais comme
langue véhiculaire et qui peut fournir une bibliographie scientifique supérieure à
celle de Belgique.’ (Cf. blz. 248 van de verzamelband.)
De tekst La Poésie flamande de 1880 à 1910, van 1912 - let op het jaar -, is dus
te lezen in een geest van voorlichting die zijn logische voortzetting vindt in 1918,
wanneer Vermeylen, ook voor francophoon België, zowel de brochure Quelques
aspects... voorbereidt en afwerkt, als de lezing La Poésie flamande contemporaine.
Zijn methode is dezelfde als voor Les lettres néerlandaises en Belgique, in 1905
(zie blz. 7).
Van 1912 tot 1918 ‘il n'y a qu'un pas’, maar met een wereldoorlog tussenin, zodat
een nieuwe argumentatie met meer klem, zie Vermeylens inleiding, noodzakelijk
was. De toelichtingen bij Quelques aspects... hebben dat wel aangetoond. Daarom
ook voor de poëzie een andere inzet: alles houdt in een zo positieve geest als die
van August Vermeylen logisch samen.
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blz. 277 r. 1 en vlg.: In 1912 had August Vermeylen zich in dezer voege tot zijn
gehoor gericht: Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux
de pouvoir collaborer, dans la mesure de mes moyens, à l'oeuvre de concorde et
de bonne entente poursuivie par ces conférences.
Dans cette petite Belgique où Flamands et Wallons déploient un si bel effort, nous
*
avons tout à gagner à nous mieux connaître, et ceux d'entre vous qui ignorent ce
qu'est chez nous la littérature de langue néerlandaise ne seront pas fâchés, je
pense, d'apprendre que la Belgique est plus riche qu'ils ne croyaient.
Par littérature belge, on entend souvent la seule littérature d'expression française:
c'est évidemment prendre la partie pour le tout. Soyons heureux d'avoir deux
littératures, dont l'une n'est pas plus essentiellement belge que l'autre et qui sont â
mon sens également admirables.
Avec une parfaite bonne foi (et c'est même pour cela que j'en parle, car s'il y avait
là du parti-pris, je ne m'en inquiéterais pas), avec la meilleure foi du monde, on écrit
souvent ‘qu'en Belgique’ (sans autre spécification), le sens pictural fut toujours
vivace, mais que le sens littéraire ne s'éveilla qu'il y a 30 ou 40 ans.
L'un des écrivains belges les plus autorisés, le disait encore dernièrement dans
une revue allemande. [?] A quoi bon nous appauvrir ainsi aux yeux de l'étranger (et
à nos propres yeux, ce qui est plus grave?).
Quand on nous répète qu'en Belgique le sens littéraire est une importation
relativement récente, comprenez-vous l'impression de malaise du Flamand de se
sentir bien oublié dans cette ‘Belgique’-là, de n'être plus chez lui dans cette
‘Belgique’-là, lui qui a une littérature vieille de sept siècles?
Mesdames et Messieurs, ne nous décourageons pas l'un l'autre; saluons avec
joie l'essor de la littérature de langue française en Belgique, mais ne méconnaissons
pas l'effort parallèle réalisé dans des circonstances parfois bien difficiles par nos
poètes et nos prosateurs flamands. (V. vatte zijn stof aan bij Gezelle, zie blz. 284
en blz. 812) / r. 10: In de inleiding van 1912 heeft A.V. het thema

*

Toespeling op woorden van Henri Pirenne in 1912 uitgesproken. Zie blz. 302.
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reeds opgenomen: ‘ne nous décourageons pas l'un l'autre.’; zie blz. 302.
blz. 278 r. 4: Slaat op Reimond Stijns, overleden 1905: onderwijzer, later
studiemeester en athenaeumleraar te Brussel. De Frans-Belgische dichter in kwestie
was Fernand Severin, eveneens leraar, die later hoogleraar werd te Gent.
blz. 279 r. 6: Cf. Quelques aspects..., blz. 170 / r. 10: A.V. heeft deze argumentatie
ook in 1912 weerlegd. Zie de Inl. hierboven, blz. 811 / r. 16 en vlg.: Zie De Vlaamse
Letterkunde, blz. 37.
blz. 280 r. 26: Uit: Ode aan Gent, inzet van ‘Drie Zustersteden’.
blz. 281 r. 2-8: Cf. tekst in Les lettres néerlandaises, blz. 10; hier versterkt. / r. 9
en vlg.: Haast letterlijk in Les lettres néerlandaises, blz. 10 / r. 28: ‘tourne parfois au
mirliton’. Te vergelijken met blz. 11.
blz. 282 r. 17 en vlg.: Cf. Les lettres néerlandaises, blz. 12, r. 31 / r. 20 en vlg.:
Cf. Les lettres néerlandaises, 1905, blz. 13, r. 7, incarne le mieux. 1918: incarne
assez bien. / r. 26 en vlg.: In 1905 (Cf. Les lettres néerlandaises, blz. 13, r. 19)
betreurde A.V. het, niet omstandiger te kunnen ingaan op van Beers, de Geyter en
Vuylsteke.
blz. 283 r. 26-29 komen niet voor in Les lettres néerlandaises, cf. blz. 14, r. 12 /
r. 30: De lezing van 1912 (zie inl. noten en blz. 277) begint in feite hier, omdat Pol
de Mont de voorperiode voor zijn rekening had gekregen. Vermeylen zegt: J'ai à
vous entretenir de ce qu'ont fait les poètes belges de langue néerlandaise depuis
une trentaine d'années.
Il faudra bien que je remonte à la conférence que M. Pol de Mont vous a donnée
ici il y a quinze jours, et que je vous parle encore de Gezelle, parce que c'est à
Gezelle que se rattache tout le mouvement poétique moderne. On peut dire: Au
commencement était Gezelle. il était le Verbe. (Cf. blz. 575).
Je n'ai plus à caractériser son oeuvre; quil me soit permis pourtant de vous
rappeler que Gezelle créa chez nous un art, exploitant avec le maximum de
rendement tous les moyens d'expression propres à la poésie: la substance même
des mots, leur couleur, leur accent, tout le jeu varié des consonances et des rythmes.
Ce n'est cependant
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pas par là que Gezelle exerça d'abord une influence libératrice; il était encore trop
exceptionnel. Mais cette poésie très savante, très raffinée, était en même temps
très populaire. C'est même cette harmonie entre l'inspiration populaire et la sensibilité
*
artiste qui lui donne une signification spéciale dans les lettres européennes. Elle a
le parfum d'une rose rare et elle est bonne comme le pain quotidien. (Cf. blz. 637).
**
C'est que Gezelle, tout en étant très personnel, n'était pas individualiste, c'est
qu'il avait au plus haut degré le sentiment de la Vie, la Vie qui est à tous et dont
nous ne sommes que des parcelles. Et c'est ce sentiment de la Vie qui donne à sa
poésie son naturel et sa sincérité. Ce n'est pas par son raffinement artistique, mais
par son naturel et sa sincérité que la poésie de Gezelle agit tout d'abord sur ses
élèves. Ce fut l'enseignement de sa personnalité même; il peut se résumer en ces
mots: Etre ce qu'on est, ne pas vouloir paraître autre chose; être ce qu'on est, aussi
complètement, aussi bellement que possible; voir la nature et l'humanité avec des
yeux vierges; être fidèle â soimême, tout en vivant de la vie la plus générale.
Concevez-vous un enseignement plus rafraîchissant? Aldus komt hij tot de leerlingen;
zie blz. 289, r. 22-23; 30-3l
blz. 284 r. 1: ‘mais plus profonde encore’ toegevoegd tegenover 1905. / r. 5-6:
toegevoegd sedert 1905. / r. 19-29: Enigszins geretoucheerd tegenover 1905. Cf.
ook De Vlaamse letterkunde, blz. 122.
blz. 285 r. 5-blz. 286 r. 27: Toegevoegd tegenover 1905; alhoewel Verlaine wel
werd aangehaald, maar anders geïnterpreteerd dan hier. (Cf. blz. 16).
blz. 286 r. 27 tot blz. 287 r. 12: Tekst in Les lettres néerlandaises, 1905. (Zie blz.
16).
blz. 287 r. 4: ‘flamand’ ter vervanging van ‘néerlandais’ (Cf. Les lettres
néerlandaises, blz. 16 r. 19) / r. 8-9: ‘un de ses maîtres préférés’, toegevoegd. / r.
16-blz. 288 r. 12: in tekst 1905. / r. 27: Tussen ‘découragement’ en ‘Et la blessure’
past in 1905 een zin. Cf. Les lettres néerlandaises, blz. 17 r. 5. Zie opmerking aldaar.

*
**

Cf. blz. 15;
Cf. blz. 123.
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blz. 288 r. 13-24: Passus iets gewijzigd tegenover 1905. (Cf. blz. 17). / r. 24 tot blz.
289 r. 16: vernieuwd.
blz. 289 r. 16-23: herschreven na 1905. / r. 19: De Vlaamsche Vlagge (Cf. blz.
767) / r. 21: Stof van tekst 1912 (na inleiding; zie blz. 812 en karakteristiek van G.
Gezelle: zie blz. 285) sluit aan op Verriest, in ongeveer dezelfde bewoordingen. Als
bijstelling wordt toegevoegd: un cousin du poète français Georges Rodenbach. De
tekst (1912) luidt verder (cf. uitg. 1905, blz. 19: Il y a, à dire ce nom, de la joie et de
la tristesse. Car A.R. est mort à 24 ans, en 1881, sans avoir pu donner sa mesure
complète. Ce fut certes la perte la plus sensible que subit la littérature flamande,
car je vois en ce jeune homme le plus bel exemplaire d'humanité, le plus complet,
le plus synthétique que nous ayons eu. (Zie blz. 290 r. 1 en 2). / r. 24 tot blz. 290 r.
12: Overgenomen van 1905. / r. 31: In teksten 1905 en 1912: au sens restreint du
mot.
blz. 290 r. 3 en vlg.: Vergelijk tekst 1905 (blz. 20) en 1919 met tekst van 1912 en
blz. 608): Il était moins artiste que Gezelle, au sens restreint du mot: il n'avait pas
la perception visuelle et musicale aussi fine. Ce qui frappe dans ses poèmes, ce
n'est pas tant la beauté verbale (je ne pourrais prendre chez lui quelques vers isolés
et en faire briller à vos yeux toutes les facettes comme un prisme bien taillé qui
s'irise de lumière), mais il avait de Gezelle cette profonde sincérité morale, qui est
la base même de son art, et ce sentiment de la vie, un peu différent cependant: car
ce n'était plus l'amour de toutes les manifestations infiniment variées de la nature,
c'était plutôt l'amour de la vie elle-même, comme force céeatrice, élémentaire,
simple, sentie en son unité, à sa source: impulsion, élan; non plus la vie-forme, mais
la vie-mouvement. C'est là ce qui fait l'atmosphère féconde de ses poèmes, leur
donne cette plénitude, cette sonorité, cet accent profond. Et ce sentiment était aussi
plus passionné que chez Gezelle, il y avait chez Rodenbach un désir plus ardent
de vivre la vie dans toute son ampleur: quelque chose d'analogue à l'état d'esprit
du jeune Goethe, le même désir de se développer dans tous les sens, avec une
fougue juvénile qui brise les contraintes, la même curiosité de tout ce qui est humain,
la même volonté à faire de sa personnalité un résumé de tout ce qui est humain, et en même temps, comme chez le jeune Goethe, dominant toute cette fougue, ce
même besoin de
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beauté, d'ordre, d'équilibre, d'harmonie suprème: l'esprit tendant sans cesse à se
soumettre à la poussée instinctive de la passion. Je crois qu'il n'y a pas une seule
individualité dans les lettres flamandes en qui ait voulu se réaliser un plus large
idéal. / r. 12-14: Nieuw. In de toespraak van 1912 staat de volgende ontleding van
twee verzen: a) niet in lezing van 1905: Voici un fragment de poème que je choisis
parce qu'il vous permet d'entrer tout naturellement dans la personnalité de
Rodenbach. C'est un programme, une sorte d'art poétique. Vous y sentirez l'accord
parfait qu'il y a chez Rodenbach entre l'art et la vie, et c'est ce que je voulais mettre
en relief.
Vis ta jeunesse, dit-il, et puis (je ne vous lis que la fin de la pièce):
*
‘Chante ta jeunesse, toi qui es jeune et, tandis qu'autour de toi s'agite le monde
multicolore, tiens-toi debout au milieu, les yeux bien ouverts; écoute ce que chaque
souffle de vent t'apporte et chante, reflète, recrée. Pas de statue, froide et muette!
Chante quand t'illumine le rouge matin, soupire quand la brise t'effleure de son
soupir, pareil à ces harpes qui dans le vent du soir marient leur plainte à la mélodie
des arbres. Et si l'océan et le ciel déchaînent leurs tempêtes autour de toi, chante
avec eux, et si la bataille fait fureur, lutte aussi et jette au vent l'hymne guerrier; que
le cri de passion soit la chanson qui sonne! ô! chante quand ton âme tout entière
se soulève comme la mer, qui sent ses profondeurs bouillonner! Que ton chant
anime toute ta vie active: chansons de joie et de douleur et de colère, d'amour et
de haine, mais que toujours, calme et haute dans le front qui pense, la Vérité domine
le poème et le chant! Pas de soupirs faux ni de larmes feintes! Pas de masque sur
le visage des poètes du Nord! Ne fais pas de ton âme un instrument vain qui rit ou
geint selon qu'on tourne la manivelle; mais la vie, comme tu la sens vivre en toi et
autour de toi, force-la de vivre en ta chanson, ô Poète, sincère et fidèle comme un
**
enfant!’. b) wel in de lezing van 1905; zie blz. 21, voorafgegaan van en gevolgd
door deze teksten: Voici encore un autre poème de lui. Ce fut le dernier. Je me
rappelle avec quelle émotion je le transcrivis du petit morceau de papier sur lequel
Rodenbach l'avait griffonné, peu avant sa mort, par une matinée terne, que le

*
**

Cf. Verz. W. I, 553.
Cf. Verz. W. I, 554.
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soleil avait enfin réussi à percer. Il tira ces quelques vers de sous son oreiller pour
les donner au docteur qui le soignait, le frère de son maître, Hugo Verriest. ...
Sentez-vous tout ce qu'il y a dans ce petit poème de douze vers? Comme la
pensée se développe d'une façon tout organique, sans rien, de ‘littéraire’? D'abord
cette attidute un peu hautaine devant la mort, puis la certitude de cette mort, la
révolte instinctive, mais le désir de maintenir intact, malgré tout, ce qu'il sent être
plus grand et plus fort que la fatalité: l'esprit! ‘Mais l'Esprit, je te le dispute parcelle
à parcelle, Fatalité!’ Il voit ce soleil qui éclaire sa chambre, ce soleil beau comme
l'Esprit, ce symbole de la vie universelle, auquel il adresse une dernière prière, puis,
par une transition toute naturelle, il pense au pays de Flandre qui s'étale là sous la
lumière, ce pays qu'il aurait voulu faire plus grand et plus beau. Et dans les mots:
‘mes lointains’ (‘mijn verten’) l'expression passe en quelque sorte du plan matériel
au plan psychique: ce sont les horizons de son pays, mais c'est aussi son idéal
juvénile, qui doit mourir, et il va presque pleurer ‘sa jeune vie’, quand il se redresse
soudain, il se ressaisit, il ne veut pas s'attendrir, il veut mourir comme il convient à
un homme, comme il convient à un héros! ‘Nicht raisonniren, défendstoi bien et finis
en soldat!’ Sentez-vous comme toutes ces nuances multiples, dans l'espace restreint
de ces douze vers, sont portées par une même vague d'émotion? / r. 15 en vlg.:
Tekst 1912: Mais d'autres courants de la littérature flamande, à Bruxelles, à Anvers,
continuèrent à se développer, et il y eut à cette époque des poètes très remarquables
dont M. Pol de Mont a dû vous parler. Emmanuel Hiel, van Droogenbroeck, Victor
dela Montagne, Antheunis et tant d'autres encore. Mais il y eut surtout... (zie r. 30
blz. 23) / r. 17: Dodd toegevoegd in 1919. / r. 21: 1905: après 1880; 1912: dans les
années 1880. / r. 21: Passus over Pol de Mont reeds in 1912 herschreven tegenover
1905, met behoud van sommige formuleringen. Zie blz. 23 / r. 22: 1912: influence
des West Flamands / r. 28: 1912: ... éminemment brillante. Il popularisa les conquêtes
de Gezelle dans le domaine de la technique: solidité, plastique, richesse, souplesse
et sonorité en vers. D'autre part, Pol de Mont, avec une ardeur combattive qui
éveillait partout les enthousiasmes (et je dois vous dire que sous ce rapport il n'a
pas
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changé) déclara l'art libre. Il bouscula le goût petit-bourgeois, hostile à toute poésie
ne vivant que de beauté désintéressée. Il proclama que l'art peut toucher à tous les
sujets, la façon de les traduire important seule. Il introduisit dans la poésie flamande
une quantité de motifs nouveaux, notamment la sensualité de l'amour. La plupart
de nos poètes, jusqu'alors, avaient été d'une irréprochable décence, que Pol de
Mont jugea de la pauvreté. Il eut le souci constant d'élargir nos horizons et flirta
avec plus d'une muse étrangère (au figuré bien entendu) (Rires). Cela n'était certes
pas nouveau: vous trouverez dans notre littérature des influences multiples:
hollandaises, françaises, anglaises et allemandes. Gezelle lisait une quinzaine de
langues et Rodenbach avait dévoré tous les grands classiques, depuis Eschyle,
qu'il traduisit, jusqu'aux Italiens et aux Scandinaves. Mais Pol de Mont alla
directement aux plus modernes, et par là son influence rajeunissante fut fort
appréciable, surtout en dehors de la spehère de rayonnement de Gezelle.
blz. 291 r. 10-21: Nieuw ingelaste passus; echter reeds in 1912 te vinden. 1912:
il faut citer Hélène Swarth, une poétesse que la littérature hollandaise et la littérature
flamande peuvent également revendiquer...; (elle) fit ici son éducation. Elle
commença par écrire des vers français, collabora à la Jeune Belgique, puis, sous
l'influence de Pol de Mont, et sa nature foncière reprenant le dessus, elle retourna
à sa langue maternelle. Nous pouvons la considérer un peu comme des nôtres,
puisque c'est ici qu'elle se forma, qu'elle publia ses premiers volumes, et que s'exerça
d'abord son influence.
Recluse à Malines, repliée sur une douleur intime, elle épancha un coeur blessé
à vif en des vers graves et poignants, d'une forme impeccable et parfois d'une
grandeur peu commune dans la littérature féminine.
Je vous lirai: ‘les Etoiles’, une pièce où passe vraiment le frisson de l'infini: infini
du mystère dans lequel nous vivons, celui de la vie et de la mort, - et infini de notre
propre coeur:
*
‘O les immortelles étoiles, si haut au-dessus de ma tête mortelle, les saintes
étoiles où la foi confiante de l'enfant me promettait un ciel, pour le jour où ces yeux
se fermeront à jamais et ce corps sera porté

*

Cf. Verz. W. I, 555.
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vers la tombe, ô les silencieuses, les incompréhensibles étoiles! ù les légions de
mystères de la nuit!
‘Cher, le jour est si bruyant et si vain, tout à ses petites mesquineries, et les
hommes renient leur âme, et qui s'inquiète de la vie éternelle? Viens avec moi vers
la nuit sacrée qui nous appelle de tous ses regards d'étoiles, qui nous enveloppe
d'un souffle d'amour et nous verse le vin de l'espoir.
‘Cher, un jour nous mourrons, tous deux, ensemble ou chacun tout seul, et la
tombe est si profonde et le ciel si haut, et nul ne sait si Dieu vit. Et je n'ai que la voix
de mon coeur qui me promet la vie éternelle, et les saintes, les immortelles étoiles,
si haut au-dessus de ma tête mortelle.’
Je connais peu de vers aussi saisissants que celui où vous sentez, parmi les
impressions d'infini qui traversent toute la pièce, le conflit de la mort et de l'amour,
ce vers d'une simplicité, d'une nudité magnifique: ‘Cher, un jour nous mourrons...’
‘Lief, eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen, of ieder alleen...’ / r. 22 en vlg.:
Opnieuw geschreven en sterk uitgebreid tegenover 1905, met behoud van de drie
eerste lijnen en schrapping van de rest van deze alinea. Zie aldaar, blz. 24.
De versie van 1912 luidt in de aanvang aldus: Cependant le mouvement général
de la poésie flamande, vers 1890, semblait ralenti, les périodiques manquaient de
vie, s'enlisaient dans les sables de l'habituel et du convenu. Les épigones de Pol
de Mont délayaient une littérature superficielle qui débordait de toutes les revues.
L'aspect général était assez pauvre, si l'on se représente le développement rapide
de l'intellectualité belge dans les années '80. Les tempéraments flamands les plus
intéressants allaient s'illustrer dans les lettres françaises. En Hollande s'était levée
une admirable floraison, avec les Kloos, les van Deyssel, les Gorter.
Pourtant, nous'subissions peut-être plus encore l'influence électrisante du milieu
où nous vivons, ce milieu renouvelé par tant de manifestations artistiques, la ‘Jeune
*
Belgique’, les, expositions des XX, les concerts populaires de Dupont. La littérature
flamande ne pouvait échapper à ces courants vivifiants, on sentait le besoin d'autre
chose,

*

Zie blz. 619.
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d'une revue d'avant-garde, dans le genre de la ‘Jeune Belgique’: elle naquit un jour
tout naturellement: ce fut ‘Van Nu en Straks’. Cela veut dire: ‘de Maintenant et de
Tout à l'heure’.
Le titre n'était pas harmonieux; il aurait pu remplacer les cailloux que Démosthène
se mettait dans la bouche; mais il avait une qualité: il était baroque, et éveillait
l'attention, om - te beginnen met ‘Et comme en bons artistes...’ - het voorbeeld te
worden (zie blz. 292 r. 2) voor de tekst van 1919 tot r. 5 van blz. 293.
blz. 292 r. 9: Ed. 1912: très bien, (n'allez pas vous imaginer que nous étions des
farçeurs!) / r. 10: Ed. 1912: de la même façon (Rires) / r. 11: Ed. 1912: des
ornamentations de Henri van de Velde, du Hollandais Dijsselhof, et des lithographies,
des dessins, des bois originaux, de Mellery, de James Ensor... (Georges Lemmen
*
werd in 1912 niet vermeld). / r. 14: Ed. 1912: Pissarro... (vous voyez que nous
n'étions pas renfermés derrière une muraille de Chine!) / r. 20: Ed. 1912: en eut tant
(Rires), en Hollande / r. 21: Ed. 1912: des Hollandais: à Java, au Transvaal, à
Chicago, en Chine, même à Schiraz / r. 24: notre prose et nos vers voyageant à
dos de chameau à travers les déserts vers la ville du divin Hafis.../ r. 25: Erratum:
‘désers’ moet zijn ‘déserts’.
blz. 293 r. 5: Ed. 1912: ... et de l'art. L'oeuvre où l'idéal moral, si j'ose ainsi dire,
du groupe de Van Nu en Straks s' affirme de la façon la plus claire, c'est le drame
en vers Starkadd d'Alfred Hegenscheidt. Mon ami [Camille] Huysmans vous en
parlera prochainement, mais permettez-moi de vous indiquer que c'est là, au
cinquième acte, que vous trouverez une sorte de manifeste poétique, qui exprime
assez bien l'évangile des nouveaux-venus: c'est exactement le même que celui de
Gezelle et Rodenbach: sois toi-même, tout en vivant de la vie la plus générale; sois
vrai, fais ta vie, comme il convient à un homme, et dis ensuite ce que tu es. C'est
en somme tout l'esprit de Van Nu en Straks: ne pas poursuivre un but littéraire, mais
considérer toujours l'art dans ses rapports avec la vie complète.
Je pourrais vous entretenir plus longuement d'Hegenscheidt, car il écrivit aussi
de fort beaux sonnets. Mais je dois me restreindre, et m'en tenir à la personnalité
poétique la plus typique de ce groupe:

*

Voor details zie blz. 640-641.
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Prosper van Langendonck. / r. 6-16: Karakteristiek werd tegenover 1905 en 1912
hertoetst; in 1918 is het tragisch einde van de dichter nabij; hij leeft in moeilijke
omstandigheden. De tekst luidde in 1912: A peine plus jeune que Pol de Mont et
Hélène Swarth, il avait écrit des vers d'une psychologie toute moderne dès les
années 1883-84. Avec lui, nous retournons à un art où l'émotion profonde et la
pensée s'éclairent mutuellement. C'est en somme une personnalité dans le genre
d'Hélène Swarth, mais il eut plus d'influence qu'elle, parce qu'il fut plus mêlé au
mouvement, resta parmi nous, et fit oeuvre de critique autant que de poète. Ame
grave et foncièrement noble, crispée, tragique, toujours divisée, toujours en lutte
contre elle-même. Il a chanté ‘le mal étrange d'avoir la poitrine pleine de larmes,
avec l'angoisse de ne plus jamais pleurer’. Après des mouvements impétueux de
passion, le coeur ravagé, fatigué de douleur, se laisse aller à la dérive:
*
‘Ce qui me reste de vie, je voudrais le laisser s'écouler en mélodie aussi tendre
que le léger clapotis du ruisseau, las de serpenter et de jouer sur les pierres et qui
se perd enfin dans la grande eau calme... Car, à quoi bon, ce coeur, dont toute
l'ardeur brûlante est à jamais inutile et qu'un seul espoir intéresse encore: la douce
mort, un peu plus tôt, un peu plus tard...
‘J'ai tant aimé, de ce grand coeur passionné! Maintenant mon âme, qui cherchait
la joie suprême et la suprême souffrance, retombe impuissante jusqu'aux bas-fonds
de la vie, et après toutes ces vacillations inquiètes, elle qui chercha toujours à se
donner dans sa plénitude, elle ne demande plus qu'un peu de repos, un peu de
sympathie, un peu de mélodie...’ / r. 17: Passus 1905 herschreven en verder
aangepast. De formule ‘les recrues arrivèrent de partout’ staat in de toespraak. / r.
16-17 en vlg.: In toespraak 1912 volgt dit: Mesdames et Messieurs, il me faut être
bref.
Depuis une douzaine d' années, nous assistons à un tel épanouissement de
talents que je ne peux vraiment songer à les caractériser tous. Au début du
mouvement, la jeune littérature flamande pouvait encore se réunir autour d'une
unique table de cabaret; aujourd'hui nous sommes légion. Evidemment, tous nos
poètes ne sont pas grandio-

*
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ses, mais l'ensemble est d'une incontestable richesse, et nous avons à l'heure
actuelle une littérature complète, qui va de la chanson populaire au poème
métaphysique. ‘Van Nu en Straks’ fut seulement la manifestation la plus visible d'un
renouveau général qui faisait partout pousser les germes et qui alla toucher à son
tour le vieux Gezelle, oublié du grand public, lâ-bas, dans son coin de Flandre. Ce
*
fut un événement décisif: Gezelle redressa sa grande tête au front clair et ce vieillard
devint l'imagination la plus jeune, la plus fraîche que nous eûmes jamais. Et quelle
langue! Originale, souple, spontanée, élastique, infiniment nuancée. La substance
des mots n'était plus seulement une chose vivante: elle était, peut-on dire, une
chose spirituelle; la vie spirituelle propre à chaque mot, qui donne à chaque mot sa
physionomie particutière et intime: voilà quel fut dès lors l'élément essentiel de la
technique de Gezelle - intraduisible, hélas! - Et comme une génération avait passé
et que, petit à petit, la conscience littéraire s'était développée, ce fut maintenant le
raffinement musical de Gezelle qui exerça une profonde influence, sans que
personne, d'ailleurs, put égaler le maître.
blz. 294 r. 10.: In toespraak 1912: Vous citerai-je les jeunes poètes? In 1905 somt
hij op: Victor de Meyere, Cesar Gezelle, Willem Gijssels, Edmond van Offel, Richard
de Cneudt, Rafaël Verhulst, Constant Eeckels, Lambrecht Lambrechts. Hij voegt er
in 1912 aan toe: Omer K. de Laey, Delfien van Hautte, Karel van den Oever, Jan
van Nijlen, Adolf Herckenrath, Herman Teirlinck. En besluit: J'en oublie, et ne veux
pas vous éblouir par une profusion de noms. / r. 19: in 1905 karakteriseert A.V. twee
dichters zeer in 't kort: Karel van de Woestijne en René de Clercq (zie blz. 29). In
1912 volgt in de plaats daarvan een vrij omstandige beschouwing over beiden (met
**
vertalingen). Die tekst is meteen het slot van zijn lezing: Je préfère me borner à
deux poètes de la jeune génération qui me semblent, pour des motifs différents, les
plus typiques: René de Clercq et Karel Van de Woestijne; ils représentent en quelque
sorte les deux pôles extrêmes de la poésie flamande actuelle. Over René de Clercq
zegt hij:

*
**

Cf. blz. 136 en 626.
Naar Gedichten, 1907, blz. 10; Zie ook Verz. W. I, 596.
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René De Clercq sort tout entier de Gezelle: c'est l'homme de la terre, le chantre
populaire qui traduit la nature et les gens du pays de Flandre.
*
Voici sa ‘Pluie de printemps’ :
‘La pluie battante tombe à verse. Le soleil déchire l'air et projette
sur les chemins son vol fantastique.
Quelle averse! Elle tombe, non plus en larges gouttes, mais serrée,
drue, cinglante et rapide.
Elle ruisselle, gicle, tourbillonne, s'abat, crachant, éclaboussant;
elle mousse en perles blanches qui brillent vite et s'évanouissent.
Elle scintille en cailles crépitantes qui s'irisent de mille couleurs.
Ma semelle est bordée d'argent et l'or éblouit mes yeux.
Regardez: des nuages dans les flaques, épaves, moutonnements, et
des ciels étonnants de bleu béant et sombre.
L'ondée a déchiré l'air en lambeaux, des tentures grises s'affaissent
lentement, tandis que montent des toiles bleuâtres.
Le gris se rétrécit toujours et voici que violemment an arc-en-ciel
déploie sa splendeur.
Puis, il se brise, se décolore, se dissout. Le cercle se rompt en deux
morceaux qui là-bas brûlent dans la terre.
Le bleu s'étale, infini, clair, profond. Le soleil se secoue et, viennentelles
bien d'un arbre, ces perles qui tombent?
Les nuages s'étagent en collines, tout au loin, en amas et en talus de
laine ouateuse, soufflée, effilochée.
Et tous les arbres noirs pleurent de blanches gouttelettes et toutes
les eaux gargouillent vers le ruisseau.
Les herbes s'embrassent encore tout étourdies et sur l'écorce des aulnes
brille une couche de glu liquide.
Eh, voyez donc ces pigeons versicolores dégringoler là-bas dans la
lumière! Eh, sentez donc le souffle de ces vents! Ce feu à votre visage!
O printemps, ô soleil, ô pluie, ô forces vives de la lumière et de l'air!
Une bénédiction puissante passe, ailée, sur la campagne!’

*
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Comme c'est frais et comme c'est fort en même temps! Vous sentez ces vers d'une
façon presque physique.
Seulement, Mesdames et Messieurs, je suis un grand malfaiteur de traduire ces
pièces-là, car ce qu'elles ont d'essentiellement poétique, la valeur plastique des
consonances et des rythmes, se perd dans la traduction. Si vous voulez vraiment
connaître les poètes flamands, il n'y a qu'un moyen de les approcher, c'est
d'apprendre leur langue.
De Clercq rima aussi des chansons délicieuses, où le sentiment se nuance
d'humour, et qui se chantèrent bientôt dans le peuple; exemple, cette jolie chanson
*
d'amour: ‘Ring-king’.
Je m'aperçois que je ne vous ai pas lu un seul poème d'amour; vous pourriez
croire, Mesdames et Mesdemoiselles, que les poètes flamands sont de bois, il n'en
est absolument rien! (Rires).
Je vais vous lire ‘Ring-king’ en flamand, vous saisirez aisément ce que cela veut
dire. Celle qui devait devenir sa femme, le poète la rencontra dans la forge du village,
et le père forgeait un anneau, et cet anneau allait tout juste au doigt du jeune homme,
et... et il se trouva qu'à cet anneau était pendue la fille:
‘Hoort gij dien ronk van ijzer,
Ring-king?
Nu luider en dan lijzer,
Ring-king?
't Is in die smidse, ring-king-king,
Dat ik te vrijen ging.
Het aambeeld spuwde gensters,
Ring-king,
Een meisje wiesch de vensters,
Ring-king,
En ik vergat den ring-king-king,
Alom dat lieve ding.

*

Toespelingen op de ‘Liederavonden voor het Volk’. Muziek van Julius J.B. Schrey. Het vers
komt voor in Liederen voor het Volk 1903; blz. 94.
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Ik volgd' haar in de kamer,
Ring-king,
Daarnevens viel de hamer,
Ring-king,
Haar vader smeedde, ring-king-king,
Zijn dochterken 'nen ring.
Hij smeedde hem, dat hij vaste,
Ring-king,
Op mijnen vinger paste,
Ring-king,
En dat er, met 'nen ring-king-king,
Zijn dochterken aan hing.
Nu dicht ik voor mijn vrouwke,
Ring-king.
Een aardig douw-douw-douwke,
Ring-king,
En zie, 't is van den ring-king-king,
*
Dat ik haar wieglied zing?’

N'est-ce pas charmant?
Charmant, René De Clercq ne le fut pas toujours: il avait déjà rimé les chansons
des divers, métiers: celle du Cordonnier, de la Fileuse, du Batteur de Blé, du Cordier,
du Tisserand, du Bouvier, des Sarcleuses, etc., chansons qui semblent sortir du
coeur même des populations; malgré leur verve amusante, on y sent de la tendresse
ou de la colère. Mais cette inspiration-là s'amplifie dans son dernier volume: ‘Les
**
Torches’, oeuvre révoltée, âpre, disant en rythmes comme martelés à coups de
poings toute la misère du peuple de Flandre. / r. 25 en vlg.: Een ontleding van het
oeuvre gaf Vermeylen in 1905 niet. De tekst van 1919 ontstond grotendeels

*
**

In 1905, te Luik, had het geen zin Nederlands voor te dragen. In 1912 gaat dat te Brussel
zeer goed, maar in 1919... niet meer; althans voor R. de Clercq niet! (Cf. blz. 670. en 671).
Toortsen, Amsterdam, 1909.
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in 1912. / r. 25: 1912: Il est moins facile à caractériser. / r. 29: 1912: arabesques un
peu déconcertantes pour le lecteur pressé (et même souvent pour les autres) / r.
31: poèmes les plus caractéristiques.
blz. 295 r. 4: Lezing 1912: ... l'âme, - l'unité spirituelle la plus pure de notre être,
ou, si vous voulez, le sens de l'éternité que nous avons en nous. Pour le poète ...
Het is wel nodig op te merken, dat hier weer teksten verschijnen - in 1912 - die
omschreven (of vertaald) voorkomen in Van Gezelle tot Timmermans, 1923, blz.
88. Zie in deze band blz. 674 / r. 13-15: Et comme ... se répondent, niet in tekst van
1912. / r. 18: Na: ‘... celle de la musique’, volgt in 1912: Comme toutes choses
trouvent en l'âme leur unité, leurs aspects divers deviennent des symboles qui se
répondent. Vous aurez par exemple chez Van de Woestijne une pièce où deux
images s'unissent: celle d'une rose, rose comme les coquillages et qui laisse tomber
ses pétales, prête à s'effeuiller et celle de la mer, qui devient toute rose le soir et
va s'assoupir: ces deux images s'entrelacent en une sorte d'accord mystique. Le
lecteur qui s'attache avant tout au côté matériel des choses et qui avec son gros
bon sens se dit que la mer, c'est la mer, et une rose, c'est une rose, n'y comprend
rien du tout, parce que cet accord mystique des deux images n'est lui-même que
la représentation ou plutôt la musique d'un état intérieur (dans la pièce qui nous
occupe, et qui fait partie d'un cycle: l'état d'une âme de malade qui sent venir la
douleur de la mort). / r. 23: Tekst 1912: ... de l'âme, c'est à peu près ce qui se passe
chez chacun de nous.
blz. 296 r. 9-19: Luidt in 1912 aldus: Ceci doit vous rappeler cet autre poète
*
merveilleux: Charles Van Lerberghe. Mais chez Van Lerberghe, comme chez les
plus intéressants ‘symbolistes’ de l'heure actuelle, l'Allemand Stefan George ou le
Hollandais Boutens, nous ne trouvons pas, au même degré que chez Van de
Woestijne, la transposition d'une nature humaine complète, la gamme entière de
ce qui fait l'homme: sensation, sentiment, pensée. Nous avons chez lui la sensation
... Deze lijnen van 1912 en de volgende ook van 1912, en van 1919 tot ‘spiritualité
pure’ zijn weer terug te vinden in Van Gezelle tot Timmermans, 1923, blz. 89. Zie
hier blz.

*

Cf. blz. 298.
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676 en vlg. / r. 24-25: ‘et puis aussi une imagination ... secrète des choses’ niet in
tekst van 1912. / r. 26: In 1912: Mais il y a aussi des choses du coeur, des élans de
douleur passionnée. / r. 30: Na r. 30 volgt in 1912 een passus (met vertaling), die
in 1919 verdwijnt. Hij luidt: Vous me direz. ‘Mais alors, ce Van de Woestijne doit
être un poète extraordinaire!’ Je ferai une réserve: il n'a pas encore atteint la pleine
maîtrise. Il y a dans sa nature des contrastes qu'il ne domine pas toujours, il y a
souvent dans son oeuvre un certain manque d'équilibre, et des recherches inutiles,
dont il se débarasse d'ailleurs petit à petit; mais cette réserve faite, je dois bien vous
l'avouer: Van de Woestijne est un poète extraordinaire. Je suis un peu au courant
de ce qui se produit chez nous et chez nos voisins (pas seulement nos voisins de
France, bien entendu) et je vous le dis en toute simplicité: Van de Woestijne est un
*
des poètes les plus extraordinaires qu'il y ait à l'heure actuelle en Europe . Cela
semble paradoxal, parce que Van de Woestijne n'est ni un Russe, ni un Scandinave,
ni un Italien: c'est tout bêtement un Gantois (Rires), un Gantois qu'on peut voir tous
les jours, et qui dans la vie ordinaire n'est pas plus intéressant que Pierre, Jacques
ou Paul; il l'est peutêtre moins, parce que, étant poète, il a l'habitude du silence,
que ne pratiquent guère les malins (Rires).
Permettez-moi de vous lire de lui une petite pièce, très claire, celle-là, d'une
**
sobriété toute classique. C'est un dialogue entre la mère et le fils, le fils devant la
vie, sentant sa destinée intérieure qui le pousse vers d'autres voies et le sépare de
sa mère, la mère pleurant et luttant contre la fatalité qui lui enlève le coeur de son
fils; et ce chant alterné finit par se résoudre en une même plainte: la douleur de la
mère.
La Mère.
Je te porte à mon coeur, bien que lourde d'années. Sens-tu mon haleine
comme une douce flamme sur tes cheveux?
Le Fils.
Ah, tais-toi: tu n'es qu'une femme au long des rues vides de la vie...

*
**

Karakteristiek, die in ‘Van Gezelle tot Timmermans’ (1923) opnieuw wordt opgenomen, blz.
90.
Cf. Verz. W. I, 561.
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La Mère.
N'ai-je donc pas laissé mon baiser sur ta face?
Le Fils.
Ton baiser sur ma bouche est pareil à mes larmes: de sel.
La Mère.
Mon fils, mon fils; je suis pour toi comme l'or obscur... Ne me vois-tu
donc pas, pour te croire si inconsolablement triste?
Le Fils.
Ma mère, tu m'apparais étrange dans la lumière de mes larmes...
La Mère.
Ne m'aimes-tu donc pas, mon enfant? ... Regarde comme tu vis
dans chaque larme lente qui tremble dans mes yeux. Ne vois-tu toute
ta vie vivre dans mes yeux gris?
Le Fils.
Non, pauvre mère...
La Mère.
Ni tes actes les plus fantasques passer paisibles comme l'automne,
sur mes lèvres, mon fils?
Le Fils.
J'ai donné à ma volonté une image plus dure; une autre femme vit
pour mon immortalité... C'est pourquoi je suis triste, o femme qui
êtes ma mère. Puis-je encore être à vous?
La Mère.
Hélas, les beaux jours que j'ai portés, doucement, humblement, pour
ton amour et pour ta joie... - et maintenant, en ta présence, être si
seule... Ne vois-tu pas que je pleure?
Le Fils.
...Ne vois-tu pas que je pleure?
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Mesdames et Messieurs, j'ai été bien long, je m'en excuse et je m'empresse de
conclure.
Van de Woestijne est un poète célèbre en Hollande, oú un instituteur de village
connaît au moins son nom, tandis qu'ici il jouit de toutes les douceurs de l'incognito.
Mais il ne s'en plaint pas, car vous sentez bien que pour des hommes arrivés là où
il est, les joies de la notoriété sont bien peu de chose à côté de celles que leur
procure leur art; toutes les joies de la notoriété ne sont rien au regard de la
conscience qu'ils ont eux-mêmes de leur royauté. Cette royauté, puissiezvous la
reconnaître: c'est le bonheur que je vous souhaite, et il ne me reste plus qu'à vous
remercier de votre attention si bienveillante. / Van r. 31 af tot het einde levert V. een
nieuwe tekst in 1919, die, behoudens voor de peroratie, rond Gezelle en Van de
Woestijne graviteert.
blz. 297 r. 3-15: Passus komt voor in 1905, doch werd gewijzigd; zie blz. 30. / r.
13: in 1905: âme populaire / r. 16 en vlg.: Zichtbaar neergeschreven onder de druk
van het ogenblik: October-November 1918, als een wereldoorlog het aanschijn van
kleine staten dreigt te veranderen.
blz. 299 r. 4-8: Passus ook in 1905, (blz. 31) doch logischerwijze alleen
geïnspireerd door Gezelle. De kunst van Van de Woestijne doet de bakens verzetten.
/ r. 24: Zie Inl. blz. 807. / r. 26: Passus in andere vorm terug te vinden in tekst van
1912. Zie blz. 812.
blz. 300 r. 17 en vlg.: De tekst die volgt is te lezen, als aansluitend op Quelques
aspects... (blz. 273-274) in het licht van een op te bouwen vaderland, waar twee
gelijkgerechtigde culturen zich moeten ontplooien. Zie bv. de bewijsvoering op blz.
298.
blz. 301 r. 6: In 1905 spreekt A.V. van 12 talen. In 1912: van 15.
blz. 302 r. 21: Doelt op de verbanning van H. Pirenne en P. Fredericq naar
Duitsland. Zie blz. 797. / r. 22 en vlg.: passus ontleend aan een toespraak van H.
Pirenne over de eenheid van België. Thesis ontwikkeld in 1891 en in 1912. / r. 23:
formule van Emile Verhaeren: admirez-vous les uns les autres.
blz. 303, datum: Uit de datering blijkt, dat de lezing werd klaar gemaakt op het
laatst van de oorlog '14-'18, met het oog op de serie lezingen waarvan sprake in de
noten. Zie blz. 807.
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Aantekeningen bij De vervlaamsing der Gentse Hogeschool
Algemene aantekeningen
a) De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool; Propaganda-Brochuur
uitgegeven door de Kommissie ter Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Sekretariaat [N. Gunzburg]: Lange Gasthuisstraat 50, Antwerpen. 1920; 24
blz. Drukk. Fr. van Cutsem, Hendrik van Hammestr. 15, Evere.
b) Franse afzonderlijk uitgegeven versie: La Flamandisation de l'Université de
Gand; Brochure de Propagande éditée par la Commission pour la
Flamandisation de l'Université de Gand. 1920; 32 blz. Drukk. Etabl. Aalders &
Co, rue van Swaelen 88. Anvers (Adres van secretariaat op blz. 31).
Aan beide teksten werd de lijst van de ‘Kommissie ter Vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool’ toegevoegd. Zij luidt voor de Nederlandse tekst: Voorzitters: Dr A.
Van de Perre, te Antwerpen; Prof. Aug. Vermeylen, Hoogleeraar te Brussel.
Ondervoorzitters: Dr Frans Daels, Hoogleeraar te Gent; Mr Alberik Deswarte,
Advokaat te Brussel; Prof. J. Vercoullie, Hoogleeraar te Gent. Raadslid: Prof.
*
Verschaffelt , Hoogleeraar te Brussel. Sekretaris: Mr Niko Gunzburg, Advokaat te
Antwerpen. Leden: Mr Hendrik Baels, Advokaat, Volksvertegenwoordiger te
Oostende, Mr J. Boedt, Advokaat te Brugge; Dr Boonroy, Bestuurder der
Nijverheidsschool te Antwerpen; Dr Gust. Borginon, te Pamel; Prof. A. Carnoy,
**
Hoogleeraar te Leuven; Prof. De Ceuleneer, te Gent; Alf. De Groeve, Doctor in de
Rechten te Leuven; Prof. De Somer, Hoogleeraar te Gent; Doms,
Volksvertegenwoordiger

*
**

Zie blz. 805.
Zie Verz. W. I, blz. 299.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

830
te Brussel; Prof. Duflou, Hoogleeraar te Brussel; Dr Is. Gunzburg, Bestuurder van
het Zanderinstituut te Antwerpen; Mr Norb. Gysen, Advokaat te Leuven; Prof. Alfred
Hegenscheidt, Hoogleeraar te Brussel; Homans, Volksvertegenwoordiger te
Meerhout; Mr Jul.Hoste, Jr., Advokaat te Brussel; Dr K. Huysmans,
Volksvertegenwoordiger te Brussel; Mr Victor Jacobs, Advokaat te Antwerpen; Dr
Lamborelle, Gemeenteraadslid te Mechelen; Mr Hect. Le Bon, Advokaat te
Antwerpen; Prof. Lecoutere, Hoogleeraar te Leuven; J. Maertens, Ingenieur te
Brussel; Prof. Aug. Mansion, Hoogleeraar te Leuven; Mr E. Pecher, Advokaat te
Antwerpen; Dr Persoons, te Lokeren; H. Persyn, Notaris te Wyngene; Dr Maurits
Sabbe, Conservator v.h. Plantijn-Museum te Antwerpen; Dr Fritz Sano, Bestuurder
van de Krankzinnigenkolonie te Gheel; Prof. Gust. Sap, Volksvertegenwoordiger,
Hoogleeraar te Leuven; Prof. L. Scharpé, Hoogleeraar te Leuven; Prof. Schuyten,
Bestuurder van het Paedologisch Laboratorium; Jan Sebrechts, Landbouwingenieur
te Brecht; Prof. J. Sencie, Hoogleeraar te Leuven; Dr Spaas, te Munster-Bilsen; Dr
H. Terlinck, te Brussel; Dr Van Boeckel, Gezondheidsingenieur te Brugge; Prof. Van
Buggenhout, Hoogleeraar te Leuven; Ing. Van Caeneghem, Bestuurder der
Provinciale Nijverheidsschool te Hasselt; Dr Van Cauteren te Zele; Mr Frans Van
Cauwelaert, Advokaat, Volksvertegenwoordiger te Antwerpen; Prof. Joz. Van de
Weyer, Hoogleeraar te Leuven; Mr Edm. Van Dieren, Advokaat te Leuven; Mr Em.
Van Dievoet, Volksvertegenwoordiger, Hoogleeraar te Leuven; Prof. Van Hecke,
*
Hoogleeraar te Leuven; Prof. A. Van Hoonacker, Hoogleeraar te Leuven; Dr Ph.
Van Isacker, Volksvertegenwoordiger te Mechelen; Dr Em. Van Soest, Leeraar te
Hasselt; Ing. A. Van Waesberghe, Bestuurder der Weldadigheidsschool te Beernem;
Staatsminister Van de Vyvere te Thielt; Prof. R. Verdeyen, Hoogleeraar te Luik;
Prof. Gustaaf Verriest Jr., Hoogleeraar te Leuven; E.H. Cyriel Verschaeve, Kapelaan
te Alveringhem; Prof. Em. Vliebergh, Hoogleeraar te Leuven; Mr Leonard Willems,
Advokaat te Gent; Dr Wybauw, Docent aan de Hoogeschool te Brussel.

*

Fr. broch.: Rév. van Hoonacker.
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In de Franse brochure heeft de auteur - op blz. 30 - zijn tekst afgesloten door een
Bibliographie. Hij laat er deze verklaring aan voorafgaan: Nous avons visé à indiquer
surtout ici les ouvrages les plus importants et les plus récents à consulter par nos
compatriotes qui ignorent le flamand: Verslag van de Commissie gelast met het
onderzoeken van de wenschelijkheid van het inrichten eener Nederlandsche
Hoogeschool in Vlaamsch-België. Gand, 1897. Vlaamsche Hoogeschool-Commissie:
Verslag over de Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent. Gand, 1910.
Commission d'étude pour la création d'une université flamande: Rapport sur la
transformation de l'Université de Gand en Université flamande. Traduit du
néerlandais. Gand, 1910. La Question flamande dans l'enseignement (publication
du Secrétariat flamand catholique, Anvers). Louvain, 1910. F. Daumont, Le
mouvement flamand, 2 vol. Bruxelles, Société belge de librairie, 1911. (Ne se servir
*
qu'avec prudence de cet ouvrage, qui renferme beaucoup d'inexactitudes.) J. des
Cressonnières, Essai sur la question des langues dans l'histoire de Belgique.
Bruxelles, Lamberty, 1919. P. Fredericq, Schets eener geschiedenis der Vlaamsche
Beweging. Gand, Vuylsteke, 1906-1909. Ph. van Isacker, De vervlaamsching van
ons hooger onderwijs en de wetenschap. Malines, Callebaut-Peeters, 1919. J. Mac
**
Leod, Het Nederlandsch en de Wetenschap. Gand, Siffer, 1901. J. Mérault , La
Supériorité du français et l'égalité des langues en Belgique, dans ‘l'Ame belge’ du
8 octobre 1918, puis publié en brochure par ‘De Vlaamsche Leeuw’, sans adresse
d'éditeur, et chez R. Fonteyn, à Louvain, 1918. E.J. Ossenblok, Wat iedereen over
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool weten moet. Borgerhout, E. Matthieu,
1920. F. Passelecq, La Question flamande et l'Allemagne. Paris, Berger-Levrault,
1917. L. de Raet, Over Vlaamsche Volkskracht. Bruxelles, Meuwissen, 1913. L. de
Raet, Contribution à la Semaine sociale. Archives sociologiques, janvier 1913. A.
Vermeylen, Quelques aspects de la question des langues en Belgique. Ed. du
‘Peuple’, Bruxelles, 1918. E. Waxweiler, Sociale bewegingen in Vlaanderen sedert
1830, dans ‘Vlaamsch-België sedert 1830’, VI. Gand, Hoste, 1912.

*
**

Zie blz. 799, noot bij blz. 190 r. 12 voetnoot.
Zie blz. 804.
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Bij nader toezien zou - wat de oorspronkelijkheid van de tekst betreft - brochure b)
vòòr de brochure a) moeten gaan, want Vermeylen heeft voor de samenstelling van
zijn betoog met volle handen gegrepen in Quelques aspects de la question des
langues en Belgique, zodat wij ons hier ook kunnen onthouden van verdere
situeringen.
De auteur heeft uit zijn vorig werk zulke teksten gekozen, die specifiek betrekking
hadden op het universiteitsprobleem en verder zulke bewijsvoering, woordelijk of
samengevat of enigszins genuanceerd, die hij noodzakelijk achtte. De
overeenkomsten of afwijkingen staan in de noten aangegeven, voor zover het
doenlijk was.
Wel heeft Vermeylen zijn tekst naar een nieuw plan geordend; hij heeft hem
ingedeeld en van kopjes voorzien om de lezing te vergemakkelijken en om de
brochure voordelig aan haar opzet te doen beantwoorden: zij moest de propaganda
dienen en dus ook de discussie, die vinnig oplaaide.
Enkele retouches waren tussen November 1918 en 1920 noodzakelijk: zo was,
zoals op blz. 338 aangeduid, het wetsvoorstel Franck (31-3-1911) vervangen door
het wetsvoorstel van Cauwelaert (Dec. 1919). Zie blz. 264.
De lezer van deze brochure en van Quelques aspects de la question des langues
en Belgique mag zich niet verbeelden nu het universiteitsvraagstuk door te hebben.
Om begrijpelijke redenen van opportuniteit spreekt de auteur met geen woord over
het diepgaande meningsverschil, dat de gelederen van flaminganten verdeelde vóór
1914-1918, en waarvan Prof. J. Mac Leod en Lodewijk de Raet de polen vormden.
Het standpunt dat Vermeylen verdedigt (Quelques aspects...) en dat blijkbaar door
de politiek gedoseerde, na-oorlogse Hogeschool Commissie, wier co-voorzitter
Vermeylen geworden is, geheel aanvaard wordt, is dat van De Raet: de integrale,
zij het geleidelijke, vervlaamsing. De argumentatie van de voorgaande brochure,
zo goed als van de onderhavige tekst behoort - behoudens eigen inzichten en vooral
eigen formulering - tot het arsenaal, dat, met vereende krachten, was samengebracht
geworden in De Vlaamsche Hoogeschool (zie blz. 793). De diverse raporten, welke
door Vermeylen vermeld worden in de Bibliographie (blz. 831) zijn er trouwens ook
uit ontstaan, en alle verdere documen-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

833
*

ten, zoals ze in het werk van Lamberty als bron worden opgegeven.
blz. 307 Titels: De ‘titre de départ’ van de brochure: De Vlaamsche Hoogeschool,
werd hier weggelaten. / Hoofdjes: Enkel wanneer tussen Nederlandse en Franse
tekst enig verschil bestaat, wordt de laatste vermeld. / r. 1: Zie alg. inl. voor Quelques
aspects de la question des langues en Belgique, blz. 791.
blz. 308 r. 4: Cf. deze vaststelling met r. 8-12 van blz. 210, Quelques aspects...
Zie ook voor r. 6, blz. 208 / Hoofdje: In Fr. brochure, blz. 2: La situation linguistique.
/ r. 13: Te lezen als 1910 en niet als 1920, zoals in de brochure gedrukt staat. De
Franse tekst heeft het jaartal trouwens behouden. De cijfers stemmen ook overeen
met deze gebruikt in Quelques aspects, blz. 200 en vlg. en zijn daar in functie van
1910 geciteerd. / r. 21: in 1910 bedroeg het aantal kloosterlingen in België 58.351
(10.376 m. en 47.975 vr.) waarvan 21.715 elementen uitsluitend in het onderwijs
stonden, en 18.589 tegelijkertijd onderwijzend én contemplatief én verplegend
bedrijvig waren. Op het gehele aantal van 1947 (62.349) zijn 9.568 in den vreemde
geboren (15%). In 1910: 35%.
blz. 309 r. 13-15: Cf. blz. 204-205 Quelques aspects / r. 16-18: Cf. blz. 205
Quelques aspects / r. 19-20: Cf. blz. 205 Quelques aspects / r. 23: Cf. blz. 205
Quelques aspects / r. 2 voetn.: Zie in deze band blz. 151.
Cf. blz. 310 Hoofdje: ‘geestelijke ontwikkeling’ = ‘culture’, Fr. brochure, blz. 3. / r.
1: Cf. 3de regel en volgende in Quelques aspects, van blz. 216 tot 225 / r. 17-29:
Te vergelijken met de Franse tekst in Quelques aspects, blz. 216 r. 19-21.
blz. 311 r. 7: Zie verklarende noot, op blz. 217 / r. 20: Zie noot op blz. 218 / r. 30:
Zie noot op blz. 218.
blz. 312 r. 19: Zie blz. 219 r. 5.
blz. 313 r. 1: ‘procédés rationnels’ zegt de Franse tekst, cf. blz. 219 / r. 17-18: Cf.
r. 1, waar het adj. ‘rationnel’ uit de tekst weer door ‘verstandige’ werd vertaald. / r.
23-24: Te vergelijken

*

Cf. Max Lamberty: Lodewijk de Raet; grondlegger van een vlaamse volkspolitiek. Uitg. onder
de auspiciën van het Vl. Econ. Verbond. Antw. 1951.
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voor de nuance met de Fr. tekst blz. 220 r. 9. / r. 26: In de brochure staat verkeerdelijk
‘...dan in de Waalse’.
blz. 315 r. 16: Cf. Quelques aspects, blz. 210; Besluit van hoofdstuk III. / r. 22: In
Quelques aspects wordt ‘francisation’ gevolgd door een uitroepteken, blz. 222 r. 3.
Zo ook in de Franse tekst van de brochure. / r. 27 en vlg.: De passus wijkt af van
de versie in Quelques aspects, cf. blz. 222 van r. 5 af.
blz. 316 r. 2 en vlg. komt weer overeen met de tekst in Quelques aspects; cf. blz.
222 r. 23 en vlg. (‘les esprits positifs’ vertaald door ‘de mannen die zin voor
werkelijkheid hebben’.) / Hoofdje: In Fr. brochure: ‘L'élite et la langue du peuple’. /
r. 17-18: Zie noot bij r. 6 van blz. 223 / r. 31: In Quelques aspects staat te lezen:
‘dans lequel ils se meuvent.’ Een nuance.
blz. 317 r. 7: Zie noot bij r. 24, .blz. 223 / r. 14 en vlg. tot 22: Cf. Franse tekst in
Quelques aspects, blz. 223, r. 31. Een nuance. Blz. 224 r. 1-3 en vlg. houdt zelfs
een andere gedachtegang in, als karakteristiek van de Vlaamse literatoren, en van
de Vlaamse semi-intellectuelen. / r. 30-31: Naar de tekst in Quelques aspects
ontbreekt hier ‘enkel’ tussen ‘doorgaans’ en ‘Vlaams’ (= ne sait guère).
blz. 318 r. 7: In Quelques aspects komt het equivalent van ‘vakletterkunde’ niet
voor / r. 13 en vlg. werden in Quelques aspects (blz. 225, bovenaan) anders
geformuleerd. / r. 19 en vlg.: De hier uitgesproken mening wordt breedvoeriger
uiteengezet in Quelques aspects, hoofdstuk II: La situation linguistique dans le
passé, blz. 156 en vlg. Vermeylen vertaalt hier enkel zijn besluiten van blz. 188-189,
‘Il n'est pas exact’ wordt ‘Het is niet waar...’.
blz. 319 r. 2-3: Een bewering van Pirenne. Cf. Quelques aspect, blz. 157 r. 21. /
r. 9: Cf. Quelques aspects, blz. 167 r. 14. / r. 15: Cf. Quelques aspects, blz. 174
bovenaan. / r. 20 en vlg. beantwoorden in Quelques a pects aan de passus van blz.
209 1ste alinea. / r. 25: Zie noot bij r. 7 van blz. 209.
blz. 320 r. 9: Deze passus staat, in ander verband, in Quelques aspects, blz. 225
bovenaan. / r. 16: Cf. Quelques aspects, blz. 212 r. 7; en Verz. W. dl. II, blz. 46, 58.
/ r. 25 en vlg.: Voor deze passus zie Quelques aspects, blz. 240 r. 22 en vlg.
blz. 321 r. 5 en vlg.: Zijn terug te vinden in Quelques aspects
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op blz. 240 r. 22, blz. 241 r. 3 en 4, blz. 250 en 251. / r. 13: Cf. Quelques aspects,
blz. 248 r. 21 en vlg., en noot bij r. 16, blz. 251. / r. 21: Cf. blz. 248 r. 30, met
verklarende noot. / r. 23: De zin slaat alleen op de bedrijvigheid in de wetenschappen,
want H. Lafontaine is titularis van de Prijs voor de Vrede voor 1913. Nog in 1919,
terwijl A. Vermeylen deze tekst klaar maakte, werd Prof. J. Bordet gelauwerd voor
zijn bedrijvigheid in de physiologie. In 1938 volgde Vlaanderen met C. Heymans.
blz. 322 r. 1: Cf. Quelques aspects, blz. 249 r. 8. / r. 7 en vlg.: Zijn in Quelques
aspects terug te vinden op blz. 249 r. 13 en vlg. / r. 27: In Quelques aspects blz.
250 r. 1: ‘un double but’; het eerste doel ontbreekt aldaar.
blz. 324 r. 11 en vlg.: Cf. blz. 251 r. 22 en vlg. / r. 21: Achttien jaar na de
oorspronkelijke tekst, zegt de auteur in Quelques aspects, blz. 252 r. 1.
blz. 325: Opschrift in Franse brochure, blz. 11: ‘Pourquoi faut-il t r a n s f o r m e r
l'Université de Gand.’ / r. 1: Cf. blz. 252 r. 26 en vlg. / r. 5: Ch. Rogier (St Quentin
1800-Brussel 1885), een der bewerkers, van uit Luik, van de Belgische Omwenteling;
heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op de centraliserende tendenzen van de
nieuwe Staat.
blz. 326 r. 8 en vlg.: Deze argumentatie komt in Quelques aspects niet voor.
Evenmin deze van blz. 346. Vermeylen kende in 1919 deze tekst blijkbaar niet. / r.
10: Adolphe Prins (Brussel 1845-Elsene 1919), criminalist en auteur met
wereldreputatie. Voorz. van de ‘Union internationale du droit pénal’. Hoogleraar te
Brussel van 1883 tot 1917. In het hier geciteerde werk geeft Prins als zijn mening
te kennen, dat Wereldoorlog I een periode in de wereldgeschiedenis afsloot, zodat
men er op bedacht moest zijn onder de burgers van een land nieuwe verhoudingen
te zien ontstaan / Hoofdje Franse brochure: ‘Le dédoublement’ (blz. 12) = splitsing.
/ r. 24 en vlg.: Cf. Quelques aspects, blz. 253 2de alinea.
blz. 327 r. 9: ‘Samenhangend’ wordt in Quelques aspects, blz. 254 r. 4, vertolkt
door ‘homogène’. Zie r. 20. / r. 10: In Quelques aspects volgt achter ‘inrichting’, nog
een zin; zie blz. 254 r. 4 en vlg. / r. 14 en vlg.: In Quelques aspects wordt deze
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‘oplossing’ op naam gesteld van Verhaegen (tekst in de Kamer ingediend op 3 Mei
1911). Zie blz. 254 r. 13 en vlg. / r. 25: ‘Inrichting’ heet in Quelques aspects
‘constitution’. blz. 254 r. 25.
blz. 329: Hoofdje in Franse brochure (blz. 13): ‘Le dédoublement’ = verdubbeling.
/ r. 13: In Quelques aspects wordt het ontwerp op naam gesteld van Franck, cf. blz.
257 r. 3. De naam van Franck is mede verbonden aan het voorstel van 31-3-1911,
op naam van Van Cauwelaert en Anseele. / r. 14-15: In Quelques aspects wordt
‘gedeeltelijk’ (‘partiel’) aangevuld met ‘et temporaire’. In de Franse brochure komt
‘et temporaire’ ook voor! (blz. 13).
blz. 330 r. 1 en vlg.: Daar Quelques aspects verscheen vóór 1920 kon dit ontwerp
niet behandeld worden in het eerste betoog.
blz. 331 r. 5: Cf. Quelques aspects, blz. 256 r. 21. / Hoofdje in Franse brochure
(blz. 14): Considérations budgétaires / r. 18: Zie opmerking bij blz. 330 r. 1. / r. 25:
Cf. Quelques aspects, blz. 257 r. 24.
blz. 332 r. 7: Vergelijk Quelques aspects, blz. 257 r. 25: ‘C'est le petit côté de la
question’! / r. 11: Cf. blz. 258 r. 2. / r. 13: Zie Quelques aspects, blz. 258 r. 3 en vlg.
/ r. 20: In Quelques aspects, blz. 258 r. 8, staat een zin meer over de financiële
toestand van het lerarencorps. / r. 24: Zie blz. 152 van Quelques aspects.
blz. 333 r. 20: In Quelques aspects, blz. 259 r. 5, ontbreekt de toespeling op de
éne vrije hogeschool.
blz. 335: Hoofdje Franse brochure (blz. 16): Faible densité de la population
universitaire de Gand. / r. 2-5: Komen niet in Quelques aspects voor.
blz. 336: Hoofdje Franse brochure (blz. 17): ‘Concurrence universitaire’ / r. 17:
Cf. Quelques aspects, blz. 263 r. 2, ‘empiètement’ voor ‘toeëigening’.
blz. 337 r. 3 en 5: Ontbreken in Quelques aspects, cf. blz. 263 r. 5, behoudens
‘Quelle atmosphère’. / r. 8: ‘Ten slotte ... toch vallen’, heet in Quelques aspects, blz.
263 r. 8-9: ‘Jusqu'au moment, peut-être, où l'une des deux universités mangera
l'autre.’ Een merkwaardige versterking in de Nederlandse tekst! / r. 14: ‘... waarvan
we de uitkomst toch met zekerheid
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kunnen voorzien...’ ontbreekt in Quelques aspects, blz. 263 r. 13-15. Logisch gevolg
van de tekstwijziging hiervoren aangehaald.
blz. 338 r. 3-4: In Quelques aspects, blz. 263 r. 31 ontbreekt ‘trapsgewijze’!
blz. 339 r. 3: Zie Quelques aspects, blz. 264 r. 24-26. Hier geschrapt. / r. 16: In
Quelques aspects, blz. 265 r. 3, begrijpelijkerwijze andere jaartallen: 1916-1917.
Zie noot aldaar; ook Inl. noot bij Quelques aspects en blz. 153, r. 9 en 10.
blz. 340 r. 7: In de Franse tekst (cf. Quelques aspects, blz. 265 art. 4 r. 10)
‘terminologie scientifique et technique française’; zie ook blz. 834, r. 7 bij blz. 318 /
r. 24: Zie opm. blz. 339 r. 16.
blz. 341 r. 11 en 12: Niet in cursief in Quelques aspects. Cf. blz. 267 r. 3-4. Wel
in de Franse brochure van 1920. / r. 14: In de tekst van Vermeylen staat ‘zelf’. ‘Zelfs’
lijkt wel een betere versie in verband met de Fr. tekst. Cf. blz. 267 r. 6. / r. 16-18:
Staan midden in de passus: blz. 267 r. 7-15, van de tekst Quelques aspects. Hier
eindigt in feite de haast woordelijke vertaling van Vermeylen's eigen tekst. / r. 19:
Ondertitel in zinsverband van Quelques aspects opgenomen: blz. 267 r. 16-17. / r.
24: Cf. Quelques aspects blz. 267 r. 18: Gebruik van 1ste pers. enk. zonder verdere
betekenis. / r. 25: ‘Van Cauwelaert’ in stee van ‘Franck’ (cf. Quelques aspects, blz.
267 r. 21-22; zie opm. blz. 265, noot bij r. 3; blz. 339 noot bij r. 16); toevoeging: ‘voor
de eerste maal’. / r. 26: In Quelques aspects: ‘université flamboche’; in de Franse
brochure, blz. 20: ‘université de von Bissing’. / r. 27: Iets vrij vertaald.
blz. 342 r. 3: ‘... die door de overgrote meerderheid’ tot ‘uitgebuit hebben?’ (r. 13)
ontbreekt in Quelques aspects, blz. 267 r. 24. / r. 5: Zie de inleiding. / r. 16: De alinea
ontbreekt in Quelques aspects, blz. 267 na r. 25. / r. 18: Voor de beide namen zie
Quelques aspects, blz. 797. / r. 25: Na te gaan in het orgaan vermeld in de inl. noot,
blz. 793.
blz. 343: Hoofdje in Franse brochure (blz. 20): ‘Flamands de langue française’
Franssprekende Vlamingen. / r. 5 en vlg.: Cf. Quelques aspects, blz. 200 en 205. /
r. 13 en vlg.: Deze alinea en de volgende zijn de weergave van wat in Quelques
aspects
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(blz. 235 en 236) breder en enigszins anders genuanceerd staat
blz. 344 r. 14: Tekst terug te vinden in Quelques aspects, blz. 268 van r. 3 af. / r.
19: Cf. blz. 337, 2de al. / r. 26 en vlg.: Te vergelijken met de tekst in Quelques a
pects, blz. 268 van r. 15 af. De passages wijken van elkaar af; de passus over het
‘Institut des Hautes Etudes’ is verdwenen.
blz. 345 r. 6 en vlg.: Komen opnieuw overeen met de tekst in Quelques aspects,
blz. 269 van r. 8 af, behoudens de passus van r. 11 tot 18: ‘Zo zij zo graag...’ / r.
26: Zin iets vrij vertaald uit Quelques aspects, blz. 269 r. 23: met substitutie van
‘voor ons’ voor ‘en Belgique’. Zie ook blz. 214 onderaan.
blz. 346 r. 8: Cf. blz. 326. Passus ontbreekt in tekst van Quelques aspects.
blz. 347 r. 1 en vlg.: Behoudens de eerste 3 lijnen is deze tekst - gesteld tegenover
Quelques aspects, blz. 270 r. 5-6 - geheel nieuw tot blz. 349 r. 21.
blz. 349 r. 12: Cf. blz. 225 / r. 15: Auteur van Le siècle des Artevelde. / r. 21-29:
Terug te vinden in Quelques aspects, blz. 270 r. 6-14; Warschau werd aan de
opsomming toegevoegd. / r. 30-31: Niet in Quelques aspects.
blz. 350 r. 1 en vlg.: Van deze al. en de volgende komen enkel de eerste vier
lijnen in Quelques aspects voor, cf. blz. 270 r. 22-25.
blz. 351 r. 1 en vlg.: Deze tekst komt voor in Quelques aspects, blz. 270 r. 26 en
vlg. / r. 13: In Quelques aspects, blz. 271 r. 6, staat in de zin: ‘vraisemblablement’.
/ r. 14-19: Niet in Quelques aspects, blz. 271 / r. 20 en vlg.: Tekst terug te vinden
in Quelques aspects, blz. 271 r. 8. / r. 26-29: Tekst enigszins gewijzigd tegenover
Quelques aspects, blz. 271 r. 12-15.
blz. 352 r. 2: Toespeling op Middelbaar onderwijs toegevoegd in deze tekst,
tegenover Quelques aspects, blz. 271 r. 19. / r. 8: Verleden tijd. In Quelques aspects,
blz. 271 r. 25: tegenwoordige tijd: ‘est actuellement’. / Hoofdje in Franse brochure
(blz. 25): ‘beschaving’ = culture. / r. 14 en vlg. tot blz. 354: De inzet is terug te vinden
op blz. 270-271 van Quelques aspects; de bewijsvoering vindt haar Franse
verwoording op blz. 236 en 237.
blz. 354 r. 4: Cf. Quelques aspects, blz. 157 van r. 3 af; zie ook blz.
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235-236 / r. 23 en vlg.: Voor deze passus zie Quelques aspects, blz. 242, bovenaan.
blz. 355 r. 17: Dit citaat vollediger in Quelques aspects, blz. 242-243.
blz. 356 r. 1 en vlg.: Zie Quelques aspects, blz. 243 r. 22 en vlg., met schrapping
van een uitroep: Eh! mon Dieu, ‘muraille de Chine’ vous-mêmes! verwijt dat op r.
21 omgevormd toch opduikt, en in de Franse tekst ook opnieuw voorkomt; zie ook:
Vlaamse en Europese beweging, Verz. W., dl. II, blz. 169. / r. 21: In Quelques
aspects, blz. 244 r. 18, verwijst V. in verband met het betoog naar een
correspondentie met ‘un de nos plus célèbres artistes wallons’.
blz. 357 r. 21 en vlg.: Terug te vinden in Quelques aspects, blz. 272 r. 10-18. / r.
30-31: In de Franse tekst in de eerste persoon enk. gesteld.
blz. 358 r. 5 en vlg.: Komen in de Fr. tekst Quelques aspects voor op blz. 272,
van r. 27 af. / r. 11-14: vervangen een passus, die in Quelques aspects (blz. 272 r.
19-27) een heel andere betekenis heeft. / r. 15 en vlg.: Te vergelijken met blz. 245,
laatste twee al., en 246 van Quelques aspects.
blz. 359 r. 1-18: Deze tekst is nieuw. / r. 19 en vlg.: Cf. Quelques aspects, blz.
272 r. 5 en 23 tot 28. / r. 28 en vlg. tot slot: In grote mate nieuw, en dus voor deze
brochure geschreven.
blz. 360 r. 8: Vermeylen gebruikt hier voor het eerst het bijv. nmw. ‘Nederlands’.
Zie blz. 319 / r. 13: ‘... dan zou kunnen beletten ...’ heet in de Franse brochure: ‘...
qu'on pourrait les empêcher encore ...’ / Laatste r.: In Franse brochure (blz. 29)
‘hecht en duurzaam te maken’ = ‘consolider’.
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Aantekeningen bij Het Oud-Vlaamse portret
Voor het IXde Winterboek van de Wereldbibliotheek (1930-31) schreef Vermeylen
dit opstel dat als een samenvatting kan doorgaan van een reeks colleges die hij
over hetzelfde onderwerp hield voor zijn studenten van het Kunsthistorisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Gent.
Zoals het stuk Van Bosch tot Bruegel en zijn kring kan men ook het hier
overgedrukte opvatten als een thema dat in zijn Europeesche Plastiek en
Schilderkunst besloten ligt, maar dat hij nu, door de aard van de opdracht, tot een
zelfstandig geheel uitwerkt.
Het is wellicht aan te raden dit opstel te bestuderen na de lectuur van de
hoofdstukken in Van de Catacomben tot Greco, gewijd aan de Vlaamse schilderkunst
in de XVe en de XVIe eeuw.
Treffend is het dat Vermeylen twee vrij uitvoerige passussen, aan de beschrijving
van schilderijen besteed (blz. 376 en 380), textueel en met verwijzing naar zijn
vroegere publicatie, uit zijn Europeesche Plastiek en Schilderkunst overneemt en
wel met een welbehagen dat er op wijst hoezeer hij met zijn vroegere verwoording
tevreden was.
Hoe moeilijk hij er toe kon besluiten een ‘goed geschreven’ tekst prijs te geven
mag blijken uit de eerste passus (blz. 376) - een beschrijving van het portret van
Federigo di Montefeltro met zijn zoontje door Justus van Gent - die hij later, voor
een derde keer haast ongewijzigd in zijn Van de Catacomben tot Greco zal opnemen,
al zal hij er in een aantekening op blz. 800 aan toevoegen, dat hij het met Hulin de
Loo eens is het werk niet aan Justus van Gent toe te schrijven, maar wel aan Pedro
Berruguete. Ter verontschuldiging voor het ongewijzigd laten van deze passus voert
hij aan dat zijn tekst persklaar was toen Hulin's bijdrage verscheen.
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Ten slotte acht ik het geboden de merkwaardige analytische studie Jan van Eyck's
Arnolfini Portrait van Erwin Panofsky in de Burlington Magazine van 1934 (blz.
117-127) te vermelden, waaruit blijkt dat, naar alle waarschijnlijkheid, het
dubbel-portret van Giovanni Arnolfini en Giovanna Cennani niet, zoals Vermeylen
dacht (zie blz 369) een voorstelling van hun verloving, maar wel van hun
huwelijksverbintenis biedt, waarbij Van Eyck luidens het opschrift ‘Johannes de eyck
fuit hic’ en wegens zijn zelfportret in de bolle spiegel wellicht persoonlijk als getuige
optrad. Vermeylen's beschrijving toont aan op welke fijnzinnige wijze hij de specifieke
gevoelswaarde en de wijding die in het schilderij besloten liggen aanvoelde,
niettegenstaande hij de juiste betekenis van de voorstelling niet vermoedde.
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Aantekeningen bij Impressions de Russie
Algemene opmerkingen
Op het ogenblik, dat het Russisch probleem in de volledige aandacht staat, komt
de hier opgenomen tekst van Vermeylen nog eens herinneren aan de
omstandigheden, waarin de vroegere anarchist, tot Belgisch parlementair
geëvolueerd, zich de visu een gedachte wilde vormen van wat er in het omgewoelde
Rusland van 1917-1931 omging. Hij, de veelbereisde, voelde zich onbevooroordeeld
genoeg en als onderzoeker onaangevochten om objectief de staf te breken: immers
noch de revolutionnaire, noch de sociaaleconomische ideologie waren hem vreemd,
*
terwijl de innige en onderhouden vriendschap met een ethnoloog als G. Schamelhout
hem met de problemen van de psyche van vreemde volkeren had vertrouwd
gemaakt. Heel de Brusselse tak van het Van Nu en Straks-geslacht trouwens was
gegroeid onder een sociaal geconditionneerd gesternte (cf. La société nouvelle),
alleen bleven de geesten wars van alle dictatoriale opvattingen of machtsincarnaties,
wat Vermeylen een waarborg moest zijn voor de in deze nagestreefde objectiviteit.
De afwijzing van elke dictatuur-vorm, ook die van het proletariaat, kon er hem
echter toch niet van weerhouden ten bate van zichzelf en van anderen te trachten
achter de waarheid te komen. De buitenlandse dagbladen hadden weliswaar een
papieren gordijn neergelaten voor dat door een hongersnood geteisterde imperium,
maar de vertrouwdheid met het historisch gebeuren in Rusland van 1905 en van
vroeger, liet hem vermoeden, dat de Revolutie van 1917 en haar gevolgen voor
arbeider en boer toch verbeteringen - hoe dan ook - in de toestanden-zelf hadden
teweegge-

*

Zie blz. 809.
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bracht. En in geen mindere mate bleef de anarchist geïnteresseerd in de ethische
problemen van de nieuwe samenleving. De Westerse arbeidersklasse anderzijds
heeft steeds met grote belangstelling de evolutie van de toestanden in Rusland
gevolgd. Ook het scheppen van waarborgen voor een beter materieel bestaan van
de mens mocht August Vermeylen niet onverschillig laten. ‘Ik ben veranderd,’ schreef
hij eens in Twee Vrienden, ‘en toch ook dezelfde gebleven.’ Zo wordt het logisch
dat hij én informatief wenste voor te gaan, én zijn ervaring in deze wereld wilde
verrijken.
De reis werd ondernomen in Augustus-September 1931. A. Vermeylen was negen
en vijftig jaar oud. Tochtgenoten waren: Paul-Henri Spaak, Stan. Jasinski, architect,
E. Allard, hoogleraar, Mw. Dr Allard-Alter, G. Devos, advokaat te Namen. De reis
Brussel-Moskou werd per vliegtuig afgelegd.
Dat deze reis opspraak zou verwekken bij ‘vijand’ en medestander was te voorzien,
doch zoals een Georges Duhamel, een Luc Durtain en andere burgers alles en allen
hadden getrotseerd en hun bevindingen in een relaas hadden bestendigd, zo deed
ook A. Vermeylen, die bovendien, zowel als P.-H. Spaak, verschillende lezingen in
het land hield.
Voor zover is na te gaan werd de reportage in het Frans ontworpen en geschreven
voor Le Peuple (47e ann. nr. 280; 7-8-9-11-15-17-21 Oct. 1931); ed. *, welke tekst
eveneens door La Wallonie werd gepubliceerd op ongeveer dezelfde dagen. Een
vertaling in het Nederlands verscheen simultaan in De Volksgazet en in Vooruit,
alsmede in het Amsterdamse Het Volk (7-8-9-13-15-19-21 Oct. 1931), dat enkele
details naar het Noordnederlandse taaleigen wijzigde, en zelfs naar eigen zin kopjes
invoerde ter wille van de leesbaarheid of naar de wetten van de aandachtstechniek.
Pas daarna vatte Vermeylen de dagbladartikels vrij sterk bekort samen, zowel in
het Frans (voor L'Eglantine, Brussel) als in het Nederlands (voor De Wilde Roos,
Brussel) en wel zo, dat de tekst hier en daar mag gelden als een antwoord op
commentaren uitgebracht naar aanleiding van de gepubliceerde reportage-zelf (bv.
door Louis Piérard; zie daarover de noten).
De beide royaal uitgegeven edities (1932, 79 blz.) waren passend geïllustreerd
met koperdiepdrukplaten. Deze uitgaven nu dienen
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tot grondslag van de publicatie in het Verzameld Werk naar het voor de bundel
aangenomen principe: telkens de laatste editie van een tekst als definitief te
beschouwen. Ook deze Franse tekst wordt als uitgangspunt genomen, omdat hij
het eerst ontstond.
Zowel om de lectuur te vergemakkelijken, als om de studie van het onderwerp in
de hand te werken, werd de volgende methode gevolgd: de vergelijking tussen
Franse en Nederlandse tekst van de brochures gaat voorop, (blz. 844 tot 862),
d.w.z. waar de Nederlandse tekst min of meer afwijkt van de Franse wordt de
Nederlandse tekst gegeven, of het Nederlandse woord dat ingelast werd, of het
Franse, dat uitgevallen is. De geschrapte passages van de Franse en Nederlandse
reportage-teksten komen simultaan daarna, blz. 863 tot 869), met dien verstande,
dat de Nederlandse afwijkingen in voetnoot (zie blz. 863) bij de tekst worden
geplaatst. Deze methode verwekt de minste stoornis onder de lectuur.
De hiervolgende noten bij Vermeylens Impressions de Russie (uitgegeven door
L'Eglantine, Paris-Bruxelles, 1932; imprimé en Belgique) zijn van verschillende,
hoofdzakelijk van editoriale aard.
o

Zij geven weer: 1 het eer geringe tekst-onderscheid tussen Impressions de Russie
en Indrukken uit Rusland als brochure, en dan voor zover er tussen de Franse en
de Nederlandse versie enig merkbaar verschil bestaat. De noten worden
voorafgegaan van een R(eisindrukken).
o

2 de afwijkingen tussen de reportage-teksten van Le Peuple (‘organe quotidien
de la démocratie sociale’) en de Franse brochure, voor zover deze afwijkingen niet
te groot zijn. De noten zijn vergezeld van een P(euple). De grote tekstverschillen
komen - zie hierboven - later.
o

3 de afwijkingen tussen de Peuple-teksten en hun vertaling, (zoals die voorkomt
in De Volksgazet), gekenmerkt door een V. Waar deze V-teksten afwijkingen vertonen
met de tekst in het Amsterdamse Het Volk, eerste artikel 7 Oct. 1931, worden de
varianten gekenmerkt door: Het V.
Om de noten tot het hoogstnoodzakelijke beperkt te houden, werden alle
stylistische details of aanmerkingen wat de interpunctie
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of grafismen betreft (Volksgazet-Het Volk), terzij gelaten.
Deze tekst-vergelijking wijst uit, dat Volksgazet- en Volt-teksten naar Le Peuple
zijn ontstaan, alhoewel zij gelijktijdig verschenen zijn. Daarna ontstond de Franse
brochure, die op haar beurt grondslag werd voor de Nederlandse brochure. Men
zou zelfs zeggen, dat de Nederlandse reportage-tekst vloeiender is, dan deze van
de brochure!
Parallelismen als deze komen veel voor:
Impr. ... et il y a bien des points sur lesquels je n'ai pu me faire: une opinion, même
provisoire ...
Indr. ... en er is menig punt, waarover ik me geen oordeel, zelfs voorloopig, heb
kunnen vormen ...
V. en Het V. ... en er is menig punt, waaromtrent ik het zelfs niet tot een
voorloopige meening heb kunnen brengen ...
blz. 385, Hoofdstuktitel I: In P: Premières conclusions générales. In V: Toelichting
en konklusies bij wijze van inleiding. Het V.: Wat is de waarheid over Sovjet Rusland?
De man op straat gaf bereidwillig inlichtingen, als men hem aansprak. Onpartijdige
gegevens. Er wordt ontzaglijke energie ontplooid. Zal men er slagen? Genoegzaam
- zegt Vermeylen - om eerbied af te dwingen. / r. 2: Zie inleiding en blz. 863 / r. 3:
R(eisindrukken): ... dat de een of de andere afzonderlijk genomen zin zou gebruikt
worden om het geheel in een valsch daglicht te stellen. Door deze uitgaaf worden
dergelijke praktijken wat bemoeilijkt. / r. 3-6: P: na r. 15 aldus: Je prévois bien que
certains détacheront de mon expose telle ... jour. / r. 7: R: Hoe zou men van het
hedendaagsche Rusland kunnen spreken zonder onmiddellijk allerlei misverstanden
te zien opduiken? Want .... In V. en Het V.: Hoe wilt ge over hedend. Rusl. spreken
zonder onmiddellijk allerlei misverstanden te zien opschieten als paddestoelen. / r.
8 en vlg.: Tweede pers. mv. in Fr. tekst: onpersoonl. vorm (men) in Ned. versie; en
omgekeerd. Verderop steeds verwaarloosd als aantekening. / r. 9: confronté = R:
En ge wordt er geplaatst tegenover de meest samengestelde vraagstukken. (V. en
Het V.: en ge staat er voor bijzonder ingewikkelde vr.) / r. 10: In V. en Het V.:
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eigen grenzen / r. 12-13: R: Ik zal alleen beweren ... / r. 14: ce que j'ai constaté (=
R: ... dat ik vaststellen mocht; P: et que je m'efforcerai de dire ...; V. en Het V.: ...
dat ik mijn best gedaan heb om onpartijdig te kijken ... en dat ik mijn best zal doen
... / r. 16-22 ontbreken natuurlijk in kranten / r. 18: Vermoedelijk is de brochure zelfs
onder invloed van de kritiek ontstaan, o.a. van volksvertegenwoordiger Louis Piérard,
en van de vakbondleiders.
Nog vóor de publicatie van de dagbladartikels een aanvang nam, bracht Le Peuple
(2 Oct. 1931) zelf een artikel La vérité sur la Russie; Potemkine n'est pas mort, om
de reportage voorhands te ontkrachten (zie blz. 386, r. 23). Er werd op gewezen,
dat anderen dan slachtoffers van voorspiegelingen, gerechtigd zouden zijn hun
oordeel te vellen, bv. wie nauw betrokken waren geweest bij de internationale
arbeidersbeweging. ‘Intellectuelen’ waren al slecht geplaatst in deze. Was al niet
gebleken hoe zeer het Westen zich had laten bij de neus nemen in het geval van
Edo Fimmen, de Nederlandse vakbondleider?
Op 3 October komt nog een artikel in Le Peuple: Suspendons notre jugement.
Soms neemt William van Remoortel de pen in de hand; dan weer van Maldere. De
redactie zelf blijkt wel verdeeld, want op 12 October wordt een reportage van William
Stern, uit de Vossische Zeitung (10 Oct.) opgenomen. Dan verschijnt L. Piérard,
volksvertegenwoordiger voor de Borinage, die op 18 October, in een artikel getiteld
Si j'étais allé en Russie, de vraag stelt - zie blz. 867 - of Vermeylen dan nergens
geïnformeerd heeft naar het lot van Rakovsky. Dàt interesseert de arbeiders meer,
dan al wat verteld wordt in de praatjes in Le rouge et le noir voor de ‘belles dames’
gehouden. Vermeylen risposteert vrij vinnig (zie blz. 866), zodat de Redactie van
Le Peuple Piérard in een voetnoot in bescherming moet nemen. Op 21 October
vraagt V. ten slotte om - en dit met medehulp van Piérard - alle aprioristische
houdingen op te geven, waarop de Redactie er op wijst, dat haar geen verwijt treft,
vermits zij Aug. Dewinne's artikelen reeds opnam en de Tsjechische journalist Chrom
reeds opdracht gaf een onderzoek in te stellen. Woord en wederwoord wisselen af,
ook in de locale pers (bv.
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te Antwerpen) en Camille Huysmans mengt zich in het debat, besluitend dat in het
geval Rusland hoogstens van ‘indrukken’ kan gesproken worden (Le Peuple, 7 Nov.
1931).
De belangstelling rond de opgeworpen vraagstukken is zo groot, dat Vermeylen
links en rechts lezingen houdt (bv. te Antwerpen), zo ook Paul Henri Spaak (Maison
du Peuple, 24 Oct. 1931).
Tenslotte oordeelt Vermeylen, naar aanleiding van de interventies van Huysmans
in De Volksgazet, dat hij zich wel te pas voelt, want ‘je constate que de toutes les
réserves que l'on fait, il n'en est pas une que je n'ai faite moi-même.’ Het onderscheid
ligt in het feit, dat velen bij de ‘réserves’ blijven staan, waar hij ‘voor’ en ‘tegen’
onderzoekt.
In het licht van deze polemiek moet de ‘Introduction’ gelezen worden. / r. 20: R:
Die artikelen heb ik geschreven.
blz. 386 r. 1-7 Zie blz. 866 / r. 8: P: Mon but principal était avant tout ...; V: Mijn
hoofddoel waren .../ r. 9: P: et des vieilles églises (V: oude kerken), mais j'ai visité
des écoles... (zie r. 12; dus r. 9-11 ontbreken, ook in V.) / r.: 10-12: P: ontbreken;
id. in V. / r. 13-14: P: ‘parcs de culture’; V: ‘cultur-parken’ (Het V.: cultuurparken) /
r. 15: R: ... een reusachtige ‘keukenfabriek’ / r.16: ‘ville’ (= R: gemeente) / r. 17.: V:
Staatslandbouwinrichting / r. 20: R: ... kerken bij mis of lof, geleerde instituten, ...
(V niet: ‘bij mis of lof’) / r. 22: ... (= R: ‘enz.’) / r. 23 en vlg. tot blz. 387, r. 6 ontbreken
in P (zie inl.): zo ook in V: maar gedachte in P en V uitgebreid als slotwoord. Zie
blz. 845 / r. 28: ... pour faire croire ...(= R: om de Keizerin welvarende dorpen voor
te tooveren. En dan werd me ook aangewreven, dat ik ...). Zie ook de inl. en blz.
865.
blz. 387 r. 4-6: Zie blz. 863 / r. 7-23: Ontbreken in P en V / r. 8: R: ... U.S.S.R. O
neen! Maar toch, / r. 13: R: Drie puntjes na ‘réserves’ / r. 23-24: P: ‘après les grandes
villes du Nord’ ontbreekt; ook in V / r. 23: ... a duré (= R: duurde); P: Mon tour de
Russie qui a duré cinq semaines, m'a conduit à Leningrad ... Novgorod d'où ... Kiev.
(Volgorde van de steden anders dan hier). V: Mijn reis die volle vijf weken duurde,
leidde ... / r. 25: R: ook: Volga. In reportage Het V.:
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Wolga / r. 27: V: Rostov-aan-den-Don; R: ... Tiflis in Georgië / r. 28: R: ... Batoem,
de Zwarte Zee ... / r. 28-29: Ontbreken in V. / r. 29: ... que tout sur ce parcours ...
(= R: daar overal alles) / r. 30: Ondertitel in Het V.: Alles is ons getoond! V: Ik deins
niet terug voor de naïeve bewering... / r. 30-31: ‘sans difficulté niet in V.
blz. 388 r. 1: R: ik mag niet veralgemenen / r. 2-3: P: Mais si même il n'y avait
que ce que nous avons vu, ce ne serait si mal que cela. Ook: V. / r. 3: R: geen
nieuwe alinea / r. 4-5: P: Mais si ... toujours la même école qu'on montre aux
étrangers? V: Bij een schoolbestuurder te Moskou drongen we aan: als ze ons nu
in België zeggen, dat de vreemdelingen altijd dezelfde school te zien krijgen? / r. 6:
‘un peu’ niet vertaald. V: De man was blijkbaar verontwaardigd. / r. 7: Comment?
Mais ... (= R: Wel neen, er ...) / r. 8: P: ... à Moscou, dont il ... / r. 11: ... on allait
encore en construire ... (= R: al zouden er dit jaar nog vier bijgebouwd worden, er
waren er. V: in het jaar zouden er nog vier ...) / r. 12-14: Ontbreken in P en V. / r.
16: V: een idee van het Russisch gerecht opgedaan / r. 18: Et nous avons visité ...
(= R: En we hebben eens ...) / r. 20: In R ‘up to date’ weggelaten / r. 20-21: P: Mais
l'esprit dans lequel le travail était réglé / Tussen r. 21 en 22: In V ondertitel: Een
paar algemeene konklusies. In P en V volgt een passus, die in de brochures tot slot
van I door een geheel andere werd vervangen. Zie blz. 864./r. 22:... op veel materiaal,
dat me (Het V.: nu) niet partijdig werd opgeschoteld / r. 23: Zie ‘Slotwoord’, 3de al.
/ r. 24: ... tant mieux! (= R: bravo!) / r. 24-26: In P: ‘il y a des chances’, zie blz. 863.
/ r. 26: On peut dire ... (= R: Zegt men ...) / r. 27: ... rien n'est plus certain (R: akkoord);
P: certain = évident / r. 29: Zie blz. 399 / r. 29 tot blz. 389, r. 5: Noch in P, noch in
V.
blz. 389 r. 4: ‘peut-être’ weggevallen in R. / r. 6 en vlg.: In V door titel gekenmerkt:
Met eigen tolk op reis / r. 6: R: Ik geef toe dat ik geen Russisch spreek / r. 6-8 en
vlg.: P: Et j'ai vu les gens. Car il importe de dire que notre petit groupe de cinq
comprenait (V: Wat van belang is, is ...; Het V.: Want van belang is, dat...) / r. 7:...
en négligeant avec une inconcevable
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myopie un fait que j'avais eu bien soin de mettre en lumière (= R: ... ongelooflijke
kortzichtigheid iets aan kant liet dat ik toch duidelijk in het licht had gesteld, namelijk
dat...) / r. 8: Zie blz. 844 / r. 12: Ainsi nous n'étions pas réduits ... (= R: Zoo waren
we niet alleen aangewezen ...) / r. 14-15: P: ... mais pouvions ... / r. 15: Mais nous
pouvions prendre contact avec l'homme dans la rue, bavarder avec n'importe qui,
dans le train ... (= R: ... maar we konden met iedereen praten, op straat, in den trein
...) V: n'importe qui = den eerste, den beste; Het V.: den eersten, den besten ... / r.
17: P en V: Ontbr. ‘dans les boutiques’ / r. 18: R: Nieuwe alinea. P: Ce qui d'ailleurs
allait ... / r. 21: ‘au moins pour une bonne part’ ontbr. in V / r. 22: Toegev. in V: aan
gedachten en gevoelens / r. 23: ‘de la société’ ontbr. in V. / r. 23-24: P: Je dois
pourtant ... / r. 25: ‘entendre des paysans’ = V: met boeren omgaan / r. 26: ‘en
général’ ontbr. in V / r. 28-29: ‘d'ailleurs intelligents’ = in V: ‘niet onverstandig zijn’ /
r. 30: ... ont vivement regretté ... (= R: betreuren) / r. 30 tot 390 r. 15: Ontbr. in P en
V. De reportage in, P en V verschilt hier grondig met de tekst van de brochure. Zie
blz. 845 en blz. 388, r. 22 / r. 31 en r. 1 blz. 390: R: Er wordt namelijk beweerd.
blz. 390 r. 2: Que voulez-vous? (= R: Is dat mijn schuld); Personne etc: (= R: Hoe
zou ik aan die handelwijze kunnen ontsnappen ...) / r. 3: à extraire = afzonderlijk
opschotelen / r. 4: ... que l'auteur lui-même (= R: dan de schrijver bedoeld heeft) /
r. 6: pour combattre chez nous les communistes (in R ‘chez nous’ gesteld bij
‘voorstelling van de Russische revolutie’, niet bij ‘communisten’) / r. 16 en vlg.: (Zie
blz. 388), V: Maar nu dat zoovelen naar Rusland trekken ... / r. 19: Het V.: Hoofdje:
Wij hebben de waarheid noodig / r. 20-21: V: ... de zaken buiten haar hun gang
gaan / r. 21: il n'y a plus moyen = V: de oogen sluiten voor de werkelijkheid is wel
de domste politiek / r. 22: R: de U.S.S.R., die bestaat en die lijkt me nogal vast te
staan... / r. 22-23: Zie blz. 863 / r. 24-30: Ontbr. in P en V / r. 31 en vlg.: Komen voor
in inl. artikelenreeks; zie blz. 863.
blz. 391 r. 7-8: Variante naar versregels van Verhaerens Le
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passeur d'eau (1894) ... Garda quand même, pour Dieu sait quand. Le roseau vert
entre ses dents... (Les villages illusoires, Poèmes, III, 1899, blz. 2). In R en V en
Het V. bandieten, die met het mes tusschen de tanden rondloopen / v. 9-14: Niet in
P, niet in V / r. 12: ... et ne nous ferions-nous pas les alliés ... (= R: en zou men ons
niet mogen verwijten dat we een bondgenootschap aangaan ...) / r. 15 en vlg. tot
slot van hoofdstuk: Zie blz. 865-868 / r. 28: ... En face de ceux (= R: Tegenover die
mannen, die ...)
blz. 392 r. 3-14: Ontbr. in P / r. 14-16: Gewijzigd in tekst P (zie blz. 865) / r. 20 en
vlg.: On verra mieux ... (= R: Geen alinea, en vertaald als: en welke beteekenis, als
men alles bijeenneemt, daar ten slotte aan toekomt) / r. 20-26: Ontbr. in P / r. 22:
‘seulement’ ontbr. in R / r. 22-23: Toevoeging in R: dien afbraak, die ontreddering
en dien heropbouw, ... / r. 24: In R: alinea / r. 26 en vlg.: Zie blz. 867 / r. 27-28: In
R en V ontbr. ‘aujourd'hui’; ‘incapable d'énoncer’ = zou willen uitspreken / r. 28: In
R: ‘nette’ onvertaald gebleven / r. 30: Au moins ... (= R: Maar wat geëischt mag
worden, is dat men zich ...)
blz. 393 r. 3: (... l'humanité). Et ...
blz. 394. Hoofdstuktitel in V (2de art. 8 Oct. 1931): Het voedsel en het schoeisel
van den stedeling. Het gelaat van de steden. - In Het V.: Voorlopig nog geen hemel,
maar allerminst een hel! Niemand mag zich weelde veroorlooven, maar haast
niemand in ellende. Van neerslachtigheid niets te merken. Als ik mijn oogen geloof,
moet de toestand fel verbeterd zijn. De badplaatsen in de Krim zijn bloeiende steden.
/ r. 2: ‘suivantes’ (= Ren V: latere) / r. 3: quelques bobards de grand calibre (= R en
V: pasklare formules) / r. 5: R en V: Ik had zooveel hooren praten (Het V.: vertellen)
/ r. 5-6: ‘Ces mots’ (= R: die gevleugelde woorden) / r. 6-7: ... une ville russe (= R
en V: Russisch stadsleven); Mon Dieu! (= R en V: Och kom!) / r. 7-9: R en V: ... ik
moet eerlijk bekennen dat die hel waarlijk niet zoo ongezellig leek! (Het V.: nog niet
zoo) / r. 9-10: ... foule assez animée (= R: druk gewoel; V: vol druk gewoel) / r. 11:
rien moins que (= V: bepaald niet) / r. 12: R: een slachtoffer /
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r. 17: P: nourris / r. 19-20: In P ‘le patron’ voor ‘Vandervelde’ / r. 22: in Ned. teksten
ingelast: ‘daarginder’; quelques (R en V: een paar maal) / r. 23: V: ik alleen mijn
oogen; Het V.: ik mijn oogen.
blz. 395 r. 3: ... le moindre luxe ... (= R: eenige luxe )/ r. 10: In P: ‘qui les distingue’
voor ‘qui pût les distinguer’ / r. 17: ... spectateur dépourvu de prévention ...; in R
drukfout: ‘onbevoordeelden’ voor ‘onbevooroordeelden’; in P: sans prévention / r.
21: V: ... in gewaagd had ...; Het V.: gewaagd had / r. 28: Entendons-nous (= R en
V: Nu,) / r. 29: V: boter tot op den bodem; Het V.: boter tot op den boôm. / r. 30: ...
et donc très cher (= R en V: en duur).
blz. 396 r. 3: ... pour réaliser ... (= R en V: te kunnen verwezenlijken) r. 7: R en
V: ... petroleum bv. of wat anders / r. 7-8: ... quand on annonce qu'il en est arrivé ...
(= R en V: wanneer er dan weer toekomt ...) / r. 8: ... de longues files ... (= R en V:
de vrouwen in een lange rij)/ na r. 10: V: ondertitel: Waarnemingen in groote steden
/ r. II: ... les observations (= R en V: mijn waarnemingen) / r. 16: In R: Volga voor
Wolga; in P: ‘de la’ Volga / r. 17: R en V: kregen we dikwijls armoede, gore armoede
te aanschouwen; ... je n'oublierai pas (= R en V: niet makkelijk vergeten) / r. 23:
Weggelaten in R en V: soit dit par parenthèse / r. 26: Het V.: Sitsji / r. 27: niet vertaald
in R en V: ‘et d'employés’ / r. 28: la foule (= R en V: het volk op straat) / r. 29-30: ...
l'un ou l'autre lieu de villégiature ... (= R en V: in een bloeiende stad).
blz. 397 r. 1: R en V: kostelijke uitstallingen / r. 2-3: ... a exercé une grande force
d'attraction ... (= R en V: heeft veel leven tot zich getrokken) / r. 4: Het V.: Kjev / r.
5-6: hôtels de riches ... (= R en V: prachtige woonhuizen spreken alleen nog van) /
r. 7: R en V: want / r. 8-9: ... ait atteint un tel degré d'infamie (= R: zich zoo snood
heeft botgevierd; Het V.: had botgevierd) / r. 9-10: bij ‘faux-semblant’ in R. en V:
vooze / r. 10 c'est à en ... (= R: dan is 't om ...) / r. 14-15: ne suffit pas encore (= R
en V: voldoet op verre na nog niet) / r. 15: D'abord, (= R: Niet alleen ...) / r. 16: In
P: sanatoria / r. 18: ‘encore’ in R en V niet vertaald / r. 22: dès 1924 (= R en V: in
1924) /
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r. 27: In R en V geen parenthesis; caractérise (= Ren V: kenteekenend voor) / r. 31:
In V drukfout: Patiletka.
blz. 398 r. 1: In R en V: Bij Farbman: ‘staathuishoudkundige’ / r. 2: ‘financiére’
ontbreekt in R; depuis (= R en V: daarna ook) / r. 8: me disait-on (= R en V: voegde
men er aan toe) / r. 9: In P: mais que jusqu' à présent ce n'est pas un paradis / r.
10: n'est pas un enfer ... paradis ... (= R en V: wel geen hel is, maar voorloopig ook
niet een hemel) / Na r. 10: In P (en V): Alors, (V: En zoo) la question dont on
m'assaille est celle-ci: ces gens vivent-ils mieux que la plupart de nos ouvriers? Et
*
je me propose d'y répondre, avec quelques précisions , dans mon prochain article.
blz. 399. Titel: Hoofdstuk komt in de reportagereeks van P (11 Oct. 1931) voor
als: IV. Tout gravite autour du Piatiletka, l'idée du plan quinquennal qu'on tente de
réaliser. In V: IV. Piatiletka, het vijfjarenplan. In Het V. (13 Oct. 1931): Alles draait
om het vijfjarenplan. Hoe Europa's financieele blokkade door titanenarbeid werd
overwonnen. Arbeid, dag en nacht. Mechaniseering, rationaliseering. Vliegtuigen
die rijst zaaien. Het art. in P. en V begint aldus: Je ne m'étonne pas que l'avis des
voyageurs diffère, selon l'époque où ils sont allés en Russie: la scène y change
rapidement. Zie blz. 388, r. 29 enz. / r. 1: In R: Heden staat ...; In P ontbreekt ‘russe’
/ r. 2: ce (= R en V: het); in P: allusion, une couple de fois (ook in V) / r. 4: et une
réclame surabondante ... vous empêche... (= R en V: dank zij een overvloedige
reclame ... kunt ge ...)./ r. 7-9: In P: Une idée dont avec une volonté impétueuse on
est en train de faire une réalité. / r. 14: une tentative (= R: een proeve) / Na r. 21 in
Het V.: ondertitel: Uit een modderpoel / r. 22: Gehele alinea ontbreekt in P en V en
Het V.
blz. 400 r. 1: ... aussi primitives ... (= R: in even primitieven staat) / r. 5: s'enlisant
(= R en V: in den modderpoel); marasme économique (= R en V: economischen
nood); in P: ‘embourbee’ voor ‘s'enlisant’ / r. 11: Une première tranche (= R en V:
begin) / r. 13: Il s'agissait (= R en V:

*

Niet vertaald in Volksgazet.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

854
Dus:) / r. 15: ‘Bref’ bleef onvertaald in P en V; in P verkeerdelijk ‘instauré’ / r. 19-20
ontbreken in Pen V / r. 21: R: Want (c'est la première fois ...) / r. 21-22: In P: que
l'expérience ... sur une telle échelle / r. 22: telle expérience (= R en V: die taak); sur
cette échelle-là (= R: ruime schaal); tentée (= R en V: aangepakt) / r. 24: à peu près
de zéro (= R en V: nul) / r. 29: le culte de la machine (= R en V: den echten cultus,
waar de machine het voorwerp van is) / r. 30: que doit venir le salut (= R en V: in
haar ligt het heil); in P: usines immenses.
blz. 401 r. 1: In R: 17.000 werklieden (welk getal in alle andere teksten voorkomt)
/ r. 6: Mais même sans aller y voir (= R en V: Maar zelfs als ge niet overal kunt gaan
kijken) / r. 7: permettent (= R en V: volstaan): ‘reeds’ in Ned. tekst toegevoegd;
constater (= R en V: beseffen) / r. 12: R en V: het licht wijd over den omtrek
verspreidde / r. 17-18: Ontbreken in P en V; Et le D... / r. 18: R: En de D... / r. 20:
régularise l'irrigation. (in R en V ‘van de streek’ toegevoegd) / r. 27: Aan ‘effort’ in
R en V ‘geweldig’ toegevoegd; ‘qui s'accomplit’ in R niet vertaald / r. 28: Enorme (=
R en V: verbazend) / r. 31: salle de cours et conférences (= R en V: gehoorzaal).
blz. 402 r. 1: Mais non! (= R en V: zeker niet!) / r. 5: In P: J'en ai visitées / r. 6: In
R en V: Men trekt van alles partij / r. 7: l'oeuvre vient à peine de commencer (= R:
dat het werk nog maar pas aangevat is; V: eerst aangevat is) / r. 16-17: elle est
devenue (= R en V: daar wordt meer en meer de ingenieur de baas) / r. 22: à une
couple d'heures de Rostov (= R en V: niet heel ver van Rostov) / r. 23: ... hectares,
créé en 1929 (= R en V: Er werd in 1929 mee aangevangen) / r. 24: les cultures
s'étendent (= R en V: is reeds bezaaid) / r. 23-24: In P: 1929 et qui cultive déjà
63.099 hectares. Elle ... / r. 26: ingénieurs spécialisés (= R en V: bijzondere
ingenieurs) / r. 29: In R: geen alinea / r. 30-31: Le personnel (= R en V: Het
gezamenlijk personeel).
blz. 403. Voor r. 1 in Het V. ondertitel: Wij zaaien! / r. 1: affirmer (= R en V:
beweren) / r. 3-4: Niet juist genoeg vertaald in het
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Nederlands: (de rijst wordt thans, zeggen ze, in moerassige gronden per vliegtuig
gezaaid) / r. 5: In Het V.: 1932 / r. 6: Illusion de mégalomane (= R en V: Een
grootsprakerige illusie) / r. 7: Mais je note (= R en V: Maar ik bemerk) / r. 8: vastes
espoirs (= R en V: soortgelijke hoop) / r. 9: In P ‘lequel’ voor ‘qui’ / r. 10: offre un
des spectacles les plus merveilleux qu'on puisse voir (= R en V: een wonder mag
heeten) / r. 12: région (= R: plaats); ‘si l'on peut dire’ in R en V: niet vertaald / r. 13:
au ... = in dien plantentuin; in P en V: chaud: une température de serre! / r. 14: In
P: Batoum donc, / r. 15: s'étendait avec toute la précision désirable (= R: gaf den
meest nauwkeurigen uitleg; V: den meest bepaalden) / r. 18: choses (= R en V:
produkten; Het V.: doch als altijd ... producten) / r. 22-24: Ontbreken in P en V / r.
23: qui peut singulièrement accélérer (= R: die nogal van aard is) / r. 27: et fondent
des kolkhoz (= R en V: en sluiten de akkers aaneen tot kolchozi) / r. 29-31: la
propriété concédée à titre privé (il ne s'agit ici, bien entendu, que de la propriete de
la terre): (= R: is privaateigendom van den grond, of liever het verleenen van grond
aan privaatpersonen; V: privaateigendom (van den grond, wel te verstaan) / r. 30-31:
In P: propriété privée. (de la terre, bien entendu).
blz. 404 r. 1: surprise de découvrir (= R en V: verrasten me) / r. 2: Het V.: mooie
dorpen / r. 4-5: P: l'air florissant! V: zag er bloeiend uit! / voor r. 6: Het V. ondertitel:
Andere factoren. / r. 7: ajouter aux effets du plan (= R en V: nog rekening houden
met) / r. 10: installations d'hygiène et de prévoyance sociale (= R en V: inrichtingen
voor sociale voorzorg en ter bevordering van de volksgezondheid) / r. 12:
‘développement rapide de l'enseignement, etc.’ ontbreekt in P en V. / Tussen r. 18
en 19: In P: Comment tout cela a-t-il été possible? Qu'en faut-il penser? Et qu'en
peut-on attendre? C'est ce que je me propose d'examiner dans un prochain article.
Dit artikel draagt in P als titel (15 Oct. 1931): V. Encore le plan quinquennal. V:
Nogmaals het vijfjarenplan. Het V.: Overtreffen het wachtwoord. ‘Wij zelf duizelen
soms, zoo vlug vordert het vijfjarenplan.’ Arbeiders tekort. In de grote staatsonder-
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nemingen verrichten soldaten politiedienst. Kwaliteit lijdt onder kwantiteit. / r. 20:
folle (= R en V: onmogelijke).
blz. 405 r. 1: In P: réalisation déjà acquise / r. 6: espérer (= R en V: voorzien) / r.
7: le reste (= R en V: al het overige) / r. 11: de quoi construire leur club (= R en V:
hun club-lokalen geschonken had) / Vóor r. 17: ondertitel in V: Hoe het mogelijk was
/ r. 17: In P: Quoi donc / r. 18: chimérique (= R en V: vermetel) / r. 19: D'abord (=
o

V: 1 ); in Het V. ondertitel: De Staat eenig producent / r. 20: ce projet (= R: dergelijke
proeve; V: zulk een proeve).
blz. 406 r. 5-6: elle a besoin de (= R en V: zonder ... kan het niet voortboeren) /
r. 9-10: In P: et d'autre part / r. 10-11: ce qui ne contribue pas ... (= R en V: wat ook
niet van aard is) / r. 12: Aussi, pour juger ... fonction du plan (= R en V: Wie ...
beoordeelen wil mag dat alleen in verband met het vijfjarenplan doen) / r. 13: In P:
il faut / r. 14: R en V: wordt het geslachtofferd / r. 17: In P: Et ceci m'amène au 2: /
Vóor r. 18: In Het V. ondertitel: Oorlogsatmosfeer / r. 20: In V en R: geen alinea / r.
21: c'est (= R: er heerst daar) / r. 23: La Russie ... (= R en V: Het geteisterde
Rusland...) / r. 24-25: ‘pour se sauver’ ontbreekt in R en V / r. 25: Sa vie même (=
R en V: De redding); ‘donc’ ontbreekt in Ned. teksten / r. 31: Après cela (= R en V:
Nu); tous (= R en V: sommige) ne satisfont pas également (= R en V: lijken ... wat
kras).
blz. 407 r. 1: L'emploi (= R en V: dwangarbeid) / r. 3: adjoigne (= R en V: daarheen
ook overgebracht worden; Het V.: werden) / r. 4: collectivisation (= R en V:
collectieven landbouw); voilà (= R en V: dat) / r. 6: Ton doit se défier de tant de
nouvelles qui nous arrivent de Riga ou de Paris (= R en V: en veel nieuws dat ons
uit (van) Riga of Parijs bereikt is hoogst onbetrouwbaar) / r. 9: In P en V:... pas tout
à fait une légende / r. 10: usines gardées (= R en V: fabrieken bezet zijn) / Vóor r.
16: In Het V. ondertitel: Dwang overbodig / r. 19: ‘brigades de choc’, troupes d'élite
(= R en V: ‘aanvalsbrigaden’ of keurtroepen) / r. 21-22: In P: ‘Dépasser, est le mot
...’ / r. 22: ‘tel’ (in R en V niet vertaald); Le résultat est manifeste (= R en V: Het
gevolg kunt ge overal nagaan) / r. 23: on est frappé
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du courage qui anime les masses ouvrières (= R en V: aan den moed die de meeste
werklieden bezielt, mag niet getwijfeld worden) / r. 26: la (= R en V: een) / Vóor r.
27: Ondertitel V: Nog geweldige moeilijkheden in 't verschiet / r. 29: ‘encore’ ontbreekt
in R en V.
blz. 408 r. 5-6: des bras (= Ren V: werklieden); il faudrait surtout plus (niet vertaald
in R en V) / r. 8: In R geen alinea; On s'efforce (= R: tracht te maken); les uns et les
autres (= R en V: zoowel) / r. 11 en vlg: à venir gagner ... sabotage (= R en V:
huiverig als ze terecht geworden zijn voor verdenking van sabotage ...) / r. 13-14:
R en V: Door bevoegden hoorde ik de meening opperen ... / Vóor r. 17: Het V.
ondertitel: Is het tempo te vlug? / r. 17: Et c'est ... constamment (= R en V: en zoo
kwam telkens in mij de vraag weer op) / r. 24: In P: ne se le dissimulent pas / r. 27:
On se demande (In R en V niet vertaald); R en V: Hoe lang zijn ... bestand? / r. 29:
bousculer (= R en V: niet overeenstemmen) / r. 30: avec (= R en V: in).
blz. 409 r. 6-7: ce sont ... embauchées (= R en V: alleen de sterkste(n) bieden
zich aan) / r. 7: Et j'avoue... (= R: En ik beken dat ze bizonder flink voor de taak
opgewassen schenen: ze waren in Dorischen stijl gebouwd. Maar toch, wat zal
daaruit morgen worden?...; In V: En ik beken dat ze bizonder flink voor de taak
opgewassen schenen! Maar toch, wat zal daaruit morgen geworden?) / r. 13: voulons
(= R: moeten; V: willen).
blz. 410 titel: R: Hoe er geleefd wordt; in P: III, 19 Oct. 1931, L'ouvrier russe est-il
plus heureux que l'ouvrier de chez nous? In V: III. De Russische methodes en haar
oorsprong. In Het V.: Zware offers voor schooner toekomst. Medezeggenschap
schenkt den arbeiders liefde voor hun werk. Veel ontbreekt hun nog. Cultuur- en
rustparken bieden duizenden ontspanning. Fel fanatism in aller oogen. / r. 1.: ouvrier
(= R: het volk); in R: nu gelukkiger... / r. 4-5: In P: ... de demander tout d'abord / r.
9-10: In P en V: ... mais on ne pouvait comparer avec... / r. 12: sûr (= V: zekerste;
Het V.: sterkste) / r. 13: abîme (= R en V: bodemlooze poel); In P: ... se représenter
du fond de quel abîme / r. 15: arracher (= R en V: opheffen);
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se rappeler (= R en V: niet vergeten); in P: a dû être remonté / r. 16: traverser (= R
en V: doorstrijden) / r. 18: blocus (= R en V: de wreede blokkade) / Vóor r. 21 in P
en V: A ce propos une considération générale sur la révolution russe elle-même
s'impose: si vous l'étudiez avec l'objectivité de l'historien, qui dans le jeu des causes
et des effets tient compte de tous les éléments, vous ne pouvez vous refuser à
comprendre qu'à moins de sacrifier son but suprême, bon nombre de ses actions
étaient prescrits par d'inéluctables nécessités.
D'où l'on peut conjecturer encore que les méthodes russes ne sont ... / Vóor r.
21 in Het V. ondertitel: Géén standaardsysteem.
blz. 411 r. 3: nous (= R en V: me) / r. 6: In R en V: toch niet dezelfde; Cela
n'empêche que ... (In R en V: ‘ondertusschen’ toegevoegd) / r. 8: ‘en revanche’
ontbreekt in R en V / r. 9: In P: bien plus favorable / r. 12: nous aurions tort (= R en
V: hoeven we niet) / r. 16: et (= R en V: noch) / r. 18-19: In P en V ontbreekt:
Au-dessous de 65 ans, il faut travailler, mais ... / Vóor r. 21: V: ondertitel: Prijzen
om van te duizelen / r. 26-27: Ontbreekt in P en V: Si le verre de bière coûte en
général 80 kopeks / r. 29: le soir où (= R en V: toen) / r. 30: In P en V: ... séduire
par un verre de bière et dûmes payer 63 francs pour un demi (payer = afdokken) /
r. 31: In P en V: A Rostov, une paire de charmants souliers de dame coûtait 150
roubles, soit 2700 francs. C'était, il est vrai dans le commerce privé, où les prix sont
plus élevés (V: die minder goedkoop levert).
blz. 412 r. 1: à évaluer le coût de la vie en notre monnaie: In P: en monnaie belge
(= R en V: hier de uitgaven in Belgische valuta te berekenen) / r. 2: doit être donnée
(= R en V: wordt aangegeven) / r. 3-7: Ontbreekt in P en V / r. 5-7:... et qu'au surplus
... (= R: en dat er overigens geen heel groote afstand tusschen hoog en laag te
merken valt) / Vóor r. 8: Ondertite in V: En de loonen? In Het V.: Loonklassen. / r.
12: j'ai dû constater (= R en V: ik heb vastgesteld); que dans (= R en V: dat zelfs
in) / r. 13: loin d'être unifiés (= R en V: nogal verschillend) / r. 15: des primes (= R:
de premies) / r. 16: varia-
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bles: ‘veranderlijke’ in R; verkeerdelijk in Het V.: verantwoordelijke / r. 17: In P: gagne
très rarement / r. 19: In P en V: 170 / r. 25: In P en V ontbreekt: (... que je n'ai
apprécié que modérément) / r. 26: ‘environ’ ontbreekt in V en R.
blz. 413 r. 1: In P: soyons prudents / r. 5: In R en V: het eten heeft me zeer voldaan
/ r. 6-7: In P en V ontbreekt: où la machine joue le grand rôle / r. 6-8: Zinsorde in R
omgeworpen / r. 8: à consommer sur place ou à emporter (= R en V: niet alle ter
plaatse gebruikt) / r. 10-11: à ce qu'on prétendait (in R en V niet vertaald, doch
‘leveren zou’ voor ‘fournissait’) / r. 11: Foutief in Het V.: 4500 / Vóor r. 12: ondertitel
in V: Voordeelen / r. 12: in P: Après cela, les ouvriers .../ r. 15: pénible (= R en V:
lastig) / r. 16 ontbreekt in tekst van V, maar werd als voetnoot bij volgend artikel
toegevoegd / r. 17: In P: Ils ont en général / Vóor r. 18: ondertitel in Het V.: 7 uur
werken / r. 20: il est (= R: worden ze); in P: ils sont reçus / r. 21: P: où ils peuvent /
r. 24: la verdure (niet vertaald in R en V) / r. 26: expropriété d'un fabricant de
caoutchouc (ontbreekt in R en V) / r. 31: d'une foule animée (= R en V: plezierig
gewoel).
blz. 414 r. 1-2: les colonies de vacances (= R en V: de vacantietuinen voor het
jonge geslacht) / r. 10-14: Ontbreekt in P en V / r. 13: Mais il faut ... (= R: Doch men
mag ...); si un seul pays (= R: of er een ander land is) / Vóor r. 15: In Het V. ondertitel:
Trots op hun stem / r. 15-16: In P: ces hommes du peuple insistent; (= R: En dat is
het punt, dat telkens boven komt als ge met die arbeiders (V: met die mannen uit
het volk) aan het debatteeren gaat) / r. 16: ce (= R en V: het) / r. 19: dignité (= R en
V: menschwaardigheid) / r. 21: et qu'ils interviennent ... travail (= R en V: en
medezeggenschap hebben) / r. 24-29: Ontbreekt in P en V / r.30: que l'exécution
... (ontbreekt in R en V).
blz. 415 r. 3: ‘voir’ ontbreekt in R en V / r. 7: rongeant son frein (= R en V: van
opstand droomen) / r. 8: la main de fer (= R en V: den greep); quelques (= R en V:
een handvol) / r. 16: un certain pourcentage d'inertes (= R en V: de lijdelijke stakkers)
/ r. 17: In R en V: al de anderen / r. 20-21: Bij lidwoord le, la, in R: aanwijzend vnw.
die, dat.
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blz. 416 titel: In P (samedi 17 oct. 1931) La dictature et la mécanisation de l'esprit.
In V: VI (letterlijke vertaling). In Het V. Onzichtbare Sovjet-dictatuur. Slechts één
partij mag haar stem laten hooren. Einddoel nog ver. Propaganda vangt aan bij de
wieg. Schaduwzijden van het systeem. / r. 5: Zie blz. 847./ r. 6: In P en V ontbreekt:
Il reste loin des lieux de déportations. / r. 6-7: Et quant ... (= R en V: En gesprekken
leeren u weinig ...) / r. 10: R en V: Ik moet me dus beperken tot .../ r. 13: fiers de (=
R en V: met) / r. 16: en dernière analyse (= R en V: ten slotte) / r. 22: In R: niet
neerslachtig uit! / r. 23: à la moindre allusion politique (= R en V: zoodra ge u
voorzichtig de minste politieke zinspeling veroorloofde...).
blz. 417 r. 1: In P ontbreekt ‘même’ / r. 6: défauts (= R en V: gebreken en
tekortkomingen) / r. 7: In R en V: ‘allerlei vraagstukken’ toegevoegd / r. 12: Ontbreekt
in P en V / Vóor r. 13: Ondertitel ‘Doorloopen’ in Het V. / r. 13: ‘spécialement’
(bijzonder) niet vertaald in Het V. / r. 16-17: on ne peut pas s'arrêter (= R en V: luidt
het bevel: doorloopen) / Vóor r. 18: Ondertitel in V: Bolsjevistische vrees / r. 27:
‘encore’ ontbreekt in Het V. / r. 28: ‘ook’ toegevoegd in V / r. 29: du (= R en V: van).
blz. 418 r. 1: J'avoue (= R en V: Nu moet ik eerlijk bekennen) / r. 1-2: ‘qui nous
donnaient le spectacle’ in R niet vertaald, doch vervangen door de ‘boot bestormden’
/ r. 3: In P: de la Volga / r. 4-5: d'où tout ce peuple est venu (ontbreekt in R en V) /
r. 5: ... marécage il était embourbé (= R en V: in welken afgrond te vervuilen lag) /
r. 10: oeuvre de culture (= R en V: cultuur) / r. 11: Je puis donc admettre (= R eh V:
Ik geef dus graag toe...) / r. 13: Je vais même plus loin ... capitalisme (= R: Ik ga
zelfs verder en ben ervan overtuigd, dat zonder dictatuur de omwenteling het niet
gewonnen hadde en dat het kapitalisme in Rusland weer baas zou geweest zijn) /
r. 13-18: Ontbreekt in P en V / r. 19: In P: Mais suffisentelles à légitimer la dictature
...; in V: Maar ook voor de diktatuur van Stalin? / r. 20-25: Ontbreken in P en V / r.
26: Certes, ...actuelle. In P: Pour en juger froidement, en réaliste, qui n'écoute que
la raison, il ...; (= R en V: Om daar alleen met
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de wikkende en wegende koel realistische rede over te oordelen) / r. 27: In P en V:
Il faudrait d'abord savoir ... sur les actes de cette dictature / r. 28: In P en V ontbreekt:
ce qui est moins facile qu'on ne croît / r. 29: In P: et de plus connaître ... / r. 29-30:
‘Pour moi’ niet vertaald.
blz. 419 voor r. 1 ondertitel in Het V.: Critiek verdoofd / r. 3-4: inséparable ...
individuelle (= R en V: en waar blijft dan de vrij scheppende persoonlijkheid) / r. 5:
In P: tient en ses mains / r. 9: publications (= R en V: bladen en boeken) / r. 11: In
P: de pensée européenne / r. 14: souvent de façon partiale ou mensongère (= R
en V: op ergerlijk partijdige en soms leugenachtige wijze) / r. 15: ce que j'ai ... Gorky
(= R en V: en met droefheid heb ik vastgesteld, dat zelfs een M.G. daaraan meedoet)
/ r. 17: notre Occident (= R en V: het Westen) / r. 18: ‘le choc’ niet vertaald / r. 19:
alimenter (= R en V: bevruchten) / r. 21: que le sens critique est étouffé (= R en V:
dat zoo iets den dood van den critischen geest beteekent) / r. 27 tot blz. 420 r. 19:
Ontbreken in P en V.
blz. 420 r. 1: disciplines (= R: vakken) / r. 4-5: ‘Et la littérature’ ontbreekt in R / r.
5: On m'affirmait (= R: Er werd me al verteld); Pilniak (= Boris Andrejewitsj Vogau,
geb. 1894), auteur o.a. van het in het Fr. vertaalde L'année nue. / r. 8: Les artistes
aussi sont embrigadés (= R: Ook de kunstenaars worden feitelijk in Staatsdienst
ingelijfd) / r. 17: ‘dans cet horizon restreint’ ontbreekt in R / Vóor r. 20: Ondertitel in
Het V.: Idee erin gehamerd / r. 22: In R en V: ‘met eenzelfde idee’ toegevoegd; in
P: constamment d'une même idée / r. 23: école (= R en V: al bij het kind) / r. 25:
contraint ... à se développer (= R en V: dwingt); sa pensée (= R en V: geheel zijn
gedachte).
blz. 421 r. 4-7: meervoud (tous les); in R: geen enkel ... / Vóor r. 8 ondertitel in V:
De propaganda tegen de religie; in Het V.: Geen cent voor religie / r. 8: un aspect
spécial (= R en V: een onderdeel); implacable (= R en V: onverbiddelijk
doorgedreven) / r. 13: demander (= R en V: wenschen) / r. 17: documenter (=R en
V: veel interessants leeren)/ r. 18: aberrations (= R en V: allerlei afwijkingen) / Na
r. 22:

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

862
In P en V: Non, nous avons tout de même une autre (in V: een heel andere)
conception de la liberté des cultes et de la liberté de conscience. / r. 25: bolchévistes
(= Ren V: bolsj. van hoog tot laag) / r. 26: ‘semblaient toujours’ ontbr.; ‘dûment’ in
R niet vertaald / r. 27: ‘espèce’ ontbreekt in R en V/ Vóor r. 28: In Het V.: ondertitel:
Noodtoestand / r. 29-30: nécessité actuelle (= R en V: noodtoestand).
blz. 422 r. 2: Pour, être juste (= R en V: Het ware althans niet billijk) / r. 4: défendre
(= R en V: beschermen) / Na r. 4 in P en V: Tout se tient, et quand je fais le bilan
du bien et du mal, c'est encore le bien qui prévaut (in V: overweegt voor mij).
blz. 423 titel: In P (mercredi 21 octobre 1931): Pour conclure. In V: VII. Een
slotwoord. In Het V.: Slechts arbeid heeft waarde. Geschiedschrijver zal over de
Russische omwenteling oordeelen. Een balans opgemaakt. Het moet uit zijn met
den blinden haat, die het werk van het bolsjewism in zijn geheel verwerpt. ‘Operaties
soms onvermijdelijk’ / r. 1: zie blz. 867 / r. 2: seulement tenté (= R en V: kon ik niet
meer dan); in P en V: Dans ces quelques articles j'ai dû me contenter de condenser
(V: bondig samenvatten) les impressions / r. 4: qu'a laissées en moi (= R: het
resultaat) / r. 4-5: au cours de ce voyage (= R en V: in die vijf weken); in P en V: qui
ont laissées en moi les innombrables observations faites au cours de cinq semaines
/ r. 6: Zie blz. 867 / r. 16-17: ‘opérations chirurgicales’, zie blz. 869 / r. 18-19: ‘le
maal ...’, zie blz. 869.
blz. 424 r. 3: Je le répète (= R: Ik herhaal het nog) / r. 6: ‘russe’ ontbreekt in R /
r. 3-9: Zie blz. 864 en 869 / r. 10: ... qui enserre l'intellectualité libre (= R: die het
vrije denken bekneld houdt) / r. 11: ... reconnaissent (R: ‘gereedelijk’ toegevoegd)
/ r. 14-15: Zie blz. 869 / r. 18: ‘mais’ en ‘bien’ ontbreken in R / r. 27: ‘spectacle
passionnant’ in R versterkt door ‘uiterst’ / r. 29: avec une audace et une largeur de
vues (= R: met een grootscheepsche stoutheid).
blz. 425 r. 1: la rigueur de l'esprit (= R: de strenge methode van den
wetenschappelijken geest) / r. 7: un tel enfantement (= R: zulk een geweldige
schepping) / r. 13-14: ... par un idéal vivant: zie blz. 869.
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Reportages van Le Peuple welke in de brochure Impressions de Russie
(blz. 383-425) niet voorkomen (zie blz. 845)
De artikelenreeks zette in met wat de tweede alinea van de brochure is geworden,
terwijl de passus van de eerste alinea ‘Il était à prévoir ... sous un faux jour’ zich in
Le Peuple (en de andere bladen) bevond na de aanhef, als ‘Je prévois bien que ...’
(zie blz. 846) gevolgd door:
1

‘Mais je prie le bénévole lecteur d'attendre pour juger, que la série
complète de mes articles ait paru.
2
3
J'estime qu'aujourd'hui c'est un devoir pour quiconque est allé en Russie,
d'apporter son témoignage. Les témoignages peuvent être contradictoires:
4
le voyageur n'a qu'une vue fragmentaire des choses, et quand ce n'est
qu'un pauvre intellectuel comme moi, il peut se laisser berner. Je suis le
5
premier à me défier des faits et des chiffres qu'on m'a cités , si je n'ai pas
pu contrôler. Et je ne suis pas le dernier à faire appel à l'esprit critique,
6
tout en regrettant qu'on ne l'ait pas fait plus tôt, et avec autant d'insistance .
7
8
9
La seule excuse, c'est que les informations sûres étaient plus rares . [
Aujourd'hui que les voyages en Russie se multiplient, il y a des chances
pour que de tous les témoignages réunis sorte tout de même un bon
morceau de vérité,] - excepté, bien entendu pour les malins, qui sans y
être allés, prétendent que tout en Russie, est camouflé.
10
[La vérité, nous en avons b e s o i n , plus que jamais. L'ignorance nous
jouerait de mauvais tours. Elle n'empêche pas les événements de se
11
produire. L'U.R.S.S., ça existe : fermer les yeux devant les réalités] est
la plus bête des politiques. [Dans l'intérêt même de la civilisation, nous
devons être à même de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V: goedjonstige lezer; Het V.: goedgunstige.
‘aujourd'hui’ niet in Vl. en Ned. bladen.
devoir = ‘eenvoudig plicht’ in V. en Het V.
le voyageur = ‘een elk’ in V en Het V.
ontbreekt in V en Het V.
id.
id.
V: schaarscher; Het V.: schaarsch.
Passages komen voor op blz. 388-390.
Ondertitel Het V.: Wij hebben de waarheid noodig.
V: die bestaat; Het V.: dat bestáát;
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déterminer notre attitude vis-à-vis d'un Etat de cent soixante millions
d'habitants, qui déploie une formidable activité. Et faut-il montrer le danger
de mettre au ban une telle puissance, sous le prétexte ridicule - et
hypocrite - qu'elle serait aux mains d'une horde de bandits, + vers].’
Op de tekst van blz. 388, na r. 21, (zie ook blz. 423 en 424) volgt in P en V dit: (In
V ondertitel: Een paar algemeene konklusies):
1

‘Je me base donc sur un bon nombre de faits qui n'étaient pas “arrangés”
2
Et cela me permet de justifier pour moi-même une couple de conclusions
3
générales, que je désire indiquer dès à présent :
o

4

1 Pour un socialiste qui s'est promené là-bas c'est désormais une attitude
indéfendable que de dénigrer et de désavouer, en bloc, l'oeuvre de la
Révolution Russe. Il peut dire, que dans notre vieille Europe le socialisme
doit envisager d'autres méthodes, puisque l'esprit et les circonstances
historiques sont tout autres; il peut accuser le plan quinquennal d'imposer
5
au peuple russe, actuellement, un très lourd fardeau; il peut repousser
6
la pratique et le principe de cette dictature qui se prolonge et se fait même
7
8
plus dure . J'admets tout cela, et nous en reparlerons! Les bolcheviks
intelligents reconnaissent d'ailleurs qu'ils n'ont pas encore réalisé le
socialisme et qu'ils ne font que le préparer. Mais cela n'empêche que
voilè la première grande révolution prolétarienne qui s'efforce de construire
9
le socialisme, et prouve que ce n'est pas une utopie . Dictature d u
10
prolétariat ou dictature s u r le prolétariat? On peut discuter lè-dessus;
11
mais si tous les signes ne trompent pas, il m'apparaît bien qu'en tous
cas c'est une dictature p o u r

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

V: dat me niet partijdig werd opgeschoteld; Het V.: dat nu niet ...
V: En dat laat me toe; Het V.: En dat taat me toe.
V: Die ik hier even vooropzetten wil.
désormais; V: niet vertaald.
repousser: V: verafschuwen.
V: die dictatuur; Het V.: de dictatuur.
Het V.: Hoofd: Het socialisme wordt voorbereid.
en reparlerons: V: een hartig woordje van zeggen.
V: droom.
discuter: V: twisten.
V: moet ik wel aannemen.
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1

le prolétariat, j'entends pour l'ensemble des travailleurs.
o

2 Un adversaire même du régime ne peut s'empêcher d'admirer
l'audacieuse grandeur de vues et l'énorme énergie constructive que
2
3
déploie cette puissance nouvelle . Spectacle passionnant : pour la
première fois dans l'histoire de l'humanité, sur un territoire immense peuplé
de cent soixante millions d'habitants, une tentative rationnelle, se poursuit,
4
héroïquement, de transformer, par les moyens et avec la rigueur de
l'esprit scientifique, l'économie et toute la culture d'une société, de
coordonner les forces divergentes, de remplacer l'action aveugle par
l'action consciente, de créer, enfin, un monde vraiment organisé et
5
organisé au profit de tous. La tentative réussirat-elle? Suffisamment,
semble-t-il dès à présent, pour qu'on s'incline devant elle. Ce n'est en
tout cas pas le capitalisme qui a le droit de ricaner, lui qui se montre
6
7
impuissant à nous dàpêtrer du désarroi de l'anarchie et de la ruine.
Envisagée à ce point de vue, la Révolution Russe me paraît d'une autre
importance encore que la Révolution Française. Ne fût-ce que pour l'effort
qu'elle propose. Certes, un monde nouveau ne naît pas sans douleurs.
Et la Révolution Française, quand on suit ses actes au jour le jour,
comporte sensiblement plus de laideurs que la Révolution Russe. Mais
aujourd'hui nous la jugeons dans son ensemble. Ne serait-il pas possible
8
[de regarder la Révolution Russe avec l'objectivité que l'historien sérieux
9
met à regarder la Révolution Française]’.
Blz. 423: Wat in de brochures als VI voorkomt (Un dernier mot; Een slotwoord) werd
haast geheel opnieuw geschreven. Het slothoofdstuk van de reportagereeks bevat
evenwel passages, die door Vermeylen in I van de brochures verwerkt werden. Zie
blz. 846 en vlg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

j'entends: V: of liever voor.
que déploie cette puissance: V: die voor; Het V.: die door.
V: Ik weet van geen aangrijpender schouwspel.
V: radikaal te wijzigen.
Het V.: alinea.
V: volkomen machteloos.
V: niet vertaald.
V: Met hetzelfde objectief oog.
à regarder: V: thans bekijkt.
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‘Je m'en suis tenu strictement à ce que j'ai pu constater moi-même. Je
1
n'ai voulu cacher ni le bien ni le mal. Je n'ai eu d'autre prétention que
d'apporter un témoignage sincère.
2
Si d'autres sont en mesure de corriger mon témoignage , tant mieux: on
3
4
peut dire que je n'ai pas tout vu: rien n'est plus certain . Si l'on dit que
5 6
j'ai mal vu, qu'on le prouve, et je m'incline .
7
Si l'on affirme qu'en Russie tout est camouflé et qu'on n'y peut rien voir
du tout, je ne discute plus.
Mais j'estime que même les ‘reporters improvisés’ dont parle Piérard dans
le ‘Peuple’ du 18, (cf. blz, 847), faut-il que ce soit lui qui me traite de
89
‘reporter improvisé’ ! j'estime que même ceux-là peuvent donner en
l'occurrence des indications utiles. Ils risquent d'être jugés avant même
d'avoir exprimé leur pensée entière, et le public sera mis en garde contre
leur naïveté avant même qu'ils aient ouvert la bouche: n'importe! Il faut
10
11
s'efforcer d'établir la vérité dans ce procès , et à cet effet la déposition
1213
de ceux qui ont vu quelque chose n'est tout de même pas négligeable .
Ils ont le devoir de parler. On nous a servi trop de fantaisies. Et il en est
que Louis Piérard peut écarter sans même quitter Bruxelles ... s'il avait
demandé à se rendre dans l'U.R.S.S. en cet été 1931, il n'affirmerait plus
qu'on vous fait remplir au préalable ‘un formulaire qui ne comporte pas
14
moins d'une trentaine de colonnes et de questions ’. Mais non, Piérard:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

V: Ik beoog niet anders.
V: dat te verbeteren.
V: Zegt men.
‘évident’ in tekst van brochure; V: akkoord!
V: en ik neem er vrede mee.
Passus komt voor op blz. 388 r. 23 en vlg.
V: niemand; Het V.: niemendal.
V: ik verwachtte niet dat ik nu juist door hem [Piérard]. (Het V.: hèm) aldus genoemd
zou worden.
V: geïmproviseerde reporters.
‘dans ce procès’ ontbreekt in V.
id.
van nul en geener waarde.
Laatste passages zeer beknopt in tekst van brochure, zie blz. 387, bovenaan.
‘et de questions’ ontbr. in V. Passus beknopt terug te vinden op blz. 386.
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1

j'ai rempli une simple feuille, analogue, me semble-t-il , à celle qu'il faut
produire pour l'obtention de n'importe quel passeport. Et l'on ne m'a posé
aucune question indiscrète, je n'ai usé d'aucune recommandation, je n'ai
2
pas dû prouver que j'étais, comme vous le suggérez, ‘en état de grâce’,
3
4
- pas plus que n'a dû faire, je suppose , un avocat d'opinion catholique
5
qui m'accompagnait lè-bas. Le Patron était-il ‘en état de grâce’ quand il
a pu entrer dans l'U.R.S.S. l'année dernière?
6
Ah, si Piérard était allé en Russie! Il aurait demandé partout: Où donc
7
se trouve Christian Rakowsky? Mais il est inutile de courir si loin pour
8
cela. Nul n'ignore que Rakowsky et bien d'autres sont en exil pour avoir
combattu la politique de Staline. Je n'ai pas raconté ce que chacun sait.
Ai-je jeté un voile sur la dictature? J'ai dit qu'un touriste ne peut pas
évaluer le nombre de malheureux qui sont en prison pour opposition au
9
10
régime. Serais-je un faux frère, qui n'aurait même pas eu une pensée
pour les camarades socialistes incarcérés ou déportés? Mais, encore
11
une fois, je n'ai voulu parler que de ce que j'ai vu . Plus il y aura des gens
12
qui font honnêtement cela, moins nous risquerons de nous tromper .
13
14
J'insiste pour qu'on table sur les faits contrôlés. Je suis le premier à
en appeler au sens critique le plus inflexible. [Moi-même ne disposant
15
pas de tous les éléments nécessaires, je me garde bien d'énoncer
aujourd'hui une conclusion nette sur toute la révolution russe. Il y a encore
16
dans mon esprit trop de points d'interrogation] Mais il est une conviction
que

1
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14
15
16

‘me semble-t-il’ id.
suggérer (= V: in de schoenen schuiven).
‘je suppose’ ontbr. in V.
Zie inleiding, blz. 844.
E. Vandervelde.
V: ‘Ah! Was ik maar in Rusland geweest, zoo roept Piérard uit, ik ...’
V: ‘Waar bevindt zich...’ Christian Rakowsky (geb. 1873; eerste Sovjet gezant van de
U.R.S.S.; in 1927 teruggeroepen en in 1929, als Trotzkist, naar Astrakan verbannen.
V: ‘... niet noodig dat hij zoo ver loopt’
Zie blz. 417 en 419.
V: Zou ik dan ...,
V: dan wat ik zag; Het V.: dan van wat ik zag.
Ondertitel in Het V.: Eerlijkheid geboden
V: Ik hecht er aan.
V: dat men zou (Het V.: zal) steunen.
V: zou gaan ... willen uitspreken.
Zie blz. 392-393.
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1

je voudrais faire admettre, et ici j'aurai Piérard à mes côtes , c'est qu'il
2
faut en finir une fois pour toutes avec le parti-pris, qu'il faut en finir une
fois pour toutes avec la haine aveugle qui condamne en bloc l'oeuvre du
bolchévisme.
Oui, nous devons en arriver à préciser notre fonction en face de cette
3
société nouvelle qui s'élabore. Que chacun y apporte toute sa bonne foi .
4
Voyons , pouvons-nous mettre l'Etat soviétique au ban de la civilisation?
Ne devons-nous pas renouer les relations diplomatiques, comme Piérard
5
le souhaitait à la Chambre ? Pouvons-nous nous refuser à avoir des
6
rapports avec ce peuple, qui déploie dans le domaine intellectuel comme
7
dans celui de l'industrie une énorme énergie productrice ? [Et si les
puissances capitalistes veulent le prendre à la gorge, est-ce de leur côté
que nous nous rangerons, les aiderons-nous, ne fût-ce que par notre
89
passivité? ]
Que domine donc seul le souci de la vérité. Nos masses ouvrières y ont
droit.
[Cette formidable commotion qui a ébranlé le monde, cet événement qui,
10
par son ampleur et ses conséquences , prend une place unique dans
11
l'histoire de l'humanité, il serait dérisoire de ne le considérer qu'en
10
fonction de notre politique locale ] [D'ailleurs, la meilleure manière de
combattre chez nous la tactique des partis communistes, c'est de nous
12
hausser à un point de vue plus large qu'eux, qui acceptent telles qu'elles
les directives

1
2
3
4
5
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V: Maar hiervan ben ik toch overtuigd (evenals Piérard, meen ik).
V: Het moet uit zijn; Het V.: het moet nu uit zijn.
V: Eerlijkheid is hier geboden.
V: ‘Voyons’ ontbr.
Ann. parl. 1931; 11 mars; Disc. van de begr. van Buitenl. Zaken: Je veux parler de la
reprise de relations normales tant diplomatiques qu'économiques avec la Russie des
Soviets... Je veux répéter que notre opinion sur le bolchévisme n'a pas varié. Nous
sommes séparés des communistes par un fossé peut-être difficile à combler.
avoir des rapports (= V: niets gemeens hebben).
V: geweldige energie.
V: en het helpen, al was het.
Zie blz. 391, gewijzigde tekst.
Zie blz. 392.
V: Het mag toch niet.
Zie blz. 392
V: op een hooger en breeder standpunt.
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de Moscou; c'est de démontrer pourquoi nos méthodes ne peuvent être
1
2
celles de Moscou, - mais en opposant aux communistes la vérité entière ]
L'historien jugera la révolution russe. Il établira dans quelle mesure les
actions dont il pourra l'accuser avaient un caractère de nécessité, quelle
importance relative elles conservent dans l'ensemble, [à quel point telle
3
opération chirurgicale était inévitable ]. Essayons de faire comme lui, s'il
s'agit de déterminer notre attitude en face de l'oeuvre soviétique. Au lieu
de nous attacher à certains aspects seulement de ce bouleversement et
4
de cette reconstruction, cherchons à considérer les détails en relation
avec le tout. En dressant le bilan, [voyons si le mal n'était pas pour une
5
6
bonne part la condition d'un plus grand bien] .
7
Je pose la question, sans pouvoir y répondre . Je souhaite seulement
qu'on envisage la révolution russe sous cet angle-là.
8
[J'ai dit suffisamment ce que je pensais de la dictature . Mais tout en
marquant l'aversion qu'elle m'inspire, tout en m'inclinant avec pitié et
respect devant beaucoup de ses victimes], [il m'est impossible de fermer
9
les yeux devant cette évidence qui s'est imposée à moi ]: que c'est bien
10
une dictature p o u r le prolétariat] - que j'ai pu admirer une société où
11
la seule valeur reconnue était désormais le travail,] qu'il s'accomplit là
en ce moment un magnifique effort pour édifier une oeuvre gigantesque,
- [et que j'ai vu une communauté unie vraiment comme aux grands siècles
12
des cathédrales, par un idéal vivant] .

1
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V: En dat bereiken we.
Zie blz. 391 (sterk gewijzigd).
Zie blz. 423, 3de al.
V: Blijven we niet staan bij sommige aspecten, maar trachten we.
V: soms.
Zie blz. 423, slot 3de al.
V: ‘zelf’ toegevoegd.
Zie blz. 424, 7de r. en vlg.
Zie blz. 424 r. 14 en vlg.
Zie blz. 424, 3de al.
Zie blz. 424, 4de al.
Slotwoorden van brochure, zie blz. 425.
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Aaantekeningen bij Pieter Brueghel de Oude als schilder van
landschappen
Tot vijfmaal toe schreef Vermeylen vrij uitvoerige bijdragen over Bruegel. De eerste
keer, in 1925, in zijn Europeesche Plastiek en Schilderkunst; vervolgens, in 1928,
in de Cahiers de Belgique (Bruegel et l'art italien); verder, in 1935, het hier gegeven
stuk, als tekst bij een uitgave van tien kleurreproducties naar landschappen van
Bruegel; daarna, in 1937, het hoofdstuk Van Bosch tot Bruegel en zijn kring, in de
Geschiedenis van de Vlaamsche kunst; en ten slotte, zijn inzicht nog eens
samenvattend, bij de omwerking van zijn Europeesche Plastiek en Schilderkunst
tot Van de Catacomben tot Greco, in het laatste kapittel aan de Vlaamse kunst
gewijd.
Het was onvermijdelijk dat Vermeylen - met een uitzondering dan voor zijn studie
in de Cahiers de Belgique, die als wetenschappelijke bijdrage was bedoeld - bij het
tot viermaal toe opnieuw behandelen van hetzelfde onderwerp en telkens zich
richtend tot de ruimste kring van artistiek belangstellenden, aldus met in de beste
zin van het woord ‘vulgariserende’ bedoelingen, in herhaling moest vervallen en
zelfs ertoe kwam gehele volzinnen, ongewijzigd, uit zijn vorige teksten in een nieuw
verband op te nemen.
Het zou geen zin hebben, zelfs niet in deze uitgave van het Verzameld Werk, de
teksten onderling te vergelijken en de herhalingen nauwkeurig op te sporen.
Elk stuk is immers als een onafhankelijk, in zich gesloten geheel, bedoeld en
bevat dan ook een algemene karakterisering van de persoonlijkheid van de schilder
met daarnaast de studie van een bepaald aspect van het Bruegel-phenomeen.
Steeds denkend aan de lezerskring waarvoor hij schrijft verwijst hij ook nooit naar
zijn vorige geschriften en gaat steeds te werk alsof zijn lezer van het onderwerp
niets afweet en alsof hij
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zelf voor het eerst zijn onderwerp behandelde. Daarom geeft hij telkens de indruk
volkomen fris voor zijn opdracht te staan met als enige bekommering: zijn inzicht
op de meest eenvoudige manier en zo volledig mogelijk mede te delen.
Bij het na elkaar lezen van zijn geschriften over Bruegel stelt men, zoals gezegd,
zelfs textuele herhalingen vast en al kan men daarover verwonderd en zelfs lichtelijk
ontgoocheld zijn, toch is het begrijpelijk dat hij met bepaalde, vroegere formuleringen
die met uiterste zorg geschreven werden zozeer tevreden was, dat hij besloot ze
zonder wijzigingen over te nemen.
Het zal de lezer niet ontgaan dat Vermeylen hier nog de schrijfwijze Brueghel
boven Bruegel verkiest, spelling die wel op de vroegste tekeningen maar niet meer
op de schilderijen van de meester voorkomt. In latere geschriften zal Vermeylen de
door alle kunsthistorici aangewende schrijfwijze Bruegel overnemen.
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Aantekeningen bij Van Bosch tot Bruegel en zijn kring
In 1937 schreef Vermeylen één enkel hoofdstuk Van Bosch tot Bruegel en zijn kring
voor deel I van de Geschiedenis van de Vlaamsche kunst (uitgeverij De Sikkel,
Antwerpen), - een werk in twee boekdelen dat, naar het inleidend woord van Prof.
Stan Leurs, slechts bedoeld was als een beknopt overzicht van de ontwikkeling van
onze nationale kunst.
Dit belangrijk stuk vormt op zichzelf een afgerond geheel waarin Vermeylen
nauwkeuriger en uitvoeriger dan in zijn Europeesche plastiek en schilderkunst de
ontwikkeling van het genre en van het landschap van Bosch tot Bruegel schetst,
maar meteen toch aan de omschrijving van de persoonlijkheid en van de betekenis
van beide geniale meesters twee derden van de beschikbare bladzijden besteedt.
Met dit opstel bestrijkt Vermeylen echter slechts één bepaald aspect van een
tijdspanne die loopt van het laatste kwart van de XVe tot tegen het einde van de
XVIe eeuw. David, Metsys en Gossaert, Van Orley en Moro - om alleen de
belangrijkste namen te noemen - worden door twee andere auteurs behandeld.
Daarom is het wellicht raadzaam eerst in ‘Van de Catacomben tot Greco’ de
hoofdstukken te lezen, waarin de tijdspanne Bosch-Bruegel wordt behandeld en
pas daarna het hier opgenomen opstel.
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Aantekeningen bij Hieronymus Bosch
Voor de Palet-serie (uitgave H.J.W. Becht te Amsterdam) schreef Vermeylen in
1939 deze Hieronymus Bosch-monographie.
Terwijl hij reeds vroeger de gelegenheid had over Bosch te schrijven (eerst zeer
beknopt in zijn Europeesche Plastiek en Schilderkunst, daarna uitvoeriger in zijn
Van Bosch tot Bruegel en zijn Kring) werd hem hier nu de gewenste ruimte geboden
om, zonder enig gevoel van beperking, rustig zijn onderwerp uit te diepen. Daardoor
is deze studie, behalve dan voor het aanhalen van de schaarse biographische
gegevens, die hij telkens haast woordelijk herhaalt, een geheel zelfstandig opstel
geworden, waartegen de kernachtige formulering van zijn vroegere geschriften over
hetzelfde thema fel afsteekt. Het is de enige uitvoerige studie die Vermeylen over
een schilder schreef.
In zijn Van de Catacomben tot Greco zou hij dan voor een vierde maal, na het
verschijnen van zijn Bosch-monographie, zijn bevindingen samenvatten: in feite
wijkt deze laatste tekst niet wezenlijk van zijn eerste af. In zijn Van Bosch tot Bruegel
en zijn Kring had hij zich trouwens ook al veroorloofd - ‘Ik mocht elders daarover
schrijven’ (blz. 450) - een hele brok, ongewijzigd, uit zijn Europeesche Plastiek over
te nemen.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

877

Aantekeningen bij Kunstgeschiedenis
Voor Scientia, - dat een vulgariserend Handboek der Wetenschappen wilde zijn -,
schreef Vermeylen in 1938 de bijdrage handelend over de Kunstgeschiedenis.
De opdracht was ongewoon, zelfs voor iemand als Vermeylen die nagenoeg nooit
voor een publiek van gespecialiseerde kunsthistorici schreef! Op een uiterst beperkt
aantal bladzijden moest een overzicht gegeven worden van ... de gehele
kunstgeschiedenis! Daarenboven een tekst die zeker niet eens uitsluitend bestemd
was voor een artistiek voelend of artistiek geïnteresseerd publiek.
In de eerste zin, bedoeld als ‘inleiding’ tot zijn schriftuur, zegt hij dat de
kunstgeschiedenis, om een begrijpelijk overzicht te bieden, tegelijk rekening houdt
én met de invloed die de omgeving op de kunstenaar heeft én met de eigen innerlijke
ontwikkeling van het vormgevoel.
Een beeld geven van ‘de eigen innerlijke ontwikkeling van het vormgevoel’ is
steeds het opzet van Vermeylen's kunsthistorische activiteit geweest en werd op
meesterlijke wijze uitgewerkt in zijn Geschiedenis der Europeesche Plastiek en
Schilderkunst, in de tweede uitgave omgedoopt tot Van de Catacomben tot Greco.
Hier echter wordt ‘de wijze van zien en uitdrukken’ pas in de tweede plaats geciteerd,
na ‘de invloed die de omgeving op de kunstenaars heeft’. Daarin voelt men duidelijk
zijn bekommering om de niet op het artistieke afgestemde lezers van Scientia - en
die zullen wel het talrijkst zijn - niet door te uitdrukkelijk kunsthistorische
beschouwingen van het begin af te ontmoedigen; hij poogt ze integendeel dadelijk
voor zijn betoog te winnen, door aan de meest gangbare gemeenplaatsen de
voorrang te geven en voor 't overige op de meest eenvoudige wijze de problemen
van het louter formele aan te snijden.
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In tweeërlei opzicht is dit opstel belangrijk. Vooreerst: vergeleken met zijn Van de
Catacomben tot Greco bestrijkt dit overzicht een veel uitgebreider stof. Het vangt
aan met de voorhistorie en het eindigt met het hedendaagse gebeuren. En
vervolgens: ook de bouwkunst wordt heel even behandeld.
Alle oud-studenten van Vermeylen zullen betreuren dat er behalve de vier
bladzijden waarin hij ‘de voorhistorische tijden en de Oudheid’ (blz. 533-536)
doorloopt, ternauwernood twaalf bladzijden resten om de stof samen te vatten die
hij even goed beheerste als deze in zijn Van de Catacomben tot Greco behandeld:
de Bloeitijd van de Barokkunst, de Late Barok, Neoclassicisme en Romantiek,
Realisme, Impressionisme, Post-Impressionisme en Nieuwe Stromingen (558-570).
Dat hij ook de bouwkunst opnam in zijn overzicht van de kunstgeschiedenis was
zijn plicht. Maar dan kan men de vraag stellen waarom hij de hiërarchie der kunsten
niet in acht nam, - beginnend met de architectuur en daaraan ondergeschikt de
plastiek en de schilderkunst, althans in die tijden en periodes waar het kunsthistorisch
beeld zulks vergt: de voorhistorie, de grote historische beschavingen in de dalen
van de Nijl, de Tigris en de Euphrates, de Indus, verder op Kreta, in Mykene én in
Griekenland. Men heeft wel de indruk dat Vermeylen pas vlot op dreef komt, wanneer
hij zijn uitverkoren stof, de West-Europese kunst, samenvat. Daar gunt hij de
architectuur wel de haar hiërarchisch toekomende plaats.
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Aantekeningen bij De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden
Algemene aantekeningen
De uitgeverij ‘Elsevier’ had in de eerste jaren na wereldoorlog I een reeks literaire
overzichten op het getouw gezet om voor de Duitse, Engelse, Franse, Nederlandse
en Skandinaafse letteren het bilan op te maken, dat elk van deze na 1880 kon
aanbieden. Een bilan en een inventaris van de blijvende waarden, nu nieuwe tijden
in aantocht schenen te zijn en ‘oude gewaden werden afgelegd’. Herman Robbers,
de directeur, en kenner van ons land, deed voor het Vlaamse nummer in de serie
beroep op August Vermeylen, die terstond het weldra zo gewilde als hoog
gewaardeerde Van Gezelle tot Timmermans leverde. Hij deed zijn arbeid zo beknopt,
zo eenvoudig en zo goed, dat de kleine synthese na vijf jaar moest herdrukt worden
(1928) en tien jaar later nogmaals (1938), maar de heruitgave was de auteur dan
een aanleiding om het opzet van het werk grondige wijzigingen te doen ondergaan.
Wat hier en uit de noten blijken kan. Ook de titel onderging een verandering. Zelfs
na Vermeylens overlijden bleven zijn formuleringen opgeld maken, en een vierde door F. de Backer bijgewerkte - druk verscheen in 1949. Het Verzameld Werk brengt
aldus de vijfde druk (1953), naar de derde (1938) van de oorspronkelijke versie
(1923).
Om de betekenis van het keurige betoog te bevroeden, volstaat het de recensies
te herlezen in bv. Dietsche Warande en Belfort (Juli 1923). Alhoewel de criticus er
op wijst, dat onbesproken

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

880
*

bleven een August Snieders , L. Dosfel, J. de Cock, E. Fleerackers, J. Hammenecker,
E. van der Straeten, E. Reypens, Zuster Maria Jozefa, Alice Nahon, heet hij het
toch ‘een zegen voor ons dat zulk een harmonisch ontwikkelde geest als Vermeylen
sinds meer dan dertig jaar voorop gaat alhier naar het hoogland...’. En ook, al moet
De Vlaamsche Gids betreuren, dat een - niet verder bij name genoemd - aantal
auteurs vergeten werd (bv. A.H. Cornette), zodat eer toevalligheid blijkt voor te zitten
dan wel critische zin, toch worden bepaalde oordelen als ‘onvergankelijk’ bestempeld,
en beschouwt de recensent het overzicht als het ‘schoonste didactische proza’, dat
wij bezitten. De ‘scherpte’ van de ‘doordringingskracht’ wordt sterk geloofd, wat F.
Lissens in 1938 (Onze Tijd) in een andere vorm beaamt, wanneer hij de
karakteriseringen als ‘definitief en onherroepelijk’ kenmerkt, ook dan, als gevoeld
wordt, dat de auteur de greep mist om nà De Boomgaard-generatie even secuur te
oordelen als daarvoor.
Deze nuancering van Lissens over de derde editie hield verband met de principieel
en om esthetische redenen vrij scherpe afwijzing door Paul Kenis in 1923 (Cinemaen Tooneelwereld: 24 Aug. 1923) voor de eerste uitgave uitgesproken, vergeten
auteur, die door zijn redactie ook vlug werd bijgesprongen in het opstellen van een
lange rij niet behandelde figuren, ouderen en jongeren. Daaronder komen - ten
rechte of ten onrechte - voor: Clement Besseleers, Isidoor van Beughem, Gaston
Burssens, Floris Couteele, Siska van Daelen (= Mevr. F. Resseler-Delvaux), Jan
Eelen, Fritz Francken, [ps. van Fred. Clijmans] A.W. Grauls, Marnix Gijsen, Willem
Gijssels, Ward Hermans, Amand de Lattin, Noordling, [ps. van J. Vanderven] Filip
de Pillecijn, Herman van Puymbrouck, E.H.P. van Tichelen, René Vermandere.

*

Een typisch twijfelgeval levert voor A. Vermeylen A. Snieders op. In Vlaanderen door de
eeuwen heen (1912, zie blz. 113) komt hij voor; in Van Gezelle tot Timmermans (1923) niet,
alsof de redacteurs van het verzamelwerk er hem toe gebracht hadden Snieders wél op te
nemen. Anderzijds prijkt de naam toch weer in Vermeylens hier behandelde tekst van 1928.
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Vermeylen heeft dan ook een aantal van deze auteurs opgenomen in de tweede
en derde editie, andere heeft hij - nu wel zeer bewust - terzij gelaten, wat Zielens
(Volksgazet, 14 Mei 1938) deed besluiten, dat de auteur zijn verantwoordelijkheid
had genomen (cf. diens uiteenzetting voor de Vlaamse Academie in 1927; Verz.
Werk I, blz. 526).
2

Aldus zij er op gewezen dat Aug. Vermeylen in de editie van 1928 de Vlaamse
namen het vallen van F. de Backer (!), B. van Kalderkerke, R. Verhulst (?). Hij
voegde er de volgende aan toe: G. Burssens, M. Gijsen, A.W. Grauls, P. Kenis, J.
Lemmers, R. Minne, W. Moens, Paul de Mont, A. Nahon, E.W. Schmidt, A. Van de
Velde. Als vreemde auteurs vielen uit: G. Apollinaire, Bl. Cendrars, P. Claudel, E.
Rolland, B. Shaw, C. Vildrac.
Voor 1938 is te constateren, dat Clovis Baert de laan wordt uitgestuurd. Zo ook
K. de Gheldere. Van vreemde auteurs: Kropotkin. Door de aard van de zaak komen
er - buiten F. de Backer en B. van Kalderkerke! - heel wat namen bij: R. Berghen,
Th. Bogaerts, R. Brulez, P. Buckincx, H. de Cat, A. Christiaens, Marcel Coole, A.H.
Cornette, J. Daisne, B. Decorte, A. Demedts, F. Demers, J. Eeckhout, N.F. Fonteyne,
M. Gilliams, K. Goossens, J. Hammenecker, A. Herckenrath, R. Herreman, A. van
Houtte, K. Jonckheere, K. Leroux, F. Lissens, A. de Marest, M. Matthijs, M. van de
Moortel, F. de Pillecijn, J. van de Putte, J. Simons, F. Smits, D. Vansina, R. Verbeeck,
P. Verbruggen, J. Vriamont, G. Walschap, K. de Winter, Zetternam (!), L. Zielens.
Wat de vreemde vergelijkingspunten betreft worden ingeschakeld: Apollinaire en
Vildrac (opnieuw), Chateaubriand, T. Derème, F. Dostojevski, G. Flaubert, E.
Lasker-Schüler, F. Nietzsche, R.M. Rilke, A. Rimbaud, A. van Schendel, E. Toulet,
F. Werfel: een niet onaardige rij voorwaar.
4

In 1950 betuigt D(...) in de Antwerpse Gids (4 Jan.) opnieuw zijn bewondering:
*
‘zinnen zijn sedert de eerste uitgaven in zijn oren blijven hangen’, en S(irius) in De
Standaard (1 Jan.) houdt Van Gezelle tot heden voor het ‘beste synthetisch
overzicht’, dat ‘niemand in de eerstkomende jaren zal verbeteren’. Deze onder-

*

Sirius = Urbain van de Voorde.
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scheiden oordelen over de formuleringen (‘zonder superlatieven’, tekent R. Herreman
aan: 2-7-1938 in Vooruit) zetten ons aan er op te wijzen, dat bepaalde
karakteristieken of visies op de dingen veel ouder zijn dan 1922! Sommige komen
- zoals in de noten aangetoond - reeds in 1905 (zie I) voor, andere in 1912 (zie II);
vele verschijnen - 't zij in 't Frans, 't zij in 't Nederlands - opvolgend in alle literaire
overzichten, die deze band bevat.
A. Vermeylen kenschetst de door hemzelf bezorgde uitgaven als volgt: 1928:
tweede herziene druk; 1938: om- en bijgewerkte druk van Van Gezelle tot
Timmermans, om deze laatste uitgave dan ook te heten: De Vlaamsche letteren
van Gezelle tot heden.
Een onderscheid tussen de indeling van eerste en tweede druk is er niet, tenzij
de toevoeging van hoofdstuk XI: De jongeren. De hoofden bleven - op één na - dan
ook dezelfde: I. De jonge Gezelle; II. Van Gezelle's crisis tot Albrecht Rodenbach;
III. Van Rodenbach's dood tot Tijdkrans en Van Nu en Straks; IV. De oude Gezelle;
V. Van Nu en Straks; VI. Van Langendonck, Hegenscheidt en de Bom; VII. Over de
2

literatuur in de laatste vijf en twintig jaren; het essay en het tooneel (in 1928 ‘De
nieuwe eeuw’ gedoopt); VIII. De poëzie; IX. Buysse en Streuvels; X. Andere
vertellers; XI. De jongeren.
Hoe ingrijpend de omwerking voor de derde druk wordt, mag blijken uit deze
vergelijkende tabel:
1923
I. De jonge Gezelle

1938 (= 1953)
I. Id. (1848-1862)

II. Van Gezelle's crisis tot Albrecht
Rodenbach

II. Id. (1862-1880)

III. Van Rodenbach's dood tot Tijdkrans III. Id. (1880-1893)
en Van Nu en Straks
IV. Het einde van de 19e eeuw
IV. De oude Gezelle

1. De oude Gezelle (1893-1900)

V. Van Nu en Straks

2. Van Nu en Straks

VI. Van Langendonck, Hegenscheidt en
de Bom
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VII. Over de literatuur in de laatste 25
jaren.
Het essay en het tooneel

V. Het begin van de 20e eeuw
(1901-1014)
1. Het essay
2. De poëzie
**
3. Het verhalend proza

VIII. De poëzie

VI. Van den oorlog tot heden
(1914-1937)
1. Het toneel
2. De poëzie
3. Het proza

*

***

IX. Buysse en Streuvels
X. Andere vertellers

VII. Besluit

Ter wille van de volledigheid en de overzichtelijkheid zouden in de bij deze tekst
passende noten nog verwijzingen hoeven te staan naar Vermeylens diverse bijdragen
in Dalmeyer's maandblad voor beschaving en wetenschap, efficiency, organisatie
en succes: Universum (1933-'36), teksten, die tussen de 2de en 3de drukken vallen.
Vermits deze stukken, door het opzet van het Verzameld Werk, slechts hun plaats
kunnen krijgen in Band IV zullen de referenties daar worden verwerkt. Trouwens,
de algemene klapper op eigennamen, voorzien voor IV, zal nog menig hier
ontbrekende schakel leveren.

*
**
***

In 2de druk: De nieuwe eeuw.
Vangt ook X. van eerste uitgave op.
Waarin voor een gedeelte XI, ‘De jongeren’, is verwerkt van uitgave 1928.
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blz. 575, titel '23: geen jaartallen / r. 2: Slaat op de omvang van de bandjes in de
Elsevier-reeks. Zie inl. / r. 3: '23 en '28: van de nieuwste Vlaamse letteren zou
schrijven / r. 5: '23 en '28: hedendaagse vervangen door nieuwe / r. 10-11: Zie Verz.
W. II, blz. 13 en vlg., Onze Tijd en blz. 864 en vlg.. / r. 11: cf. Vermeylen over
Ruusbroec, Verz. W. dl. II, blz. 475-476 / r. 13: '23 en '28: in mijn boosheid / r. 14-17:
variante op Genesis. Een van die voorname passages, waaruit blijkt hoe geïnspireerd
en toch beheerst Vermeylen schrijven kon / r. 15: cf. La poésie flam. de 1880 à
1910, 1912, blz. 2. Zie blz. 812 / r. 22: Willem Bilderdijk (Amsterdam 1756-Haarlem
1831); Jan Frederik Helmers (Amsterdam 1767-1813).
blz. 576 r 4: cf. de andere teksten in deze band, bv. blz. 765 / r. 11: '23 en '28:
ging de Vlaming op zijn achterste pooten staan / r. 12: '23 en '28: koninkrijk nu
zooveel ... / r. 20: voor de oorsprong van die spreuk: zie blz. 13, noot bij r. 31 / r.
21-28: '23 en '28: Dat volstaat ... in te nemen ontbreekt / r. 25: '49 (d. B.):
geringschattend vervangt geringachtend / r. 26-27: Vermeylen onderzocht de
betekenis van De Leeuw tweemaal: in 1933 en in 1938. Zie Verz. W. dl. II, blz. 602,
en dl. IV / r. 30: Karel (Charles) Lodewijk Ledeganck.
blz. 577 r. 4: In: Nagelaten Gedichten in 't licht gegeven door F(lorimond) van
Duyse onder toezicht van J. van Beers en E. Hiel (1882-1885) / r. 6: '23: gevoelerig;
'28: gevoelig / r. 8: Johan Michiel Dautzenberg; zie ook blz. 613 / r. 11: Antony
Christiaan Winand Staring (Gendringen 1767-Wildenborch bij Vorden 1840):
opmerkelijke, keurige en beheerste persoonlijkheid; de ‘Jaromir’-cyclus geniet in N.
Nederland nog heden een verdiende belangstelling. N. Beets bezorgde de derde
uitg. van zijn verz. werk (1862, 4 dln) / r. 30: vinder = troubadour, trouvère.
blz. 578 r. 3: '23 en '28: vanzelf niets anders / r. 5-9: cf. La poésie flam. de 1880
à 1910 (1912), blz. 2 en blz. 284 en 285 in La poésie flamande contemporaine
(1919) / r. 9-26: zie opm. bij r. 5-9; en ook Les lettres néerl. (1905), blz. 15 en 16 /
r. 13: '23 en '28: met de onbepaalbaarste / r. 25: '23: om de onvatbaarste; '28: om
de vluchtigste / r. 27 en vlg.: cf. passus in Les
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lettres néerl. (1905), blz. 14, r. 23, La poésie flam. cont. (1919), blz. 284.
blz. 579 r. 5 en vlg.: cf. De Vlaamse letterk. (1912), blz. 122 r. 28 en vlg. / r. 9: '23
en '28: gezonden, en verdiende daar zijn kostgeld als portier buiten schooltijd.
Gelegenheid, zoals Hugo Verriest vertelt, ‘om met zijn een oor halfopen te luisteren
naar 't boekenverstand en de geleerdheid van de scholen en met zijn ander oor
rekwijd-open aan de straat te liggen’.; '23 en '28: Er was daar ook een / r. 11: '23
en '28: voortreffelijk de taal van Shakespeare en Longfellow en Burns eigen te
maken / r. 12: Henry Wordsworth Longfellow (Portland 1807-Cambridge, Mass.
1882) hoogleraar in moderne talen te Cambridge (1835-1854), bereisde Europa
heel veel. Onder zijn werken verwierven grote bekendheid Evangeline (1847) en
Song of Hiawatha (1855), dat in éen half jaar 30 uitgaven beleefde. Vertaalde Dante,
Divina Comedia en de Coplas van José Maurique. Zie blz. 623; Robert Burns
(Alloway bij Ayr 1759-Dumfries 1796), de Schotse liederdichter van wie de Vlaamse
dichter Frans de Cort het recept overnam / r. 20-21: cf. De Vlaamse letterk. (1912),
blz. 123 r. 6-7 en 124 r. 24 en vlg.
blz. 580 r. 6: De titel luidt: ‘Kerkhofblommen geplukt en bewaard ter nagedachtenis
van zaliger Mijnh. Edouard van den Bussche, geboren te Staden in W. Vl. op den
10 Jan. 1840, stud, in Poësis en lid der Congregatie v. O.L.V. Onbevl. Ontvangen
in 't Klein Seminarie en te Rousselaere overleden op zijne geboorteparochie, den
2
3 v. Mariamaand in 't jaar O.H.J.C. 1858 [1859]/ r. 11: in dundr. ed. I / r. 11-12: '49
(d.B.): verantwoording / r. 13: '23 en 28: den dichter Bilderdijk / r. 14: '49 (d.B.): hem
geschrapt / r. 21: Jozef Alberdingk Thijm (Amsterdam 1820-1899) ultramontaan
estheticus van uitzonderlijke begaafdheid; bewonderaar van Vondel en Bilderdijk;
stichter van “Dietsche Warande” (zie blz. 663), bevorderde de neo-gothische
religieuse kunstrichting in Nederland. Vader van Lodewijk van Deyssel. August
Heinrich Hoffmann (von Fallersleben im Luneburgischen 1798-Schloss Corvey a.d.
Weser 1874), auteur, onder veel filolologisch werk, van de Horae Belgicae (12 dln.
1831-1862), verzameling oud-nederlandse stof; reisde daarvoor door Nederland en
België en bleef

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

886
met vele literatoren in betrekking, onder wie J.F. Willems; / r. 23: Ferdinand A.
Snellaert (Kortrijk 1809-Gent 1872) geneesheer en publicist; stichtte het Kunst- en
Letterblad; opsteller van het verslag van de Vlaamsche Grievencommissie (1859).
Auteur van een veel geprezen Schets eener geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde (1838); bezorgde de publicatie van tal van oud-Nederlandse teksten
(van Maerlant, van Boendale). Zijn Vlaamsche Bibliographie (1851-1857) baarde
opzien. Deze passus komt voor, als inzet van het artikel: Bydragen tot de kennis
van den tongval en het taaleigen van Kortrijk in Belgisch Museum, 1844, blz. 156 /
r. 27: '49 (d.B.): in zover; zie deel II, 244; zie ook De Vl. lett. (1912) blz. 124 / r. 31:
'23: landbouwende streek; '28: landbouwstreek.
2

blz. 581 r. 16 en vlg.: cf. De Vl. letterk. (1912), blz. 123 / r. 18: Dundr. ed. I, 1 /
r. 22: Adriaen Poirters (Oisterwijk 1605- Mechelen 1674), auteur van Het masker
van de weireldt afgetrokken (1644) dat meer dan honderd uitgaven beleefde, zie
blz. 781 / r. 27: '23: innerlijk-opwellend; '28: geen bindstreepje.
blz. 582 r. 10: '23 en '28: niets anders / r. 12-14: cf. De Vl. lett. (1912), blz. 120,
r. 10-15 / r. 13: Salomon Gessner (Duits-Zwitser: Zürich 1730-1788) een levenslustige
gezel: etser, kopergraveur en dichter, beoefende, onder invloed van Theocritus, de
arcadische poëzie. De door hem zelf uitgegeven Idyllen (1753) verwierven, ook
terwille van de stijl van de tere illustraties, een bijzondere faam. Friedrich (von)
Matthisson (Hohendodeleben bij Magdeburg 1761-Wörlitz 1831) studeerde
godgeleerdheid, natuurkunde en filologie; gaf huisonderricht tot in Lyon toe; werd
voorlezer van de vorsten van Anhalt-Dessau (1794-1812) en trad daarna in
cultuur-dienst van de koning van Würtemberg. Zijn Gedichte verschenen in 1787 /
2

2

r. 15-16: Dundr. ed. I, blz. 14 / r. 17: dundr. ed. I, 23.
blz. 583 r. 3: '23: ten nieten; '28: te nieten / r. 4: '23 en '28: Het eenige woord / r.
2

2

7: Dundr. ed. I, 78 / 15de versregel: '49 (d.B.): wollen en werk / r. 25: Dundr. ed.
I, 35.
2

blz. 584 r. 13: Dundr. ed. I, 96 / r. 19-20: '49 (d.B.): lidwoord vóor Kerkhofblommen
geschrapt / r. 31 en blz. 585: cf. De Vl. Lett. (1912) blz. 123, r. 23 en vlg.
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2

blz. 585 r. 7: '49 (d.B.): en, de God / r. 12: '28: drukfout: Waterspiegel; dundr. ed.
I, 68 / r. 16: '49 (d.B.): landelijk volk / r. 18: cf. passus in De Vl. lett. (1912), blz. 124
2

en in La poésie flam. cont. (1919), blz. 286 / r. 21: Dundr. ed. I, 62.
2

blz. 586 r. 20: Dundr. ed. I, 345.
blz. 587 r. 14: '23 en '28: verschijnen, en.
blz. 588 r. 3: '23 en '28: geheel wezen / r. 6: '49 (d.B.): geen alinea / r. 7 en vlg.:
cf. passus in La poésie flam. cont. (1919), blz. 288 en de Vl. letterk. (1912), blz. 125
2

/ r. 20: '23 en '28: Een Bonke keerzen, kind / r. 20-21: dundr. ed. I, 345.
blz. 589 r. 6: De uitdrukking - de titel van een verzenbundel - is van Alb. Verwey:
Van de liefde, die vriendschap heet (Verz. Ged. I, Jeugdpoëzie, 1911, blz. 50-78) /
2

r. 6-7: dundr. ed. I, blz. 417.
2

blz. 590 r. 8-9: dundr. ed. I, 377.
2

blz. 591 r. 12: '23 en '28: die nood hebbe / r. 24: Dundr. ed. I, 393.
blz. 592 r. 4-6: en ‘Ik misse u’ in '23 achteruitgebracht, na: ‘hoe vaart, hoe vaart
2

gij nu?’ / r. 4: '23 en '28: treurnis om het verzonken geluk / r. 6: Dundr. ed. I, 403 /
r. 11: '49 (d.B.): Geen hope meer, / r. 15: '23 en '28: En hij zit dan alleen, verlaten
(zie aant. bij r. 4-6).
blz. 593 r. 21: cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 288, r. 6; 't Laatste = ‘chant
2

du cygne’: Dundr. ed. I, 440.
blz. 594 titel: '23 en '28: geen jaartallen / r. 9: '23 en '28: vanzelf / r. 16:
Zondagsblad voor verstandige lieden aeneengeknoopt door zeven filosofen, Antw.,
veeltalige drukkerij, L[ouis] V. (1861-1865) / r. 16: Louis Vleeschouwer (Antw.
1810-'66), fijnzinnig, satirisch en veelbereisd romantieker. Vertaalde Faust (1842)
2

/ r. 17: Dundr. ed. I, 189 (uit Kerkhofblommen) / r. 18 en vlg.: cf. Driemaal XXIII
2

2

Kleengedichtjes, Dundr. ed. I, 443 / r. 19: Dundr. ed. I, 533.
2
2
blz. 595 r. 1: Dundr. ed. I, 540 / r. 2: Dundr. ed. I, 563 / r. 6: Eerste jrg. II, blz.
237 (Boekbeschouwing). Zie ook Staatsblad, 20 Jan. 1881; verslag over den vijfjaarl.
wedstrijd voor letterkunde / r. 13 en vlg.: cf. Voll. Werken, 1930 / r. 15: Nicholas
Patrick Stephan Wisemann (Sevilla 1802-Londen 1865); zeer handig
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hersteller van de R.K. godsdienst in Engeland (1850); redacteur van tal van
tijdschriften; inspirator van de ‘Society of English ladies’, die fondsen verzamelde
voor geestelijke werken. Auteur van de succes-roman Fabiola (1853). Zie over hem
in verband met G.G. en Rond den Heerd, dit tijdschrift I, 290; IV 89. Gezelle
ontmoette Wisemann op het Congres te Mechelen (1864). (cf. A. Walgrave: Het
leven van Guido Gezelle, 1923; I blz. 312: sterft 1865!; blz. 317 en vlg.: over Rond
den Heerd). / r. 15-16: Henry Edward Manning (Totteridge, Herefordshire
1808-Londen 1892), kardinaal, aartsbisschop van Westminster. Auteur van The
Unity of the Church (1842) en van befaamde sermoenen (4 dln.). Stichter van de
Kath. Hogeschool te Londen. Hevig voorstander van de onfeilbaarheid van de Paus
/ r. 16: John Henry Newman (Londen 1801-Edgbuston bij Birmingham 1890),
godgeleerde; met Pusey, leider van de Oxford-beweging, strekkende tot hereniging
van de verschillende kristelijke kerkgenootschappen. In 1845 ging hij tot de R.K.
kerk over; Frederick William Faber (Durham? 1814-Brompton 1863), anglicaans
geestelijke, die in 1855 tot de R.K. kerk overging. Zeer poëtisch en origineel denker
/ r. 24: cf. Caesar Gezelle (1876-1939): Guido Gezelle (1918), blz. 136: woorden
door de dichter aan tafel uitgesproken. / r. 28: '23 en '28: het Engelsch Seminarie.
blz. 596 r. 2: Rond den Heerd, een leer- en leesblad voor alle lieden; gesticht op
2 Dec. 1865 door James Weale en G. Gezelle. Van 2 Juni 1866 tot 18 Febr. 1871
stond het tijdschr. onder de redactie van G.G. alleen. Van 19 Febr. 1871 tot 1902
was A. Duclos opsteller / r. 5-6: Jub. uitg. VII / II, 1934 / r. 8: Jub. uitg. VIII, 1933 /
r. 9-10: Jub. uitg. VII / I, 1932 / r. 10: Charlotte M. Yonge (Ooterborne Winchester
(1823-1901) cf. Literair Paspoort J.J. Strating; 1953, blz. 170 / r. 13: '23 en '28: Van
den kleenen Hertog / r. 23: '49 (d.B.): jaar / r. 30: 1881- 1895: Een blad voor eigen
Vl. taalliefhebberij en eigen Vl. taalgeleerdheid.
blz. 597 r. 5: cf. o.a. Jub. uitg. G.G. IX / I, 1937, blz. 18, briefw. E. van Oye / r.
2

6-7: Dundr. ed. I, 483 / r. 13-20: vergelijk deze overgang met de overgang in De
Vl. letterk. (1912), blz. 125-126 / r. 21-24: cf. De Vl. lett. (1912), blz. 126.
blz. 598 r. 1-2: '49: (d.B.): beschaafden / r. 3: '49 (d.B.) van
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Rijswijck / r. 4 en vlg.: cf. De Vl. letterk. (1912), blz. 121 / r. 6-7: zie noot op blz. 785
/ r. 8: '49 (d.B.): ingewikkelde / r. 9: '49 (d.B.) warmte en aandoening; cf. La poésie
flam. cont. (1919), blz. 283 r. 20 / r. 12 en vlg.: cf. De Vl. letterk. (1912), blz. 282 /
r. 15: '49 (d.B.): greep op de realiteit / r. 16 en 17: zie Gedichten-Eeuwfeestuitg.
(1921), blz. 125 en 217 / r. 21 en vlg.: cf. La poésie flam. cont. 1919, blz. 282-283
/ r. 28: cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 283 / r. 31: cf. De Vl. lett. (1912), blz.
126.
blz. 599 r. 14: '49 (d.B.): in gekuiste vorm / r. 16: Geeraard Jan D. / r. 19 en vlg.:
cf. De Vl. lett. (1912), blz. 126 en La poésie flam. cont. (1919) blz. 282 / r. 24:
Everhardus Jan Potgieter (Zwolle 1808-Amsterdam 1875), Brieven aan C. Busken
Huet, uitg. door G. Busken Huet, 3e deel 1870-1874, brief XVIII, 21-7-1871, blz. 62
/ r. 27: Gentil Th. Antheunis / r. 29: Servaas Daems.
blz. 600 r. 2: Het Land van Rubens, 1879, blz. 248-268 / r. 3: Nevele / r. 10: cf.
Brief van N. Beets aan A. Bergmann, 19 Jan. 1874, in voorrede (blz. XIII) van J.F.J.
Heremans tot Verspreide Schetsen en Novellen door Tony, Gent 1875. Tony lag
reeds zwaar ziek en mocht geen kennis meer krijgen van deze lof / r. 19: Uitgegeven
onder het ps. ‘Wazenaar’ (= van het land van Waas) / r. 20 en vlg.: cf. De Vl. lett.
(1912), blz. 126, r. 7 en vlg., waar deze overgang tot een andere, genuanceerder
richting voert; althans niet tot een doorbraakformule / r. 27: '23 en '28: dat wil zeggen;
/ r. 29-30: cf. merkwaardig identische formuleringen in Les lettres néerl. en Belgique
(1905), blz. 19; La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 3; De Vl. letterk. (1912),
blz. 129; La poésie flam. cont. (1919), blz. 289.
blz. 601 r. 2: cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 288/ r. 19 en vlg.: cf. De Vl. lett.
(1912), blz. 129, r. 3. Enkele woorden slechts stammen uit de eerste tekst; en noch
in 1905 of 1912 (La poésie flam. de 1880 à 1910) was V. zo breedvoerig; wel in de
Vl. lett. (1912) blz. 129.
blz. 602 r. 11 en vlg.: cf De Vl. lett. (1912), blz. 129 / r. 20: cf. Les lettres néerl.
en Belgique... (1905), blz. 22.
blz. 603 r. 1: 1901 / r. 6: cf. De Vl. lett. (1912), blz. 129, r. 25 / r. 7-8: Uitg. 1904,
Rousselare-Amsterdam / r. 14-16: cf. ‘Ter
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waarheid...’ in Gedichten, 1909 / r. 17: '23 en '28: Dat Klein Seminarie / r. 19: blz.
71 in De Vlaamsche Vlag; viermaandelijksch tijdschrift voor de Leerende Jeugd van
Vlaanderen, uitg. onder de bescherming van Sinte Luitgaarde, Patronesse der
Vlaamsche Taal en Letterkunde. Heilig jaar 1875. Van de eerste twee jrgn.
verscheen, in groter formaat, een tweede druk onder de titel: De Vlaamsche Vlagge;
tijdschr. voor het Vl. Studentenvolk. Eerste en tweede jaar 1875-1876. En Almanak
voor de Leerende Jeugd van Vlaanderen voor 1875 en 1876. De volgende
jaargangen dragen de titel De Vlaamsche Vlagge. De drukker is steeds Modest
Delplace, Brugge. Uit de mauve omslag van de eerste editie van de 1e Aflevering
(Hoogdag van Paaschen) vernemen wij dat ‘De Vl. Vl.’ zelf een ‘vervolg is der
bloemlezing van den Almanak der Leerende jeugd.’ / r. 21: cf. blz. 19; en voor de
hele passus zie ook De Vl. lett. (1912), blz. 128; alsmede Verz. W. II, blz. 472.
blz. 604 r. 13: Fragmenten van 1875 in De Vlaamsche Vlagge, 1878, I, blz. 20-21;
in V.N. & Str. N.R., Juli 1897, nr. 2. Opgenomen in Gedichten, 1909, blz. 14.
blz. 605 r. 3: Zie de titelpagina van Het Pennoen / r. 9: cf. De Vl. lett., blz. 129
onderaan / r. 10: Duitse studentenbeweging, waarvan de sporen zeer ver in het
verleden teruggaan, maar die in 1815, na de bevrijdingsoorlog, een bizondere
strekking vertegenwoordigde. In 1818 solied georganiseerd als ‘Allgemeine Deutsche
Burschenschaft’ streefde zij idealistisch en op vrijheidsgrondslag de bewustwording
van de Duitse samenhorigheid na. Na de moord op de toneelschrijver Kotzebue (23
Maart 1819) door de regering verboden. De organisatie bleef echter in het geheim
voortbestaan. De ‘Burschenschaft’ kenmerkte zich door verschillende strekkingen,
die meer en meer op politieke tendenzen werden ingesteld. Haar leden liepen
bijwijlen zware straffen op. Na 1848 traden de Regeringen minder streng op.
‘Armenen’, ‘Germanen’ en ‘Teutonen’ sloten in 1874 de ‘Eisenacher Konvention’,
waaruit in 1881 het ‘Allgemeine Deputierten-Konvent’ ontstond / r. 14: o.a. onder
ps. ‘Harold’, van de eerste jrg. af. 1875. Voor de titel zie hierboven, bij blz. 603 / r.
19: Zie hierover blz. 786 /
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r. 27: cf. La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 3 / r. 30 en vlg.: cf. De Vl. lett.
(1912), blz. 130 en verderop (blz. 131); Les lettres néerl. en Belg., blz. 29, 224 en
vlg.; La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 3; La poésie flam. cont. (1919),
blz. 290, r. 13-14.
blz. 606 r. 18: '23 en '28: het priesterlijk kleed.
blz. 607 r. 1: '23: vanzelf; '28: van zelf / r. 13: cf. De Vl. lett. (1912), blz. 131; Les
lettres néerl. en Belg., blz. 20 / r. 16: De Vl. lett. (1912), blz. 131 r. 13: schone
menselijkheid (zie ook La poésie flam. cont. (1919), blz. 290 r. 2) / r. 25 en vlg.: cf.
De Vl. Lett. (1912), blz. 131, r. 20 en vlg. / r. 26: '23 en '28: bovenmate.
blz. 608 r. 12: '23 en '28: en met al 't overige / r. 30-31: '23: die een gedicht als
geheel doorgolft; '28: die een geheel gedicht doorgolft.
blz. 609 r. 15: Cf. de commentaren in de teksten van 1905 (blz. 21); 1912, La
poésie flam. de 1880 à 1910, blz. 4-5; in band III: blz. 816 / r. 27: '49 (d.B.): alleven.
blz. 610 r. 3: Uit Macte animo, zie blz. 767; en Gedichten (1909), blz. 221 / r. 9:
cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 290 r. 13 / r. 20: op het thema: ‘Uit houwe trouw
wierd Moerenland herboren’ / r. 24: cf. La litt. néerl. en Belg. (1905), blz. 20,
onderaan.
blz. 612 r. 2: '49 (d.B.): Dela Montagne / r. 3: cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 134, 2de
alinea / r. 9: '23 en '28: Wereldbibliotheek / r. 10: '49 (d.B.): Dela Montagne / r. 11:
Theofiel Coopman (zie Verz. W. dl. II, blz. 881); Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle,
1878-1897, tijdschr. toegewijd aan taal- en letterkunst, geschiedenis en onderwijs.
In VI zetelt Pol de Mont, enkele maanden slechts, mede in de redactie / r. 16: '49
(d.B.): 1857-1938 / r. 18 en vlg.: zie blz. 327; bij r. 27; onbetwistbaar =
ontegensprekelijk, in De Vl. lett., blz. 132, r. 28.
blz. 613 r. 3: Cf. De Vl. lett. (1912), blz. 133; ‘Les Parnassiens’: groep van Franse
dichters, verzorgers van de vorm - op het koele af -, die zich in de tijd van de
Romantiek rond Leconte de Lisle schaarden en hun naam kregen naar aanleiding
van de uitgave van hun verzen door Alph. Lemerre, getiteld Parnasse
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contemporain (1866, 1869, 1876). In de groep stonden: Th. Gautier, Sully
Prudhomme, E. Manuel, F. Coppée, José Maria de Heredia / r. 19: Georg Brandes
(= Morris Cohen, Kopenhagen 1842-1927) schreef zijn oordeel aldus neer: ‘Seit
dem Sommernachtstraum (Shakespeare) sind kaum Elfenlieder wie diese
geschrieben worden.’ (Gesammelte Schriften, 1902, IX, 443; artikel over P. de Mont
in Politiken, 26 Dec. 1888. Over de verhouding Brandes-de Mont, zie
Correspondance de G.B. 1952; I, blz. 131, Brief G.B. aan G. Naufflard, Kopenh. 26
Jan. 1888. Brandes beklaagt zich over de onverschilligheid van Frankrijk tegenover
zijn ijver om dit land bekend te maken, en zegt: ‘Quand j'avais écrit un seul article
sur les Flamands on était prêet à m'ériger des statues en Flandre; tous les poètes
m'envoyaient leurs oeuvres, tous les journaux parlaient de moi.’ Slechts het eerste
vol. briefwisseling is op het ogenblik, Sept. 1953, gepubliceerd. / r. 21: alias Ferguut
/ r. 27: Boekbeoordeling over Fladderende Vlinders; P.v. Langendonck in ‘Vl.
Parnassus’, Ned. Dicht- en Kunsthalle, 1888, Xe jrg., blz. 564, en Rooses in Nederl.
Dicht- en Kunsthalle, VIII, 1886, blz. 491 (zie blz. 620) / r. 29: Zie blz. 4 van het
Verslag over de Nederlandsche Letterk. Vijfjaarl. Prijs; IV Tijdvak; 4 Dec. 1869.
Samenstelling van de Jury: F.A. Snellaert, voorz., A. van Hasselt, J. Nolet de
Brouwere van Steeland, P. Willems, P. Génard, D. Delcroix. Secr. J.J.F. Heremans.
(Zie blz. 884).
blz. 614 r. 4: In Mathilde-krans: 1) Kloos-uitg. 1901, boek II, vers LII; 2)
Stuiveling-uitg. 1941, dl. I, Vosmaer-hs, vers LXXVI, dl. II Kloos-arch., vers L, dl. III
M.A. Perk-arch., XLI / r. 7: verweer tegen M. Rooses: Pro domo in Nederl. Dichten Kunsthalle, X, 1887-1888, blz. 243-291. Zie ook dupliek van M. Rooses: Nog
eens over de jongste richting in de Ndl. poëzie; ibid. blz. 461. In deze polemiek
mengde zich nog Prosper van Langendonck (zie blz. 620) / r. 19 en vlg.: P. de Mont
maakt in feite een innerlijke crisis door. Cf. briefwisseling H. Swarth / P. de Mont,
Kon. Bibl., Brussel / r. 22: '23: zijn pasverschenen Zomervlammen (1922) komt hij...;
in '28: versie '38 / r. 23: '23: dood is; '28: dood was / r. 24: '23: verrassen kan; '28:
verrassen kon / r. 25: '23: vanzelf.
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blz. 615 r. 3-4 en vlg.: Cf. alle andere teksten (1905, 1912, 1919) / r. 5: '49 (d.B.):
echt-mannelijk / r. 10-11: '23 en '28: het waarlijk-fijngevoelige van een subtiel-kiesche
natuur / r. 13: De Vl. lett. (1912), blz. 134, bovenaan / r. 18 en gehele alinea: cf. Les
lettres néerl. en Belg. (1905), blz. 23; La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz.
5-6; De Vl. lett., blz. 133; La poésie flam. cont., blz. 290 / r. 27 en vlg.: zie r. 18 en
vlg.
blz. 616 r. 1.: Cf. blz. 817 / r. 7: '23 en '28: hernieuwende / r. 15: A.V. zond hem
zijn werk toe met opdracht / r. 17: '49 (d.B.): veld van den geest; cf. De Vl. lett.
(1912), blz. 127 / r. 21: Opmerkenswaard, hoe A.V. zich hier een kritiek permitteert,
die in De Vl. lett. (1912) niet voorkomt! Zie blz. 127.
blz. 617 r. 6: '23 en '28: hunne richting / r. 19: Vol. II, blz. 415 (Maartnr.).
blz. 618 r. 5-6: Medewerking aan Nederlandsch Museum, 1886-1891. Dock ook
aan Het Volksbelang, 5 Sept.-10 Dec. 1885. Feuilleton: Het erfdeel van onkel Baptiste
(cf. R. Roemans: Krit. Bibliogr. van C. Buysse, nr. 1 Krit. Bibliographieën van
Vlaamsche Schrijvers, 1931, blz. 31) / r. 7-8: 5de jrg. Juni 1890, blz. 186 / r. 8: '23
en '28: volkomen-onbevangen / r. 13: zie blz. 192 / r. 15: Ch. de Coster (München
1827-Brussel 1879) / r. 20: C. Lemonnier (Elsene 1844-1913); cf. blz. 685 en 894
/ r. 23: L'art moderne (1881-1914); revue critique des arts et de la litt.; Edmond
Picard (Brussel 1836 - Dave bij Namen 1924) advokaat, met ongemeen groot gezag,
die vele processen pleitte waarin de avant-gardisten, zowel op het artistieke als op
het politieke plan, betrokken werden. Auteur o.a. van het hekelschrift Aux pays des
bilingues; voerde als karakteristiek voor de Belgische aard de term ‘middelmatisme’
in / r. 24: G. Rodenbach, neef van Alb. Rodenbach (Doornik 1855-Parijs 1898),
auteur o.a. van Bruges-la-Morte; G. Eekhoud (Antw. 1854-Schaarbeek 1927), auteur
van Kees Doorik ou La mi-carême sanglante, La nouvelle Carthage, Escal Vigor;
cf. blz. 770 / r. 24-25: E. Verhaeren (S. Amands aan de Schelde 1855-Rouen 1916,
begraven te S. Amands aan de oever van de Schelde), auteur o.a. van Toute la
Flandre, Les multiples splendeurs, Le cloître / r. 25: M. Maeterlinck (Gent 1862-bij
Nice 1949), Nobelprijs letter-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

894
kunde, auteur van L'oiseau bleu, Pelléas et Mélisande, Ruusbroec l'admirable,
Monna Vanna, La vie des abeilles / r. 26: Ch. van Lerberghe (Ledeberg 1861-Brussel
1907), auteur o.a. van Chanson d'Eve / r. 27: Voor deze beweging zie: G. Charlier,
Le roman réaliste en Belg. (1944); M. Gauchez, Cours de litt. fr. en B. (1943); C.
Hanlet, Les écrivains belges de la litt. fr. 1800-1946. (Critisch te raadplegen).
blz. 619 r. 3: Eerste Wagner-concert te Brussel 1861. Eerste opvoering (Lohengrin,
met zeer grote uitwerking) 22 Maart 1870. Cf. Kufferath, Le théâtre de R.W.
Lohengrin 1891 / r. 4: Vermoedelijk doelt A.V. op Joseph Dupont (Ensival 1838;
August, zijn broer, was klaviervirtuoos, Ensival 1827-Elsene 1890). Joseph werd
dirigent van de Munt voor het seizoen 1871-72; in 1873 chef van de ‘Concerts
Populaires’; in 1885 directeur van de Munt met Lapisoista; ontslag Conc. Pop. in
1889. Reeds in 1871 ging D. te Amsterdam een uitvoering leiden van de
Meistersänger in een symfonische omwerking van hemzelf (Concerten Stumpff) /
r. 4-8: komen in andere teksten niet voor / r. 5: 1884-1914; revue intern. Sociologie,
art, sciences, lettres. Fondée et dirigée par F. Brouez, Brux.-Paris. / r. 8: '23: jongste
Europeesche; '28: jonge / r. 15: cf. La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 6.
Zie ook blz. 291 / r. 22: Jeune Belgique, paraissant le 1 et le 15 de chaque mois
(1881-1897). I-V: Dir. A. Grésil; VI-VIII: Dir. I. Gilkin; XIII-XIV: Dir. A. Giraud; secr.
M. des Ombiaux; XVI-XVII: Revue hebd. d'art et de critique; secr. F. de Croisset,
R. Cantel; Franse verzen van H. Swarth in J.B.: II, blz. 277: Etoile du soir (15-8-1882);
III, blz. 49: Oiseau de paradis ('83-'84); V, blz. 374: Mépris ('85-'86) / r. 24: In haar
eerste Nederlandse verzenbundel ‘Eenzame bloemen’, schreef ze de volgende
opdracht neer: ‘Aan den dichter Pol de Mont die mij de Dietsche tale leerde
liefhebben, aan den Vriend die mij moed insprak’. Elsene-Brussel, 31 Januari 1884.
/ r. 31: '49 (d.B.): innerlijke.
blz. 620 r. 1: '23: 1862-1919; '28: 1862-1920 / r. 2: o.a. Nederl. Dicht- en Kunsthalle
/ r. 4: zie blz. 613 / r. 6: Titel De Vlaamsche Parnassus, 1887-88, blz. 564. Een
ander, hard stuk - voor H. Swarth - publiceerde P.v.L. niet: Open brief aan den heer
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Max Rooses; zie Het werk van P.v.L. (1926), blz. 178 / r. 21: zie r. 6 / r. 22: Brussel
1870-Vorst 1914. Theoreticus van de ‘volkskracht’, d.i. de volwaardige ontplooiing
van de vrije mens in een sociaal-economisch uitgebalanceerde wereld. L. de Raet
paste de stellingen van de wereldeconomisten en statistici op een te ontvoogden
Vlaanderen toe. Cf. M.H. Lamberty: L. de R. 1951 / r. 24: Hubert Langerock, (zie
Verz. W. II, blz. 396) voor zijn tijdgenoten een vitale, begaafde man, die zich in de
sociaal-democratische richting bewoog. Publiceerde in J.V. de eerste naturalistische
roman ‘Suzanne de Linières’ (door Kloos slecht ontvangen) daarna afzonderlijk
verschenen, en o.a. een studie over Hugo van der Goes. Was daarna medewerker
van Vlaamsch en Vrij (3 Sept. 1893); maakte naam met ‘Le socialisme agraire’ (In:
Bibliothèque belge des connaissances modernes, 1895. Prof. Université nouvelle);
werd medewerker van ‘Le Peuple’, en geraakte als burgerlijk intellectueel, volgens
Louis Coenen, in conflict met de ‘ouvriéristes’ van de Belgische Werkliedenpartij.
(Zie blz. 847). De omstandigheden van zijn vertrek naar Z.-Amerika, na een
dramatische nacht te Antwerpen rond 1897-1898, bleven steeds duister.
blz. 621 r. 3: Te Brussel, in twee oplagen. Voor verdere details: zie blz. 899 / r.
2
12: '23 en '28: buiten alle / r. 23: Dundr. ed. II, 23 / r. 4 v.o.: '23 en '28: In 1881
2
nieuwe Kleengedichtjes (Dundr. ed. I, blz. 443) / r. 3 v.o.: '23 en '28: uitgegeven,
en onder die nieuwe: ‘'k Hoore tuitend hoornen’ / r. 2 v.o.: '49 (d.B.): eerste proef
2
(sic!) / l.r.: Dundr. ed. II, blz. 699.
2
blz. 622 r. 11: Dundr. ed. II, blz. 313 / r. 18: '23 en '28: Andleye. In Tijdkrans,
2
Herfstmaand 9de vers, 1ste strofe. Dundr. ed. II, blz. 234.
2
blz. 623 r. 2: Dundr. ed. II, blz. 137 / r. 4: Id. II, blz. 28; II, blz. 305 / r. 13: Dundr.
2
ed. I, blz. 199; I, blz. 607. Zie n. bij blz. 579. G.G. vertaalde reeds in 1855-56 een
eerste stuk van The song of Hiawatha. - Longfellow gaf in een brief (Maart 1877,
Cambridge) zijn instemming te kennen over het ‘toog-
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2

blad’ van de bewerking hem door G.G. gezonden. Voor de tekst zie Dundr. ed. I,
blz. 607.
blz. 624 r. 10: Zie blz. 596 / r. 12: 4 Mei 1874. Guido Gezelle aan Hugo Verriest;
cf. A. Walgrave: Het leven van G.G., vlaamschen Priester en Dichter, II, 1924, blz.
2

31 / r. 22: '23 en '28: van Tijdkrans. - Dundr. ed. II, blz. 5. Meilied in ‘Wonnemaand’.
II, blz. 138-140; 7de vers, 12de strofe, zonder ondertitel. Zie ook blz. 635, bij r. 5.
blz. 625 r. 2: bent. cf. De Vl. lett. (1912), blz. 140 / r. 4. Toespeling op de inzet
van Gorters Mei: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, een stijlfiguur, die trouwens
reeds in de middeleeuwse dichtkunst is na te wijzen.
blz. 626 titel: '23 en '28: De oude Gezelle; ondertitel: zie titel / r. 4: E.H. van Hee;
Lauwers / r. 14: Mgr. Waffelaert / r. 19: '23 en '28: geheel eenigszins schaden / r.
21: '28: tijden met,.
2

2

blz. 627 r. 8: Dundr. ed. II, blz. 323 / r. 12: dundr. ed. II, blz. 751 / r. 16: dundr.
2

ed. II; '23 en '28: prijskamp / r. 17: Een dure eed; 1895. Verslag in Staatsblad van
1 Febr. 1896 / r. 19: Art. van A.V., cf. Letterk. Kron. 128, V.N. & Str., Maart 1896.
zie Verz. W. II, blz. 83. / r. 30: III, blz. 191.
blz. 628 r. 1: '23 en '28: Noord-Nederlandsch / r. 12: '23 en '28: Zoals ...: alinea.
blz. 629 r. 2: 1819 Westhills-Long Island - 1892 Camden (Philadelphia),
boekdrukker, timmerman, landbouwer, onderwijzer en publicist, ook staatsambtenaar
en verzorger van gekwetsten tijdens de Burgeroorlog; vrijbuiter naar de geest en
naar het leven; de auteur van de Leaves of Grass, als filosofische incantaties
geschreven in zgn. vrije verzen en door hemzelf gedrukt, verwierf heel grote invloed
op verschillende dichter-generaties (Zie Verz. W. I, 539 en vlg., III blz. 715, 726-730,
927 / r. 6: cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 293.
blz. 630 r. 6: '23 en '28: Zo weet ...: alinea / r. 12: '23 en '28: het onvatbare leven
2

/ r. 15: '23 en '28: gouden-regen. Dundr. ed. II, blz. 626 (Laatste verzen) / r. 17:
Hokusai: cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 137, 1ste al. en blz 788.
blz. 631 r. 18: '23 en '28: Bron ontbreekt / r. 3 v.o.: impressionist: cf. La poésie
flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 2. Cf. blz. 812.
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blz. 632 r. 28: '23 en '28: Hij ziet altijd de natuur.
blz. 633 r. 7-8: '23 en '28: Om dit ... (1860): ontbreekt / r. 15: ‘Ueber allen Gipfeln
ist Ruh’: woorden van Goethe, in 1780 neergeschreven op de wand van een
jachthuisje bij Ilmenau; gepubl. in 1815 (Werken, I, blz. 99); cf. ook Band II, blz. 179
/ r. 16: '23 en '28: gouden-regen / r. 21: cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 123, r. 27; dundr.
2

ed. II, blz. 323; '23 en '28: bron ontbreekt / r. 22: '23 en '28: in de trapsgewijze.
2

blz. 634 r. 4: Dundr. ed. II, blz. 47 / r. 10: '23 en '28: haargesperstel.
blz. 635 r. 3: '23 en '28: Bron ontbreekt / r. 5: Bedoeld is het Meilied uit Tijdkrans
(zie blz. 624, r. 24); 7de vers, 8ste strofe / r. 6: '23 en '28: Bron ontbreekt / r. 17:
2

dundr. ed. II, blz. 151 / tussen voorlaatste en laatste r.: '23 en '28: regel wit / l. r:
'23 en '28: Bron ontbreekt.
2

blz. 636 r. 5: '49 (d.B.): eenvoudig / r. 6: dundr. ed. II, blz. 137 / r. 14: '23 en '28:
bron ontbreekt / r. 15 en vlg.: cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 123 / r. 4 v.o.: cf. blz. 575
r. 11.
2

blz. 637 r. 1: Groeningen's grootheid: Dundr. ed. II, blz. 586 / r. 4: '23 en '28: 2

de sublieme zekerheid .... Ego flos in Laatste verzen (Dundr. ed. II, blz. 661) / r. 4:
'23 en '28: Ego flos, of de oude liefde die even teeder en roerend als vroeger nog
eens zingt: ‘Ik droomde alree van u, mijn kind ...’ / r. 10: cf. De Vl. lett. (1912), blz.
137 / r. 15: cf. Les lettres néerl. en B. (1905), blz. 15.
blz. 638 r. 2: '23 en '28: tegelijk ('49, d. B.: te gelijk) / r. 7: (voor en na): te
vergelijken met besluitformuleringen in De Vl. Lett. (1912), blz. 107 / r. 14: '49 (d.B.):
helder / r. 16: cf. A. Walgrave: Het leven van G.G., Vlaamschen Priester en Dichter
(1924), II, blz. 342; D.W. & B. 1899, over G.G.; I, blz. 587-588 / r. 19: '23 en '28: V
(voor de indeling zie inleidende noot) / r. 30: nu: A.V. onderlijnt het feit, dat noch
Antwerpen, noch Gent de leiding hadden, zoals in het verleden.
blz. 639 r. 11: cf. blz. 191 / r. 19: zie blz. 192.
blz. 640 r. 1: '23: na eenigen tijd breedere scharen te zien volgen. Cf. De Vl. Lett.
(1912), blz. 138: phalanx; ook in de uitgave van 1932! / r. 3: In alle edities: Emmanuël
/ r. 5: het tijdschrift kwam tot stand te Kalmthout in de ‘Withoeve’; de villa be-
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staat nog; een gedenksteen herinnert aan het feit / r. 7: zie r. 2 v.o. / r. 8: '23 en '28:
gelastte / r. 10: onder invloed van William Morris. Cf. E. de Bom: W.M. en zijn invloed
op het boek (1905). Zie blz. 643, r. 2 / r. 15: 1e uitg. nr. 1, rood vignet, gedrukt bij
Xavier Havermans; 2e uitg., nr. 1, geel vignet, bij Al. Berqueman, waar ook de andere
nummers ter perse werden gelegd / r. 16: zie reeds Les lettres néerl. en Belg. (1905),
blz. 25 /r. 18: Demosthenes: de vergelijking komt voor in La poésie flam. de 1880
à 1910 (1912), cf. blz. 819 / r. 21: zie blz. 292 / r. 22: reeds in La poésie flam. de
1880 à 1910 (1912), blz. 818 en La litt. flam. cont. (1919), blz. 292 / r. 2 v.o. - blz.
641 r. 3: Henry van de Velde (Antwerpen 1863), estheticus en bouwmeester met
wereldreputatie; van hem zijn o.a. de Werkbund te Frankfurt; het Museum te Otterlo
op de Hoge Veluwe, de Universiteitsbibl. te Gent; Gerrit Willem Dijsselhof
(Zwollerkerspel 1866-Overveen 1924); Richard Nicolaus Roland Holst (Amsterdam
1868-Haarlem 1938), echtg. van Henr. Roland Holst-van der Schalk; Thorn Prikker
('s-Gravenhage 1869-Keulen 1932); Th. van Rijsselberghe (Gent 1862-St. Clair,
Frankr. 1926); Georges Lemmen (Schaarbeek 1865-Ukkel 1916); Richard Baseleer
(Antw. 1867-Genève 1951); Xavier Mellery (Brussel 1845-1921); Jan Toorop
(Poerworedjo 1858-'s-Gravenhage 1928); Jan Veth (Dordrecht 1864-Amsterdam
1925), de portrettist van zijn generatie, en grafisch medewerker aan P. Taks Kroniek;
James Ensor (Oostende 1860-1949); Charles Ricketts (Genève 1866-Londen 1931):
weinig bekend begaafd artist: zin voor het decoratieve, werk met religieuze inslag,
bewonderde Michel Angelo, cf. The Studio, 1910, vol. 48; Lucien Pissarro
(Louveciennes 1863-Londen? 1944), zoon van Camille P., uit de kring van Cézanne
enz.
blz. 641 r. 5: Van Gogh-nummer: 1893, III / r. 10: A. Jolles (Den Helder
1874-Leipzig 1945); Johannes Diederik Bierens de Haan (Amsterdam 1866-Haarlem
1943), de filosoof van de N. Gids-beweging / r. 17: zie blz. 640 noot bij regel 15 / r.
23: Perzië komt reeds voor in La Poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), zie blz. 292.
Van Denemarken en Engeland is pas hier sprake / r. 28: zie blz. 292.
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blz. 642 r. 7: zie noot bij r. 2 van blz. 645 / r. 12: '49 (d.B.): schaar / r. 21, en vlg.:
cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 139 / r. 27: Elisée Reclus (Sainte Foy-la-Grande
1830-Torhout 1905), van een uitermate begaafde en actieve familie, broeder van
de bekende geografen Onésime en Elie Reclus; steun van I. Bakoenin (zie verder)
en vriend van P. Kropotkin (zie verder); groepeerde de Franse anarchisten en zorgde
als ethnograaf voor een soliede fundering van hun leer (L'évolution, la révolution et
l'idéal anarchique). Nam deel aan de Parijse Commune, had toen de hoede over
de sector onderwijs. Zijn invloed op de Belgische theoreticus van het anarchisme
Jacques Mesnil (= J. Dwelshauwers; medew. aan V.N. & S.; cf. ook blz. 905) is
groot geweest. Zie ook Twee vrienden; verz. W. I, blz. 187 / l.r. Pjotr Kropotkin
(Moskou 1842-Dmitrow 1921), anarchist van adellijken huize met uitermate bewogen
leven; kende Europa en Azië; verbleef o.m. te Brussel, waar hij de eerste socialisten
leerde kennen; medewerker van de geograaf-anarchist Elisée Reclus, en leerling
van I. Bakoenin (anarch, van de daad); na diens dood leider van de anarchisten.
Zelf bewustzijn en trots kenmerken zijn theorieën tegenover de Staat. Precies in de
jaren '90 stond het anarch, in de aandacht doordat in congres en tegencongres van
socialisten en aanhangers fel gestreden werd om de ideologische suprematie. K.
schreef o.a. Paroles d'un révolté (1885); In Russian and French prisons (1887);
Memoirs of a revolutionist (1899). In vele talen verscheen La conquête du pain
(1892), dat ook in Ned. vertaling (De verovering v.h. brood, 1895) in België veel
gelezen werd. '23 en '28: dweepten we.
blz. 643 r. 2: zie blz. 644. Walter Crane (Liverpool 1845-Hortham 1915),
kunstschilder en tekenaar, die voor de Meiviering 1894 zijn grote houtsnede ontwierp
De verheerlijking van de arbeid in de trant van de oude Duitse meesters. Voor het
IVde intern. anarch. congres stelde hij ook een map van twaalf passende platen ter
beschikking van de arbeidersbeweging; W. Morris (Walthamstow 1834-Londen
1896), bekend gebleven als schrijver van Nieuws uit nergensoord, de utopistische
roman over een ‘tijdvak van rust’, zonder staatsbegrip, en aanleunend bij de Utopia
van Thomas Morus. Verkondigde de belijdenis van
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een nieuwe levenskunst, niet afgekeken op het verleden en gekenmerkt door
bezitsbesef. Zie verder blz. 898; Henry van de Velde: zie blz. 898 / r. 5: Henrik Ibsen
(Skien 1828-Oslo 1906); Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken bei Lützen
1844-Weimar 1900) / r. 6: Max Stirner (= J. Kaspar Schmidt, Bayreuth 1806-Berlijn
1856), auteur van het voor altijd bekende Der Einzige und sein Eigentum (1845);
behoorde tot de kring Jong-Hegelianen van de ‘Weinstube’ Hippel (Berlijn), die een
individualistisch anarchisme verkondigde met eerbiediging van elke overtuiging.
Zijn stellingen gaan om ‘míjn macht’, ‘míjn verkeer’, ‘míjn zelfgenot’ en staan dus
buiten elk proletarisch gemeenschapsgevoel. Sleet een troosteloos bestaan en had
inderdaad ‘sein Sach auf Nichts gestellt’. Typisch is hier dat de V.N. en S.ers over
Nietzsche naar Stirner grepen, waar sommigen in Nietzsche's aristocratische
Uebermensch een verlenging zien van Stirners (plebeïsche) ‘Einzige’ / r. 7-8: 1849;
1850; zie ook blz. 619 / r. 10 en vlg.: Zie Verz. W. I, blz. 9 / r. 18: cf. De Vl. Lett.
(1912), blz. 139 / r. 22: ‘Nooit’ doelt op de trouw van Van Langendonck, die, gepolst
door E.H. Jozef de Cock om samen (1907) een nieuw tijdschrift te stichten,
onmiddellijk voorhield, dat hij eerst zijn oude vrienden wenste te raadplegen. Zie:
Brieven in Arch. en Mus. Vl. Cult. leven te Antw. Zie blz. 769. / l.r.: 1893-'94, VI-VII,
26; VIII-X, 43.
blz. 644 r. 1: 1893-'94: VIII-X, 12; / r. 2: '49 (d.B.) mijn stuk De Kunst in de vrije
Gemeenschap; 1893-'94: VI-VII, 52 en VIII-X, 2 / r. 16: zie blz. 643 / r. 25: '38:
sommige (ook in '49, d.B.) / r. 28: VIIde jrg., I, blz. 325. Andrew de Graaf (1867-1945),
vriend van Alfons Diepenbrock, componist, en Derkinderen; advokaat met sociale
belangstelling; ijverde voor de verbetering van het gevangeniswezen en voor de
leniging van de nood van zwakzinnigen; cf. Mr. H. de Bie: Mr. A. de Graaf, waardig
zoon van het Réveil (Lichtstralen op de Akker der Wereld, 52ste jrg, 1951, 3) / r.
28-29: Anthonius-Johann Derkinderen ('s-Hertogenbosch 1859-Amsterdam 1925).
Derkinderen bezorgde een luxe-editie van Vondels ‘Ghysbrecht van Aemstel’,
waarmede lang, boek-technisch, gedweept werd / r. 30-31: Zie art. in
Kunstbeschouwingen, 1904, blz. 32-36 / r. 31:
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zie blz. 643, r. 2; met ill. van G.W. Dijsselhof. (Zie blz. 897).
blz. 645 r. 2: Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel stichtten alsdan (1894) Het
tweemaandelijksch tijdschrift, omdat zij met het exclusief-literair standpunt van
Willem Kloos niet konden blijven accoord gaan. Van 1894 af (9de jrg.) zet W. Kloos
De Nieuwe Gids alleen voort. In 1904 treedt Van Deyssel op zijn beurt uit de redactie
van het Tweem. Tijdschrift. Albert Verwey sticht daarop De Beweging. Ondertussen
had Henriëtte Roland Holst De Nieuwe Tijd gesticht (1898-1921) / r. 3: '23 en '28:
dat hare / r. 20: '28: toen een deel.
blz. 646 r. 5-7: cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 295 / r. 11: geschreven onder
ps. Victor Lieber; V.N. en S. 1893-'94, IV, blz. 15 en vlg. cf. Verz. W. I, blz. 18.
blz. 647 r. 29: Cf. La poésie flam. cont. (1919), blz. 299.
blz. 648 r. 8-9: Nieuwe Reeks Iste Jrg. 1896, blz. 128-129, A.V. in Letterk. Kroniek
/ r. 13: zie blz. 605 / r. 17: '23, '28 en '38: Wacken; '49 (d.B.): Wakken. Wakken ligt
in het Z. van W.-Vlaanderen, zie ook blz. 121 en 785. Te Wakken werd ook Joris
van Severen geboren / r. 24: A.V. doelt hier op de ‘November idylle’ (met motto van
G. Gezelle; pseudoniem: Pijm; gedateerd ‘Doodenmaand 1894’), opgenomen in nr
24, 7 April 1895 van ‘De jonge vlaming’, tijdschrift der jongeren tot bevordering der
Dietsche Letteren onder leiding van Leo van Lee en Fern. Toussaint. (Leuze:
‘Vlaanderen, stout en moedig vooruit’; Eerste nr. 1 April 1894). Streuvels had dan
reeds geschreven; cf. Stijn Streuvels: Avelgem, 1946, blz. 238 (De Lijsternestreeks,
XXVII). Stijn Streuvels vergist zich echter op blz. 239 als hij over zijn medewerking
spreekt aan Vlaamsch en Vrij. Vóor Dec. 1895 publiceert hij nog elf stukken, van 9
Juni tot 10 November. Het ging dus reeds ‘full speed’ van half 1895. / r. 30: Nwe
Reeks, 1896, I, blz. 187: Een ongeluk.
blz. 649 r. 1: Bedoeld zijn o.m. Het Belfort en Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
/ r. 11: Er mag wel op gewezen worden, dat het Vlaamse halfmaandelijkse
kroniekblad Vandaag (1929-'30), geredigeerd door H. Teirlinck en M. Roelants, in
zijn titel-
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formulering enigszins terugslaat op de vroegere V.N. & S. / r. 26: Cf. o.a. Verz. W.
II, 333 / r. 27: cf. Vermeylens tekst in V.N. & S. 1896, blz. 124, Letterk. Kroniek. In
het Brusselse maandblad Vlaamsch en Vrij, strijdblad van de oude garde (J. Hoste,
J.M. Brans enz.) werd V.N. &. S. bij herhaling bespot, bv. in dezer voege door Tist
Meerkat: ‘Wij zullen rusten nu / en werken straks’.
blz. 650 na r. 7 wit: '23 en '28: VI. Van Langendonck, Hegenscheidt en de Bom /
r. 11: '22: 1862-1919 / r. 20-21: cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 135.
blz. 651 r. 5: Aug. Graf von Platen (graaf von Hallermund; Ansbach 1796-Syracuse
1835), was aanvankelijk in militaire dienst en publiceerde toen (1821-'23) zijn
Ghaselen; een reis naar Zwitserland en Venetië gaf hem zijn Sonnette aus Venedig
in (1824), die zijn naam vestigden. Te laat weergekeerd en daarvoor bestraft, zo
nam hij ontslag; nu keerde hij zich heftig tegen de zinledige romantiek (Die
verhängnisvolle Gabel, blijspel, 1826) en vestigde zich dan in Italië, omdat hij zich
niet gevolgd zag; Der romantische Oedipus (1828) bezorgde hem weldra
moeilijkheden met Heinrich Heine. Te Napels dichtte hij zijn beste lierzangen en
oden, balladen en romancen. In 1834 bezorgde hij in Duitsland een uitg. van zijn
verzen, vertrok terug naar Italië en overleed er op 5 December 1835 / r. 19: cf. La
poésie flam. cont. (1919), blz. 291 / r. 3 v.o.: uit vorige geslachten het geval mocht
zijn.
blz. 652 r. 3: Cf. V.N. & S. 1893-1894, VIII-X, blz. 43: Herleving der Vlaamsche
Poëzy.
blz. 654 r. 3: Slotregel van ‘Maskers’ (1883). Cf. Gedichten, 1939, blz. 26 / r. 5:
1887. Uit: ‘'k Heb u in smert ...’. Cf. Gedichten, 1939, blz. 37 / r. 9: April 1888. Uit:
‘'k Ben vreemd te moede’. Cf. Gedichten, 1939, blz. 44 / r. 16: beginregels van ‘Naar
Linkebeek’, 1891. Cf. Gedichten, 1939, blz. 53 / r. 20: Schepping, 1891; blz. 54.
Beatrice, 1892, blz. 62-68.
blz. 655 r. 3: 1892. Ibid. blz. 60 / r. 19: 1892. Ibid. blz. 61.
blz. 656 r. 14: '49 (d.B.): om zijn slapen / r. 18: 1895. Op. cit. blz. 78 / r. 24: Oct.
1896. Op. cit. blz. 88. De aangesproken
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vriend is Dr. G. Schamelhout, ‘penningmeester’ van Van Nu en Straks.
blz. 657 r. 2: '23 en '28: met dubble / r. 8: '23 en '28: kindren / r. 22: geb. S. Jans
Molenbeek 1866 / laatste r.: slotregel van Waarheid, 1877 (Gedichten, 1930, I, blz.
1-2).
blz. 658 r. 1: '23 en '28: poëtica; vers aldus omschreven omdat het de
verzenbundel opent. Cyriel Verschaeve noemt het in zijn ‘Voorwoord’ tot de uitgave:
‘een van de poësis geworden levensplannen’. / r. 4: Hegenscheidt werd hoogleraar
aan de Vrije Universiteit van Brussel (in 1913). Hij speelde viool. In De Distel luisterde
hij met Franz Ruhlmann menig concert op / r. 4-5: toespeling op Hans Sachs
(1494-1576), Duits ongemeen vruchtbaar rederijker, die van zichzelf zei: ‘Er macht'
ein Schuh und auch ein Vers dazu’ / r. 13: '23 en '28: geen alinea r. 15: 1893-1894;
VIII-X; blz. 20.
blz. 659 r. 1: Frans Gittens, bibliothecaris van Antwerpen, was van Engelse afkomst
en trok er op uit om na te gaan in hoeverre zijn familie verwant kon zijn met
Shakespeare. Beproefde zijn geluk eerst in de Franse letteren. Zijn stukken, o.m.
De maire van Antwerpen, hielden lang repertoire te Antwerpen / r. 3: Victorien
Sardou: Parijs 1831-1908 / r. 11: zie Verz. W., dl I, blz. 886, aant. bij Starkadd / r.
12: '49 (d.B.): makkelijk te zien / r. 15: Joh. W. Broedelet: Dramatisch overzicht:
Hegenscheidt's Starkadd, in Nwe Gids, 1899-1900, blz. 470 (‘mislukte
Hamlet-verdraaiingen’) / r. 22: '23 en '28: stemt, als vijf en twintig jaren geleden / r.
28: cf. Starkadd, Verz. Opst. I, in Verz. W., dl. I, blz. 117; en Alb. Verwey, Tweem.
tijdschr. 1899, blz. 49: Hegenscheidts Starkadd; en Aug. Vermeylen in Proza, 1921,
II, blz. 69 ff en in Stille toernooien, 1901, blz. 252. Zie ook M. Rutten in zijn inleiding
tot Starkadd; Bibl. Ned. Lett. 1939.
blz. 660 r. 12: Cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 140 / r. 17 en vlg.: Vierde bedrijf.
Starkadd tot Helga (r. 21-24, beginnend met: ‘Gelijk een zuster, Helga, mint ge
mij...’; blz. 263, uitg. 1939, Bibl. der Ned. lett.) / r. 22: '49 (d.B.): tegenover de wereld.
blz. 661 r. 1 en vlg.: Slot van Starkadd / r. 8 en 9: Uit het vers ‘Lilium asphodelum’
III, in Claribella (1893) / r. 10: vijfde
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bedrijf. In Starkadd's uitval: ‘Zover reeds kwam het in uw huis, o Froth...’ 13de regel,
blz. 268 in uitg. 1939 (Bibl. der Ned. lett.) / laatste r.: '23 en '28: zijnen onbekenden.
blz. 662 r. 9-11: '23 en '28: Een anderen roman heeft de Bom helaas niet
geschreven. Zijn verder werk waren menigvuldige dagbladkronieken... Bij deze
schrapping moet aangetekend worden, dat E. de Bom zijn autobiografische roman
In het land van Hambeloke in 1946 liet verschijnen / r. 13: '23 en '28: humor waarlijk
heel / r. 14: '23 en '28: in een paar deeltjes, die een blijvende waarde / r. 17: '23 en
'28: van Vlaanderen.
blz. 663 titel: '23: VII. Over de literatuur in de laatste vijf en twintig jaren. Het essay
en het toneel; '28: VII. De nieuwe eeuw; voor de indeling zie inl. noot / vóór r. 1: '23:
Wie weet er, hoe de toekomst over den jongsten tijd zal oordeelen? Wij staan er
nog midden in: eerst op grooteren afstand zal men de heuvelketens kunnen
onderscheiden, de algemeene structuur beter begrijpen. Ik loop hier voortdurend
gevaar, zeer onrechtvaardig te zijn: er dringen zich te veel namen op, waaronder
ik het niet waag streng te schiften. Eenige typische verschijningen zeker, maar welk
een aantal schrijvers en dichters, wier persoonlijkheid niet hoog genoeg uitsteekt
om in een overzicht als dit naar behooren gekenschetst te worden! Ik moet wel
bekennen, dat ik niet best weet hoe die te rangschikken, in zuiveromtrokken groepen
onder te brengen. Of er zelfs een lijn van ontwikkeling te ontwaren valt?; '28 (zie
'23): Wie weet er... tot streng te schiften. Welk een aantal schrijvers... tot
gekenschetst te worden. Het lijkt me dan geraden, alleen op de meest typische
verschijningen te wijzen. / r. 1-2: '23 en '28: Het eenige wat vaststaat is de
ongemeene rijkdom waartoe onze literatuur in de tien à vijftien jaren voor den oorlog
gedijd was / r. 3: zie blz. 669, r. 1 / r. 5: cf. o.a. zijn rede uitgesproken in de Kon. Vl.
Acad. ‘Wat er in Vlaanderen roert en wat er stil blijft’ op 8 Juli 1906. Cf. V. & M.K.V.A.
1906, blz. 407; Werk van Hugo Verriest, 1913, met inl. van Aug. Vermeylen en
Voordrachten 1904 / r. 16: A.V. doelt in de eerste plaats op het Vlaamse tijdschrift
Het Belfort (Gent), ‘tijdschrift toegewijd aan letteren, wetenschap en kunst’,
1886-1899 (met, als bijblad, ‘Philologische bijdragen’) onder leiding van Amaat Joos,
dat in 1900 versmolten werd met
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het Noordnederlandse Dietsche Warande (van Thijm, zie blz. 885, 1855-1899, I-X:
Tijdschr. voor Ned. oudheden en nieuwere kunst en letteren, best. J.A. Alberdingk
Thijm; (1ste N.R. I-V:) Nederl. tijdschr. v. aesthetische beschaving, opger. en best.
door J.A. Alberdingk Thijm; (2de N.R. I-III:) Tijdschr. voor kunsten zedegesch.; (2de
N.R. IX-XII:) Tijdschr. voor schoone kunst, letteren, zedegesch., enz. I-X; V (2de)
N.R. IV luidt dit: Dietsche warande en wetenschappelijke Nederlander. Samengev.
sinds 1900 met Het Belfort en voortgezet als Dietsche Warande en Belfort 1900...:
van Jan. 1942 tot Mei 1945 niet verschenen. / r. 18-19: Ontwaking en Nieuw Leven
(Antw.), alg. maandschr. onder red. van G. Eekhoud, J. Mesnil, L. Baekelmans, A.
Delen, W. Gijssels, J. Greshoff, S. Rabauw (= V. Resseler), O. Six en G. Vermeersch.
1896-1910. Jrg. I-IV met bovenstaande red.; ondert. I-II: kunsten, wetenschappen,
sociologie; III: tweemaandel. tijdschr.; IV: maandschr. voor soc., kunst en wetensch.
Jrg. V-X: V. Resseler e.a. (titel: Ontwaking); ondert.: IV-VIII: maandschr.; IX: alg.
maandschr. voor lett., kunst, sociologie en wetenschappen (jrg. IX zonder Greshoff).
Niet verschenen 1897-1900.; Alvoorder: tweemaandel. tijdschr. (Antw.), red. J.B.
Madou, 1900-1901; Vlaams(ch)e Arbeid: hoofdred. J. Muls, Antw. 1905-1930 (met
Registers in XXVste jrg.). Ondert. I-III: Tweemaandelijksch tijdschr. voor Vl. lett.;
IV-IX: Maandschr. voor Vl. letterk. X-XIII: Maandschr. voor lett., kunst en wet.; De
Boomgaard: Alg. geïllustr. maandschr. voor lit. en kunst. Antw. 1909-1911. Red. A.
de Ridder / r. 19: ‘menig ander’: te raadplegen R. Roemans: Bibliografie van de Vl.
tijdschriften 1890-1930; '23: De Boomgaard niet vernoemd, in '28 en '38 wel.
blz. 664 r. 6: '23: te lande zelf geen deel viel / r. 7: gevestigd te Bussum / r. 8: zie
fondscatalogus 1895-1910: C. Buysse (6 werken), M. Sabbe (3), H. Teirlinck (5),
G. Vermeersch (3) / r. 10: Jan. 1903-Dec. 1907. Red. I-III: Stijn Streuvels, H. Teirlinck,
E. de Bom, A. Vermeylen, A. Hegenscheidt en P. van Langendonck; jrg. IV: zonder
Hegenscheidt, maar met K. van de Woestijne; jrg. V: plus L. de Raet.
blz. 665 r. 30: A. Vermeylen was hoogleraar; E. de Bom was
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verbonden aan de Stadsbibliotheek te Antwerpen en redigeerde met dela Montagne
bet Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen; in deze periode valt ook de
merkwaardige briefwisseling tussen E.H. Jozef de Cock en Prosper van Langendonck
over de stichting van een nieuw - ditmaal christelijk - tijdschrift De groene Linde (cf.
Vlaamsche Arbeid XII; 1922, blz. 243-246), waarin P. van Langendonck de trouw
aan de principes van Van Nu en Straks belijdt (zie blz. 769 en 900).
blz. 666 tussen r. 2 en 3: '23: Na den oorlog had in Vlaanderen zooals elders het
uitgeven van tijdschriften groote moeilijkheden te overwinnen, - toch verschenen er
nog enkele die bijzondere aandacht verdienen: de leidende gedachten van het
jongste geslacht zal men vooral moeten zoeken in Vlaamsche Arbeid, Ter Waarheid,
Ruimte, - welk laatste ook al weer ter ziele is -, en het pasgeboren Pogen.
Ik durf niet beweren, dat in de literatuur der laatste vijf-en-twintig jaren de drijfkracht
van verrassend-nieuwe elementen zich voelen laat: / r. 3 en 4: '23: Die literatuur
verschijnt me in haar geheel veeleer als... / r. 7 en verderop: '23 en '28: Van de
Woestyne / r. 11: zie blz. 725 / van r. 11 af: '23: werkwoorden in praesens; in '28
soms gewijzigd in imperfectum / tussen r. 15 en 16: '23: Daarbij is 't hier de plaats
voor een opmerking, die men moeilijk ontgaan kan: bijna al de kunstenaars met het
woord, die zich in die periode hebben doen gelden, zijn geboren in de jaren 1870;
onder de later gekomenen blijken zij, die door de muze mild werden bedeeld, veel
minder talrijk; enkele dichters, en voor het proza, naast den stralenden Felix
Timmermans, slechts een paar sterren van veel bescheidener grootte. De vraag
dringt zich op, of het geheim van vloeien en ebben der geslachten ons thans niet
voor een tijdelijke inzinking stelt. Hetzelfde verschijnsel, dunkt me, doet zich trouwens
ook in de Fransch-Belgische letteren voor. / r. 19: '23 en '28: blijft het meest ruimte
beslaan: Buysse, Streuvels, Timmermans en de epigonen van Gezelle / r. 27: '23:
optrad. Buiten Herman Teirlinck is daar haast niemand die zich aan de ... heeft
gewaagd. / r. 30: Zie over George Meredith en de foutief gebruikte uitdrukking Franz
de Backer ‘More brains’ in ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’, 1946-47; I, blz. 1024 en vlg.
‘More brain’ komt
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voor in het vers ‘Modern love’ (1862). Zie ook Verz. W. II, blz. 536. Er weze echter
met nadruk op gewezen, dat A.V. de uitdrukking reeds gebruikte in de tekst van
1923, blz. 78.
blz. 667 r. 22: '23: ... in onze letteren veld heeft gewonnen. / na r. 22: '23:
gewonnen. En bij onze jongste dichters is een vooruitgang van denzelfden aard
waar te nemen: door sommige verzen van Wies Moens b.v. of van Urbain van de
Voorde - al zullen die om andere redenen wellicht minder bevredigen, - voelen we
toch een breederen wereldadem varen dan b.v. door die van Guido Gezelle of zelfs
van Prosper van Langendonck. / na r. 22: '23 en '28: titel niet voorzien.
blz. 668 r. 5: Cf. De Vl. Lett. (1912), blz. 143 / r. 12: '23 en '28: essays / r. 13 tot
blz. 669 r. 1: '23: o.m. de Kritische Opstellen van Karel van den Oever, geloofsgenoot
van Julius Persijn, maar die op minder-academische, nerveuzer en scherper wijze
de meeningen der jong-katholieken vertegenwoordigt; de soms zo heerlijk-lyrisch
bewogene Uren van bewondering van Cyriel Verschaeve, Mozaïek van Maurits
Sabbe, Het Levende Vlaanderen van Emmanuel de Bom, Kunst en Geest in
Vlaanderen van Karel van de Woestijne, de Verzamelde Opstellen van August
Vermeylen en zijn nog onvoltooide Geschiedenis der Europeesche plastiek en
schilderkunst, Moderne Kunst en Steden van Jozef Muls (geb. 1882), en andere /
r. 28: cf. De Vl. lett. (1912), blz. 143 / r. 24-29 in editie '23 sluiten aan bij 12 / r. 31:
Arthur H. Cornette, zoon van Arthur Cornette (Brugge 1852-Antwerpen 1907).
blz. 669 na r. 8: '23: blz. 80-81 passus over toneel, verwerkt op blz. 716 (R.
Verhulst, L. Scheltjens, C. Buysse, M. Sabbe, E.W. Schmidt, H. Teirlinck) / tussen
r. 8 en 9: '23: VIII. De poëzie / r. 9: '23 en '28: Ik wens ... geborenen ontbreekt.
blz. 670 r. 1: V. de Meyere overleed te Antwerpen op 27 December 1938 / r. 2:
C. Verschaeve overleed te Solbad Hall (Oostenrijk) 8 November 1949 / r. 4: '38: en
Adolf Herkenrath (geb. 1879) toegevoegd; verbetering in ed. '49: Herckenrath / r.
7: '23: waar hij, in zijn Kruisbloemen weet...; in ed. '28 versie als in '38 / r. 11: in Het
werk van O.K. de Laey, uitg. door C. Vliebergh en J. Persijn, 1911, blz. 225-234 /
r. 15: '23: ... want wat zijn er b.v. ook intiem-mooie zangen in Het Licht van Jan van
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Nijlen (geb. 1879) en waarom; in ed. '28: intiem-mooie en groot-zuivere zangen / r.
16: '49 (d.B.): van dien / r. 24: '49 (d.B.): als enige / r. 27: '23 en '28: Woestyne / van
r. 3 v.o. af: cf. La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 10, waar A.V. omstandig
uitweidt over R. de Clercq. Zie blz. 822, passages, die in La poésie flam. cont. (1919)
geheel wegvallen. Zie noot bij r. 9 van blz. 671.
blz. 671 r. 9: '23 en 28: ... van het instinct - van zijn politiek instinct zal ik liever
niet reppen! ... het ware me te pijnlijk, en daar heeft een literaire geschiedenis zich
niet mee te bemoeien - de gulle / r. 10: '23 en '28: zijn eersten impuls / r. 13: '23 en
'28: poëtica / r. 17: Allusie op de uitspraak van Karel van de Woestijne over
Vlaanderen in ‘Vlaanderen, o welig huis, waar wij zijn als genoten / aan rijke taeflen!’
Uit: De boom-gaard der vogelen en der vruchten, cf. Verz. W. I, 1948, blz. 173 / r.
26: '23 en '28: Gedichten (zonder datum) / r. 29: In proza en in extenso vertaald in
La poésie flam. de 1880 à 1910 (1912), blz. 10-11. Zie blz. 822. Franse
karakterisering op blz. 11 van de brochure. Vers in Gedichten (1918), blz. 14.
blz. 672 r. 3: Orig. tekst: witschuim / r. 17: cf. La poésie flam. de 1880 à 1910
(1912), blz. 11 / r. 21: in Natuur; in Gedichten (1918), blz. 131.
blz. 673 r. 1.: Uit Natuur (1918, II Jeugd, blz. 129) / r. 5 en vlg.: cf. La poésie flam.
de 1880 à 1910 (1912), blz. 12, zie blz. 824 / r. 16: '23 en '28: datering ontbreekt /
r. 20: in Toortsen (1909, XXXVII, blz. 59) / r. 24-26: '23 en '28: Als activist ... oude
Geuzenliederen ontbreekt. Activisme: beweging van flaminganten die tijdens de
oorlog 1914-1918 de actie hebben voortgezet, terwijl hun tegenstrevers, de pacifisten,
geen beroep wilden doen op de bezetter; cf. blz. 153 / r. 26: '23 en '28: Nu hebben
de jaren...
blz. 674 r. 1: '23 en '28: tijd - ik denk bv. aan zijn gedicht van den zondeval, bereikte R. d. C... / r. 7: '23 en '28: Woestyne / r. 8: '28 en '38: o.m. toegevoegd. Het Vaderhuis (1896-1903) / r. 11: '23: twee bundels Interludiën (1912 en 1914) en
laatst De Modderen Man (1921), eerste deel van een trilogie; in 1928 vervangen
door: drie bundels epische verhalen en laatst De Modde-
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ren Man (1920) en God aan Zee (1926), eerste twee deelen van een trilogie die
met Het Bergmeer voltooid zal zijn; in '38 nieuwe versie van drie bundels tot wilde
zien / r. 16: A.V. stelde deze beide dichters ook in La poésie flam. de 1880 à 1910
(1912) tegenover elkaar (cf. blz. 821); voor de algemene karakteristiek: blz. 14-15;
en La poésie flam. cont., zie blz. 294 / r. 17: '23 en '28: Niemand zal dezen / r. 19:
'23 en '28: snappen voor vatten.
blz. 675 r. 4 en 16: '23 en '38: Woestyne / r. 7: In Vlaanderen, II, 1904, blz. 568 /
r. 18: '23 en '28: hare.
blz. 676 r. 4 tot 22: Cf. De Vl. lett. (1932), blz. 244 / r. 16 en 21: '23 en '28:
Woestyne / r. 18: '23: epische verhalen in de Interludiën zijn ...
blz. 677 r. 2: '23 en '28: Woestyne / r. 5 en 6: zie: Die Chierheit der Gheesteliker
Brulocht; Werken van J. v. R., I (1933), Die gh. Br. 3de boek: Het god. beschouwend
leven; 2de deel: De bruidegom komt, blz. 243. cf. A. Vermeylen over Ruusbroec,
Verz. W. II, blz. 484 / r. 10: '23 en '28: weleens / r. 21: '23 en '28: grote dichters,
kunnen / r. 28: '23 en '28: vanzelf er toe neigt, om te werken / r. 30: '23 en '28:
makkelijker.
blz. 678 r. 3, 14 en 18: '23 en '28: Woestyne / r. 18-19: cf. La poésie flam. de 1880
à 1910 (1912), blz. 14; La poésie flam. cont. (1919), blz. 295-296 / r. 19: '23 en '28:
... dichters onder de thans levenden; ed. '49 (d.B.): dichters van zijnen tijd / r. 20:
'23 en '28: Zo verheft: alinea / r. 20: '49 (d.B.): persoonlijke / r. 28: Paul Fredericq
in Het Volksbelang. cf. P. Minderaa in K.v.d.W.; zijn leven en werken (1942), blz.
243.
blz. 679 r. 7: '23 en '28: Woestyne / r. 9: '49 (d.B.): hunne / r. 19-20: H. de Régnier
(Honfleur 1864-Parijs 1936).
blz. 680 r. 2 en 5: '23 en '28: Woestyne / r. 2: spreekt die eenheid / r. 7: '38:
toegevoegd: hoe reeds in zijn eersten bundel de meest / r. 9: uit Het Vaderhuis,
Verz. W. dl. I, 1948, blz. 57 / r. 10: ibid. blz. 33 / r. 11: ibid. blz. 68 / na r. 12: '23 Ik
moet me hier beperken tot een typisch staal uit elken van zijn twee voornaamste
verzenbundels:
Gezichten mijner dood, ik draag in mij
de klare blikken van uw teedre heerschappij,
en 't warme streelen van uw glijdende gewaden...
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Ik ken u niet, maar ben in u verblijd,
want gij blijft jeugdig door de tijden, en de tijd
breidt om uw haren heen de zachtste dageraden.
Ik min u. Ge zijt mijn; ik leef, ik léef van u,
gij, die mijn dagen als een bed spreidt, en zoo luw
de 'aêm van uw nadering laat waren om mijn slapen ...
- Ik wilde rústen; maar ik zie uw oogen staan
zóo onbegrepen-goed met droeve vreugd belaên
dat ik voor éeuwig in uw vrede nú wou slapen...
Gij komt. Ge zijt de beelden van mijn záchte dood...
Hoe jóng ge zijt! Ik zie hoe zich uw mond ontsloot
voor 't simpel woord dat deze nieuwe vrede beidde ...
Ik ben zoo licht. Ik ben een knaap die needrig gaat
in 't zoete wenken van uw goeilijk wijzen raad,
en mijne nieuwe jeugd die ademt aan uw zijde.

Uit Het Vaderhuis; Verzen eener ziekte, blz. 27. ed. '28: Ik moet me hier beperken
tot een paar typische stalen uit zijn eerste twee verzenbundels... / r. 14: '23 en '28:
uit De Gulden Schaduw kies ik / r. 15: Verz. W. I, 1948, blz. 183 en vlg. / r. 16: '23
en '28: tot helderen zang; Verz. W. dl I, 1948, blz. 275; '38: toegev.: van een ziel ...
in zich samengevat.
blz. 681 r. 6 tot blz. 683: '23 en '28: Ontbreekt vermits Het Bergmeer nog niet
verschenen was / r. 10: gongorisme = gemaakte, gewrongen stijl (Luis Gongora Y
Argote, Cordova 1561-1627) / r. 14: Verz. W. dl. I, 1948, blz. 473 / r. 15: ibid. blz.
591 en vlg. / r. 21 en vlg.: ibid. blz. 628.
blz. 683 na r. 11: '23 en '28: Onder de dichters van het volgend geslacht staat
Firmin van Hecke (geb. 1884) het dichtst bij Van de Woestijne ('28: poëzie van
hooghartige mijmerweelde, in effen zuiverheid uitgezongen). Enkele verzwakte
echo's van zijn ('28: Van de Woestijne's) poëzie verneemt men ook nog in den
eersten bundel van August van Cauwelaert (geb. 1885), die echter in teerstille verzen
omwasemd van mildheid een eigen toon ontwikkelt. Minder persoonlijk lijkt me pater
Hilarion Thans (geb. 1884), al zijn er wel lief-gevoelige dingen in zijn godsdienstige
lyriek. Wat hier
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op volgt enkel in '23: Doch gaan we over tot de jongeren ... tot laat ik het oordeel
liever aan een ander over (blz. 95) komt, elders en gewijzigd, in 1928 en in 1938
voor (zie blz. 925) / r. 12 titel: '23 en '28: IX. Buysse en Streuvels / r. 13: '23: proza
van de laatste vijf en twintig jaren: daar neemt het Van-Nu-en-Straks-geslacht de
ruimste plaats in. Vooraan gaat ... Versie '38 in '28. / r. 15: '38: Wrakken van De
Bom (geb. 1868) kwam in 1898 uit kwam in 1938 ter vervanging van de hoop gewekt
door Wrakken van de Bom (1898) ging verder helaas niet in vervulling. - E. De Bom
(Antw. 1868-Kalmthout 1953) / r. 20: '23 en '28: En dan wast.
blz. 684 r. 2: '49 (d. B): zou zijn / r. 5: '23 en '28: met een beetje goeden wil / r.
28: '23 en '28: Woestyne.
blz. 685 r. 3-4: 1886-1888 (cf. Twee herinneringen uit Amerika in Ned. Mus. 1888,
derde reeks IIde jrg. 2, blz. 73 en 168. Zie evenwel noot bij r. 9: En verder R.
Roemans: Krit. Bibliografie van Cyriel Buysse, 1931, blz. 104) / r. 7: '23 en '28: een
zestiental romans / r. 9: Broeder en Zuster in Ned. Mus. 1886, 2de reeks, IIIde jrg.
1, blz. 307-321. In 1885 gaf. C.B. te Nevele reeds een satyrisch blaadje uit:
Gemeenteraad van Nevele. / r. 23: E. Zola (Parijs 1840-1902) / r. 24: zie blz. 618.
/ r. 25: G. de Maupassant (Miromesnil 1850-Parijs 1893).
blz. 686 r. 1: Zie blz. 800 / r. 5-6: cf. De Vl. lett. (1912). Zie blz. 141 / r. 15: 1888
/ r. 17: 1889 / r. 20: '23 en '28: ‘heeft’, omdat C. Buysse toen nog leefde. Zie echter
r. 28. / r. 30: '23 en '28: vanzelf.
blz. 687 r. 12: '23 en '28: bloemlezing kunnen opgenomen zijn. - Prof. Willem de
Vreese ontleedde met zijn studenten te Gent hetzij een werk van Buysse, of van
Bergmann, en wel zo dat er qua zuiverheid van stijl en woordenschat haast niets
overbleef / r. 17: cf. De Vl. lett. (1912), zie blz. 141 r. 18 / cf. Les lettres néerl. en
Belg. (1905), blz. 28 / r. 21: '23 en '28: ziet eerst de menschen.
blz. 688 r. 22: '23: vijf en dertig à veertig boeken; '28: veertigtal / r. 25: '23 en '28:
fabriekswerkman; '49 (d.B.): fabriekwerker.
blz. 689 r. 1-2: Rond de Buysse-viering (1911) schreven Karel van den Oever
(Van onzen Tijd: ‘ethische onwaarheden over het
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stamwezen van het Vlaamsche volk’), E.H. Jozef de Cock (Vl. Arbeid, geleid door
K. van den Oever: ‘het zoedelbeeld van het Vl. Volk’, ‘lasterboeken’), Jozef Muls
(La Presse) en Jules Persijn (Dietsche Warande en Belfort) tegen C. Buysse / r. 5:
allusie op de roman van R. Stijns (zie blz. 617). Wellicht ook op het werk van Aug.
de Winne: Door arm Vlaanderen / r. 6 en 7: '23 en '28: Eerst ... doorbreken, ontbreekt
/ r. 8: '23: Twee eeuwen zonder andere cultuur; '28: Twee eeuwen zonder ruimer
cultuur / r. 12: '49 (d.B.): dwingelandij / r. 22: Een onbewuste allusie op Willem
Gijssels' populaire in 1912 te Londen geschreven Vlaanderen. Zie Willem Gijssels,
LXV, 19 / r. 24: zie noot bij r. 5 / r. 29: cf. in dit verband Piet van Aken, Het begeren,
1952.
blz. 690 r. 7: Cf. De Vl. lett. (1912), blz. 141, r. 11 / r. 12: '23:
kieschkeurig-artistieke; '28 = '38 / na r. 15: '23: Onder de boeken waaruit men hem
m.i. het gunstigst leert kennen, noem ik: Het leven van Rozeke van Dalen (1905),
Het Bolleken (1906), Lente (1907), Het Ezelken (1910), De nachtelijke aanranding
(1912) en Zooals het was (1921) / r. 19: '23 en '28: Avelghem / r. 21: '23 en '28:
Ingoyghem / r. 28-29: cf. Frans Netscher over de Vlaamse ontwaking, Verz. W.
Verm. dl. II, blz. 192 / r. 28: Hans Christian Andersen (Odense 1805-Kopenhagen
1875) / r. 29: Björnsterne Björnson (Kvikne in Osterdalen 1832-Parijs 1910); St. Str.
vertaalde voor de Duimpjes uitgave: Korte verhalen (1909), Het bruidslied (1911);
Tolstoj (Jasnaja Poljana, Tula 1828-Astapow, Kaluga 1910). St. Str. vertaalde, weer
voor de Duimpjes uitgave: Geluk in het huishouden (1903), Twee vertellingen (1908).
Zie ook Verz. W. II, 291.
blz. 691 r. 14: '23: De Werkman, zonder datum / r. 17: '23: en eindelijk die proeve
/ r. 18-20: '23 en '28: Eindelijk Werkmenschen (1927) en De teleurgang van den
Waterhoek (1927), waarover straks nog enkele woorden.
blz. 692 r. 23: '23 en '28: doet denken. 692-693: Verwey zegt in de
boekbeoordeling van Streuvels' Vlaschaard in het Maartnr. van ‘De beweging’, 1908;
blz. 373: ‘Als de zon kon schrijven zou hij het min of meer doen als St. Str.’
blz. 693 r. 1: '23: zou ze schrijven / r. 5: '23: vanzelf / r. 11 en
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vlg.: zie De Vl. lett. (1912), blz. 141-142 / r. 21: cf. Les lettres néerl. en Belg. (1905),
blz. 28 en Verz. W. II, blz. 417.
blz. 694 r. 7: cf. Vermeylen over Streuvels Minnehandel, Verz. W. dl. II, blz. 327.
blz. 695 r. 16: Cf. A.V. over Minnehandel, Verz. W. dl. II, blz. 327.
blz. 696 r. 9-10: '23: Het schijnt bv... / r. 11: '23: blijft.
blz. 697 r. 10: 1907 / r. 22: '23: geen alinea / r. 25: '23: Waarbij ... zou, luidt aldus:
Het eenige wat men soms nog wenschen zou is meer concentratie / r. 27 tot r. 5
van blz. 698: In dit opzicht ... van vroeger ontbreekt in '23 / r. 27 tot r. 1 van blz. 698:
In dit opzicht ... hernieuwen kon, komt voor in '28, doch werkwoorden in praesens.
/ r. 28: De teleurgang van den Waterhoek, 1927 r. 31: '28: ‘Ast’ zonder voetnoot.
blz. 698 r. 1: '28: hernieuwen kan en zeker zijn laatste woord niet heeft gesproken;
In het werk ... vroeger toegevoegd in '38; en zeker ... gesproken geschrapt in '38: /
r. 2: zie ook blz. 740, voetnoot / tussen r. 5 en 6: '23 en '28: X. Andere vertellers /
r. 19: '23: ... verwant Piet van Assche, vooral te waardeeren in de wildknoestige
dorpsnovellen van Marcus en Theus / r. 19: '23: alinea bij Dichter ... / r. 27: '23: in
zijn reeds uitgebreid werk - Uit mijn land (1904), Langs den Stroom (1907), De roode
schavak (1909), De gekke hoede (1919), Nonkel Daan (1922) - zoekt hij ...
blz. 699 r. 4: '23 en '28: ongemerkt-kunstig / r. 11: '23: een twaalftal / r. 18: door
L.B. weer ingeburgerde term, afkomstig uit de Renaissance-tijd / r. 25: figuur uit De
schrik der kindermeiden.
blz. 700 r. 9-10: Figuren uit De Zonnekloppers / r. 12: 1912 / r. 18: cf. Les lettres
néerl. en Belg. (1905), blz. 30 en De Vl. lett. (1912), blz. 142.
blz. 702 r. 10 en vlg.: Zie De Vl. lett. (1912), blz. 142 / r. 15: 1874!-1951 / r. 19:
'23 en '28: menschjes en mensjes; '49 (d.B.) dus foutief: meisjes / r. 21: '49 (d.B.):
fris en nergens.
blz. 703 r. 9: '23: Zijn beste werk acht ik Trimards (1912), dat het bedrijf schildert
van de Vlaamsche pikkers die den oogst in Frankrijk gaan doen; hetzelfde onderwerp
als - jammer alleen voor Vermeulen, - Streuvels in De Oogst behandeld had. / r. 16:
'23 en '28: verteller en door / r. 27: '23: zijne werken.
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blz. 704 r. 1-2: Cf. De Vl. lett. (1912), blz. 142 / r. 4: '23: Ik heb wel het besef, dat
het werk van Maurits Sabbe uitvoeriger behandeling verdienen zou, doch nu ik het
eind van dit boekje nader is de ruimte me knap gemeten, en de goedjongstige lezer
gelieve 't te verontschuldigen, zoo de schrijvers die ik nog bespreken moet wat
minder krijgen dan hun toekomend deel. / r. 5 en vlg.: zie De Vl. lett. (1912), blz.
142 / r. 6: '23: meer dan met Streuvels van / r. 9: '23 en '28: vervormt, - een fantasie.
blz. 705 r. 2: '23 en '28: caleidoscoop / r. 24: '23 en '28: lijken me dikwijls
silhouetten. - Charles Dickens: Landport op eiland Portsea 1812 - Chatham,
Rochester 1870 / r. 28: cf. De Vl. lett. (1912), blz. 142 / r. 31 en vlg.: cf. De Vl. lett.
(1912), blz. 143, r. 7.
blz. 706 r. 6: Cf. De Vl. lett. (1912), blz. 142 / r. 14: ibid. blz. 142, r. 31 / r. 19: ibid.
blz. 142, r. 29.
blz. 707 r. 11: '23 en '28: den samenvattenden greep / r. 12-26: '23 en '28: In
samenwerking ... uitvoert ontbreekt / r. 27: '49 (d.B.): geen kwaad als ik / r. 31: '23
en '28: bijna alles vermag wat hij wil.
blz. 708 r. 23: Antwerpen.
blz. 709 r. 3: '23 en '28: mag heeten / r. 5: '23: schrijver van Elooi in 't Woud
ontbreekt; '28: geen vermelding van voornaam / r. 9: '23 en '28: woord-kunst / r. 10:
'23 en '28: die zich ten onzent meten kunnen / r. 11: '23 en '28: (1912) / r. 15: '23
en '28: van hem nog / r. 17-27: '23: ontbreken; in ed. '28 ontbreken Petrusken's
Einde en r. 19-27 / r. 28: '23 en '28: Woestyne / r. 29 tot blz. 710 r. 17: '23 en '28
gewijzigd en aangevuld. De passus luidde: ... verbeelding. Buiten een deeltje
Afwijkingen (1910), dat meest korte fragmenten bevat, biedt van de Woestyne ons
zijn uiterst vreemde en voor een gewonen lezer verbijsterende verhalen aan in
Janus met het dubbele Voorhoofd (1908), Goddelijke Verbeeldingen (1918) en De
Bestendige Aanwezigheid (1918).
blz. 710 r. 30-31: Cf. De Vl. lett. (1912), blz. 144 r. 6.
blz. 711 r. 1-6: Cf. De Vl. lett., blz. 144, r. 16 en vlg. / r. 4: '49 (d.B.) doorheen / r.
10: '23 en '28: subtielste innerlijke / r. 16 en 25: '23 en '28: Woestyne / r. 23: Jules
Laforgue (Montevideo 1860-Parijs 1887), auteur van Les complaintes; OEvres
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compl. 1895; stond met Verlaine tegenover Mallarmé en Sar Péladan ten opzichte
van de traditionele versificatie; spotte met het academische vers en de Parnassiens;
behoorde tot de richting die de directe verstaanbaarheid offerde aan de diepte van
gevoel; beoefende het vrije vers. Zie ook blz. 16, 287 en 743 en dl II, 14.
blz. 712 r. 6: Cf. De Vl. lett. (1912), blz. 145, bovenaan / r. 8: '23 en '28: gongorisme
voor gezochtheid / r. 8-10: '23 en '28: Waarbij ... De Boer die sterft ontbreekt / na r.
19 volgt in ed. '23 (blz. 119-123): En nu nog het jongste geslacht! Ik heb reeds
moeten vaststellen, dat het minder goed vertegenwoordigd is dan het voorgaande:
het blijkt, buiten Felix Timmermans, armer aan talenten van algemeen-erkende
beteekenis. Van de allerjongsten - de mannen beneden de vijfendertig jaar ... - is
er zelfs geen enkel boek dat op een hernieuwing wijst zooals die in onze poëzie
merkbaar wordt.
Berto van Kalderkerke in zijn landelijke novellen (Uit Donkere Dagen, 1913; Uit
1
Blijde Dagen, 1914), Ernest Claes (geb. 1885), die oorlogsherinneringen ophaalt,
2
de dichterlijk-droomerige Hugo van Walden , schrijver van Elooi in 't Woud, en Franz
de Backer (geb. 1891) met Het Dochterken van Rubens (1922), zijn aangename
vertellers, van wie zeer goede brokken kunnen aangehaald worden. André de Ridder
3
(geb. 1888) , vooral te prijzen in Filiep Dingemans' Liefdeleven (1911) en De
Gelukkige Echt van Mijnheer Dingemans (1912), gaf gevoelige psychologie van
wufte

1

2
3

De editie '28 geeft (blz. 120): Het proza brengt ons wat minder verrassingen [dan de poëzie].
Ernest Claes (geb. 1885) dankt zijn groote en verdiende populariteit aan zijn guitigen humor
en zijn sappige kunst van vertellen. Zie blz. 734.
Zie blz. 709.
De editie van 1928 zegt over hem (blz. 113): Onder het jong geslacht, dat, in de jaren '80
geboren, aan de literatuur van vóór den oorlog nog bijzondere tinten en schakeeringen gaf,
lijken me twee schrijvers een eigen plaats te verdienen: André de Ridder (geb. 1888), die, uit
reactie tegen de dorpsnovelle, gevoelige psychologie uitspon van wufte dandy-jongelingschap
in de moderne groot-stad, ... (zie blz. 732).
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1

jongelingschap in de moderne grootestad, terwijl Lode Monteyne (geb. 1886), die
met De tweede Lente van meneer Quistwater (1914) dichter bij Baekelmans kwam
te staan, in zijn liefdesroman Het Schoone Avontuur (1923) een proeve levert van
rustig en zeker uitgewerkte karakterteekening. De beste onder die realisten lijkt me
2
Willem Elsschot te zijn (pseudoniem van Alfons de Ridder, geb. 1885): de zuiverste,
die op de meest objectieve wijze, sober, helder en raak, met een humor die alleen
in het cynisch-koele der waarneming ligt, en met preciese keus der trekjes die ‘het
doen’, zoo weet te verhalen dat de menschelijke werkelijkheid rechtstreeks tot ons
spreekt. Door zijn toon is Villa des Roses (1913) een eenig verschijnsel in onze
letteren.
Naast die dienaars der dagelijksche waarheid hebben we de minnaars der fantasie:
in de eerste plaats het Liersche groepje, waar Felix Timmermans met zijn vroegste
3
werk toe behoorde, en dat door zijn licht in de schaduw werd gesteld: Jozef Arras
met zijn Gekke Sprookjes (1909), waaronder die aardige Begijnhofsprookjes, en
3
Frans Thiry die samen met Timmermans ook een reeks Bagijnhof-Sproken schreef
(1910). Buitengewoon fantastisch, en niet zonder invloed van Pallieter-stijl, is Het
tweede Leven van Wieske Veyt (1922), door den Gentenaar Clovis Baert, een der
4
laatst-gekomenen
Midden in dat geslacht straalt kalm de glundere gezondheid van Felix Timmermans
(geb. 1886). Daar staat hij: wie kent hem niet? En wat zou ik veel over hem gaan
praten? Zijn kunst is zoo klaar

1
2
3
3
4

In de uitg. van 1928 en 1938 vallen de lijnen gewijd aan Monteyne weg. Zie blz. 734.
In de editie 1928 komt dezelfde tekst voor. Zie verder blz. 733-734.
Ed. '28 (blz. 120): zie hieronder.
Ed. '28 (blz. 120): zie hieronder.
Ed. '28 (blz. 120): Middenin die wereld van na den oorlog, naast enkele schrijvers die min of
meer met hem verwant zijn, en die hij helaas wat in de schaduw stelt, als de jonggestorven
Jozef Arras (1890-1919), Antoon Thiry (geb., 1888), en den fantastischen Clovis Baert (1897)
straalt kalm de glundere gezondheid van Felix Timmermans (geb. 1886) ... beuzelwerk.
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en hij geeft er zich zelf met zulk een gulle natuurlijkheid, dat we genieten het eenig
redelijke vinden en allen critischen commentaar beuzelwerk.
Wat men wellicht niet zoo algemeen weet, 't is dat hij volstrekt niet begonnen is
met te pallieteren: zijn eerste boek heette Schemeringen van de Dood (1910); in
onrustwekkend halfduister liet hij er het onnoembare geheim spoken. Maar hij bleef
1
in dien kelder niet: de geweldige reactie tegen zijn ziekelijk gemijmer was , midden
in de oorlogsellende die ons toen bezocht, zijn zegevierende Pallieter (1916). Daarop
volgde Het Kindeken Jesus in Vlaanderen, dat sommigen om zijn bezonkenheid
nog meer bewonderen, en ik zal daar niet over twisten, want ik houd telkens het
meest van het boek waarin ik aan 't herlezen ben, - al lijkt, bij nadere bedenking,
Pallieter me toch een ongemeen oorspronkelijker schepping dan die in de literatuur
al vaak beproefde primitieve of Breugelsche voorstelling van evangelische
geschiedenis. Naast Boudewijn, een satire in verzen, die meer naar onzen ouden
Reinaert zweemt, en een klein begijnhofvertelseltje, De Zeer schoone Uren van
juffrouw Symforosa, verscheen verder nog de roman Anna-Marie, in menige
2
bijzonderheid van den besten Timmermans , maar als geheel toch veel minder dan
die onvergangbare Pallieter, waar we steeds naar terugkeeren en dien ik liefst aan
het slot van dit overzicht zijn bloeiend wezen laat opsteken, als een aankondiger
van het land van belofte waar onze literatuur van morgen in spelemeien moge, amen!
Wat Timmermans, in zijn gezamenlijk werk beschouwd, volgens mij van zijn
voorgangers onderscheidt, wat de verschillende gaven zijn die door hun samengaan
het eigenaardige van zijn persoonlijkheid uitmaken? Niemand heeft wellicht op zoo
aantrekkelijke wijze die twee hoedanigheden vereenigd, die dikwijls de beste
Vlaamsche

1
2

In uitg. '28 valt weg: midden in de oorlogsellende die ons toen bezocht,.
In uitg. 1928: ... Timmermans. Daarna kwamen Anna-Marie en meer andere boeken, waar
ge altijd de plezierige stem van Timmermans in herkent, maar de laatste zijn beslist veel
minder, en zoo keeren we steeds terug naar dien onvervangbaren Pallieter, en dien ik liefst...
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kunst kenmerkten: den klankrijken kleurenglans der zinnelijkheid, mét de innigheid
van het gemoed, - die liefde voor den uiterlijken luister van het leven, mét dien
intuïtieven zin van een hart, dat zich door zijn eenvoud zelf gelijk voelt met het
mysterie. En van dat verbond van innigheid en schilderachtigheid gaat bij
Timmermans zulk een bekoring uit, doordien hij zoo verrassend-natuurlijk weet te
zijn. Zip impressie drukt hij zoo onmiddellijk uit als maar kan, zóó als ze in hem
1
ontstaan is: daartoe grijpt hij, geheel vrij van conventie of gewoonte, naar het beeld
dat hem het meest juiste en intense blijkt, zonder zich er om te bekreunen waar het
vandaan komen moge. Het kan eer zonderling schijnen, doordat soms de zaak en
het beeld, in de werkelijkheid, ver van elkander afliggen, al werden ze één in de
impressie; zoo'n beeld prikkelt nog aardiger onze aandacht, als het de suggestie
van een innerlijke verhouding in een krachtig samenvattende verkorting insluit; of
het is juist door zijn vanzelfsprekendheid zoo onverwacht-treffend: alsof we keken
met de geestesoogen van een kind, dat de dingen voelend-zien zou voordat het
ooit van anderen wat geleerd had. Ik sla den roman Anna-Marie open op goed geluk
en vind er zonder zoeken staaltjes van die verschillende beeldsoorten: ‘Zon en
schaduw joegen achter elkander over de purperen vlakte, gaven haar soms robijnen
glanzen, bisschopkleuren...’ (blz. 100) - ‘... uit een gracht van donker, bekroesd
water, waarin twee zwanen dreven, rees het witte kasteeltje op met zijn vier plompe
hoektorens, zijn hoog schaliën dak, en de gouden Eenhoren boven de breede,
moederlijke poort...’ (blz. 114). - Tusschen het waterkruid van den vijver ‘lagen
karpers roerloos stil als steenen, die niet zakten’ (blz. 115). Iets van den naïeven
eenvoud van dit laatste beeld is er overal bij Timmermans, in elk voorstellingsgeheel.
Ook het stoutste lijkt er zoo vanzelf gekomen, gedragen door den rythmus van de
2
volkstaal. Zijn tafereelen hebben de frischheid van het nieuwste impressionisme
èn de hartelijkheid van een oude prent.
Al dat spontane heeft hij eens vrijer dan ooit laten losspringen in zijn Pallieter:
een boek zoo spontaan zelfs dat er geen bouwplan in te ontwaren valt, maar een
boek als een feestelijke Meimorgen,

1
2

In uitg. 1928: ... snapt hij.
Editie 1928: nieuwe.
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de geweldigste verheerlijking van het boordevolle leven waar zijn ‘dagenmelker,’
herboren Uilenspiegel, onbezorgd in grasduint, met zijn tien zinnen en zijn open
gemoed gulzig genietend van het aardsch paradijs der werkelijkheid, slurpend het
geluk uit ieder oogenblik, zalig in zijn gezonden roes, één met boomen en wolken,
en den regen en de zon, de dieren en de menschen en het groote hart van moeder
natuur.
En als sommigen beweren, dat Pallieter alleen het zinnelijke leven bezingt, dan
meen ik dat ze niet weten wat liefde is.
Pallieter, vol van de sappen van onzen grond, vol van den geest van ons volk, zij
me, op deze, laatste bladzijde, een symbool van die moderne Vlaamsche literatuur,
waar we nu den blik nog eens laten over gaan: in haar menigvuldige verscheidenheid
en haar ononderbroken samenhang verschijnt zij ons als met de kracht der
noodzakelijkheid gegroeid uit het vleesch en de ziel der Vlaamsche gemeenschap.
In dat nauw verband tusschen de kunst en het volk moet datgene gezocht worden
1
wat de Vlaamsche literatuur haar eigen karakter geeft: het is datgene wat men
erkennen kan in de volledige menschelijkheid van den meest aristocratischen eenling,
Karel van de Woestyne, zoowel als in de ongedwongenheid van den lieder-zingenden
René de Clercq; datgene wat ten slotte wellicht het best de eenheid verklaart van
die heele ontwikkeling: van Gezelle tot Timmermans.
blz. 713: Op VI en VII (blz. 754) slaat in de eerste plaats de vermelding in de editie
van 1938, titelpagina: ‘om- en bijgewerkt’. Cf. '23: blz. 119-123; '28: blz. 120-123;
plus al 113-114.
De tekst hier bij regel 19 beginnend, komt voor in editie 1928 (hoofdstuk XI, De
jongeren, blz. 114), evenwel voorafgegaan van:
Vele ‘jongeren’, voor wie ik hier nog aandacht vragen moet, zijn even oud als
sommige schrijvers, die reeds in de vorige hoofd-

1

Ed. 1928: wat men niet alleen in de gezonde fleur van zooveel ongedwongen leven erkennen
kan, maar ook hierin dat zelfs de meest aristocratische eenling, Karel van de Woestijne, toch
nog volledige menschelijkheid uitdrukt; het is datgene wat ten slotte wellicht het beste de
eenheid verklaart van die heele ontwikkeling: van Gezelle tot Timmermans.
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stukken genoemd werden. Maar ze kenschetsen beter den geest van na den oorlog,
en daar gaat het nu om. Waarbij ik me beperken zal tot degenen die werkelijk wat
nieuws gebracht hebben.
Hoef ik er op te wijzen, dat de beste vertegenwoordigers van het oud geslacht
voortgegaan zijn met hun werk uit te bouwen en nog blijk geven van onverzwakt of
steeds rijper wordend talent? Enkele jongeren hebben zich bij hen aangesloten en
volgen in hoofdzaak dezelfde lijn. / r. 17: A.V. doelt wellicht op de groep, die - zonder
opzettelijk geformuleerde doctrine - geschaard stond rond het Fonteintje, zie blz.
725, tenzij ook Het roode Zeil hier in 't vizier wordt genomen / r. 19: '28: zal hun / r.
20: '28: Maar dat zich daarnaast verschijnselen voordoen / r. 21: (zie noot bij r. 17);
hier gaat het om de principes, waarop Ruimte zich beriep / r. 22: '28: voorbereiden,
dat vooral is het toch, dat hoop geeft op de gezonde ontwikkeling van onze literatuur.
blz. 714 r. 1-25: '28: ontbreken / r. 7 en vlg.: Deze laatst gekomenen hebben het
A.V. niet gemakkelijk gemaakt, cf. Onze na-oorlogse literatuur; Verz. W. II, 526. En
het vinnig maar zeer interessant betoog van V.J. Brunclair (Vl. Arbeid, 1922, nrs. 6
en 8, blz. 212 en 246: Over moderne literatuur; referaat voor het ‘Kongres voor
Moderne Kunst’, Antw., Jan. 1922 / r. 18: tijdschrift uitgegeven door de pas gestichte
en door Eug. de Bock (zie blz. 734) geleide Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen,
1920-1921 / r. 26: '28: Er zijn karaktertrekken / r. 27: '28: alle Europeesche landen...
worden / r. 28: '28: verschrikkelijke omwoeling.
blz. 715 r. 3: '28 : - zelfs onder de ouderen getuigt hiervan Fernand Toussaint
met zijn Peruviaansche Reis / r. 7: '28: bij het verschijnsel / r. 14: '28: komt zich / r.
24: zie blz 727 en 629 / r. 25: '28: dan een hedendaagsch / r. 27: '28: duidelijker
spreken / r. 28: '28: vorige geslacht / r. 29: '28: dat over 't algemeen de hernieuwing
/ r. 30: '28: er meer een is / r. 31 tot 4 regels 715 in vervanging van uitg. '28: We
blijven nog hopen op een vollediger bevrijding, die ons het waarlijk gróóte schenken
zal!
blz. 716 Par. 1: Het toneel komt in ed. '23 voor, - zonder titel - op blz. 80-82. In
ed. 1928, gewijzigd: blz. 115-118, in XI De jongeren. Om het overzicht zo duidelijk
mogelijk te maken be-
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palen wij er ons bij de versie van 1923 hier af te drukken en in voetnoot de ev.
wijzigingen voor 1928 aan te brengen. Sommige passages zullen in de latere tekst
terug opduiken. Versie '23:
Ik moet wel bekennen, dat die vooruitgang niet zoo algemeen treft in ons tooneel.
De kunst, die het nauwst in aanraking staat met de breede schare, lijdt nog onder
1
het gemis van een groot publiek dat genoegzaam ontwikkeld zijn zou .
De dichterlijk-dramatische proeven van Raf Verhulst (Jezus de Nazarener) en
2
van den rijk- en machtigaangelegden Cyriel Verschaeve (geb. 1874), o.m. zijn
3
Jacob van Artevelde en zijn Judas , geven ons nog niet het poëtische zoo tot
leven-op-de-planken omgezet, dat we den indruk van het volkomen ‘verwezenlijkte’
45
zouden krijgen .
6
Onze tooneelschrijvers bewegen zich op het zekerste terrein, waar ze in
realistische stukken het ruwere volk afschilderen, zooals Lodewijk Scheltjens (geb.
1862), bij wien echter temperamentvolle oprechtheid niet altijd het gebrek aan gaven
7
kunstzin vergoedt (De Leemkruier, Rivierschuimers), en vooral Cyriel Buysse met
zijn sociaal drama

1
2
3
4
5

6
7

'28: Het tooneel brengt wellicht de verlokkendste beloften. Het mag niet gezegd worden, dat
het na Starkadd bijzonder bloeiend was geweest (zie blz. 716).
'28: Ontbreekt: van Raf Verhulst (J. de N.) en machtig (zie blz. 716).
'28: Titels geschrapt; gaven vervangt geven.
'28: Geschrapt: zouden.
'28: Ingelast: De kunst, die het nauwst in aanraking staat met de breede schare, leed lang
onder het gemis van een groot publiek dat genoegzaam ontwikkeld zijn zou. Daarbij hebben
het burgerlijk drama en de zedencomedie het bijzonder lastig, daar er ten onzent boven het
dialect feitelijk nog geen algemeene omgangstaal bestaat, te gelijk beschaafd en door-en-door
natuurlijk. Al is er wel vooruitgang te merken, wat we op dat gebied hebben voortgebracht is
toch geen openbaring, die de oogen van het buitenland naar ons kan wenden. Onze ... (geen
alinea).
'28: bewogen (verderop verl. tijd).
'28: Geschrapt: De Leemkruier, Rivierschuimers en vooral
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2

1

Het Gezin van Paemel . In die richting lijkt me de beste onder de jongeren Gaston
3
Martens te zijn (geb. 1884 , schreef o.a. Paus van Hagendonck, The Golden River,
Derby, Parochievrijers), van wien men niet bezonkenheid of gevoel voor
4
psychologische schakeeringen eischen mag, - sommige van zijn stukken ontberen
5
zelfs de vaste dramatische kern, - maar door allerlei juist waargenomen trekjes
6
weet hij een schilderachtige werkelijkheid overtuigend samen te stellen, en zijn
7
ongemeen levendige dialoog spettert van spontane, luimige, leutige, pittige volkstaal .
Wat het burgerlijk drama of de zedencomedie betreft, die blijken het bijzonder
lastig te hebben, daar er ten onzent boven het dialect feitelijk nog geen algemeene
omgangstaal bestaat, die te gelijk beschaafd en door-en-door natuurlijk zijn zou.
8
9
Het zal hier volstaan, Edmond Roeland te noemen, Sabbe met Caritas, en onder
de laatst-ge-

1
2
3
4
5
6
7

8
9

'28: Buysse vóór Scheltjens gesteld.
'28: later-gekomenen.
'28: Geschrapt van schreef tot Parochievrijers.
'28: Geschrapt van sommige tot kern.
'28: Gewijzigd: maar die door allerlei juist waargenomen trekjes een...
'28: Gewijzigd: en een ongemeen levendige dialoog hanteert, spetterend van ...
'28: Eensdeels toegevoegd, of gewijzigde passus (r. 23, versie 1923, blz. 81): In zijn jongste
stukken, boerden als de Parochievrijers of De Groote Neuzen, merken we iets van den
nieuwen geest; daar wordt de realistische copieerlust afgezworen voor de groteske overdrijving
van het typische (zie blz. 717).
Gedeeltelijk en lichtelijk gewijzigd in 1928: 5 laatste regels.
'28: Acht lijnen vervangen door: Daarnaast treffen ons overal pogingen tot moderniseering,
en sedert den oorlog is er zeker veel frisscher en wakkerder leven gekomen. Het streven om
het tooneel artistieker inkleeding te geven, buiten elk realisme om, en er een staag-bewegen,
gestileerd spel van te maken, dat even sterk tot de oogen als tot den geest van de
toeschouwers spreekt, werd het meest bevorderd door het reizend gezelschap van Het
Vlaamsche Volkstooneel, dat o.m. met stukken van Paul de Mont (geb. 1895), Antoon van
de Velde (geb. 1895) en Willem Putman (geb. 1900) allerwegen andere formules ingang deed
vinden.
Doch hier is het toch een Van-Nu-en-Strakser, die sinds enkele jaren op de meest besliste
wijze den weg wees: Herman Teirlinck, met ...
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komenen, Ernest W. Schmidt met o.m. zijn Kindernummer. Willem Putman, (geb.
1900) bij wien hier en daar wat invloed van Ibsen of van Shaw te merken valt, tracht
naar verdieping en naar subtieler toonwaarden: hij is nog jong genoeg om te mogen
hooren, dat we, hoopvol, naar een ‘definitief’ werk van hem uitzien.
Eindelijk heeft kortgeleden Herman Teirlinck gepoogd, met De vertraagde Film
1
en Ik Dien andere formules in te voeren, de perspectief van het tooneel te
vernieuwen, door het gebeurende min of meer los te maken van de werkelijke
continuïteit van tijd en ruimte, terwijl hij aansluiting zocht van de dichterlijke
verbeelding met de massa: niet zoozeer doordat soms de materieele scheiding
tusschen spelers en publiek opgeheven wordt, maar vooral doordat Teirlinck, ter
leer gaande bij het middeleeuwsche tooneel, de structuurvormen van het stuk
vereenvoudigt, de karakters, dragers van den geestelijken inhoud, veralgemeent,
en door gebruik van allegorie en andere middelen zooveel mogelijk al de elementen
der handeling veraanschouwelijkt en voor ons bewegen laat. Het resultaat is kleurig
en boeiend genoeg; zooals bij al wat Teirlinck voortbrengt kunt ge geen oogenblik
2
onverschillig blijven, uw perceptie werkt voortdurend in delicate spanning , en toch,
gemeten naar zijn eigen bedoelingen, vermogen die stukken u niet geheel te
bevredigen: de tegenstrijdigheid tusschen de gesierde beeldspraak van
modern-individualistische verfijning en den breederen stijl dien gezonde
3
4
‘gemeenschapskunst’ vereischt, is ten slotte niet opgelost, - en dit schijnt me slechts
een

1

2
3
4

'28: Aangevuld met: De Man zonder lijf, Ave, en gewijzigd aldus: in welke reeks steeds meer
naar het zinnebeeldige en het monumentale wordt getracht, - [H.T.] verdiept de perspectief
van het tooneel. (cf. blz. 718).
'28: Passus: en toch ... te bevredigen vervangen door: Ik heb wel een bezwaar, de ...
'28: gemeenschapskunst, zonder aanhalingstekens.
'28:, - vervangen door;

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

924

gevolg van de tegenstrijdigheid, waar alle groot werk van Teirlinck, hoe schitterend
ook, maar moeilijk aan ontsnapt: het gemoed is niet zoo rijk, dat het de fantasie
overal zou steunen en het ruime schema kunnen vullen, het innerlijke blijkt niet bij
1
machte het uiterlijke geheel en gelijkmatig te bezielen . Ik ben niet gerechtigd, van
den zeer artistieken Teirlinck hier geniaal meesterschap te vergen: dergelijke nieuwe
proefnemingen gaan niet zonder eenig getast; - maar ik vraag me toch af, of die
speelsche wonderdoener niet te vlug aan het timmeren slaat, zoodra de idee van
zijn gewrocht hem vast heeft?
blz. 717 r. 23: Frans Demers ps. van Frans Beckers (publiceert thans onder de
naam Elsing) / r. 26: Paul de Mont (1895-1950).
blz. 718 r. 2: '49 (d.B.): De Zonderlinge Gast / r. 12: Dr J. Oskar de Gruyter
(1885-1929), doctor in de Germaanse filologie, behoorde tot de groep Ter Waarheid
(zie blz. 760), renoveerde het Vlaamse schouwburgleven als student te Gent, en
bracht de eerste openluchtvoorstelling (Philoctetes, 1912). Stichtte het Vlaamse
Volkstoneel (het Vlaamse Fronttoneel tijdens de oorlog 1914-1918) en werd in 1922
de gezaghebbende directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te
Antwerpen, waarvan hij het repertoire vernieuwde en de toneeltaal verbeterde. Voor
zijn leven zie het Gedenkboek Dr Jan Oskar de Gruyter (1934). Johan de Meester
Jr., (Rotterdam 1897) - zoon van de Nederl. auteur en redacteur van de N.R. Crt.
die in drukke briefwisseling was met K.v.d. Woestijne, E. de Bom - werd regisseur
van het Volkstoneel, toen de Gruyter naar Antwerpen geroepen werd. J. de M. paste
de expressionistische principes toe en monteerde aldus o.a. Tijl van A. van de Velde,
(muziek van K. Albert) Maryken van Nymwegen, Het lied van den Soldaat (C.F.
Ramuz-I. Strawinski). / r. 13: Staf Bruggen (geb. 1893), toneelspeler die na 1922
menige modern opgevatte rol creëerde (Molière: Le bourgeois gentilhomme) / r.
13-14: zie noot 5, blz. 918. / r. 18 en vlg.: zie noot 1,

1

'28: Passus Ik ben ... vast heeft, vervangen door: Doch waar we voor zoo belangrijke
proefnemingen staan, stemt de kwieke veroveringslust van dien wonderdoener ons dankbaar
genoeg, om de pedante rimpels uit ons critisch voorhoofd te strijken.
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blz. 919 / r. 20: Ik dien, op het literaire motief van de Beatrijslegende / r. 26: '49:
(d.B.): Teirlinck ter leer gaande.
blz. 719 r. 3: Gecreëerd te Brussel tijdens de ‘Vlaamsche Hoogdagen’ (1939) / r.
10: zie blz. 923 / Par. 2 De Poëzie: '23 komt voor op blz. 92-95 als fragment van
VIII; in ed. '28 blz. 118-120 als fragment van XI, De jongeren: '23: Onder de dichters
van het volgend geslacht staat Firmin van Hecke (geb. 1884) het dichtst bij Van de
Woestyne. Enkele verzwakte echo's van zijn poëzie verneemt men ook nog in den
eersten bundel van August van Cauwelaert (geb. 1885), die echter in teer-stille
verzen omwasemd van mildheid een eigen toon ontwikkelt. Minder persoonlijk lijkt
me pater Hilarion Thans (geb. 1884), al zijn er wel lief-gevoelige dingen in zijn
godsdienstige lyriek.
Doch gaan we over tot de jongeren, die vooral na den oorlog zijn opgetreden, de
generatie van Urbain van de Voorde (geb. 1893) en Wies Moens (geb. 1898), om
maar de twee te noemen die me daar het belangrijkst schijnen, dan worden we al
gauw een heel verschil gewaar.
1
Gezelle heeft geheel afgedaan, Van de Woestyne bijna geheel. Zelfs Maurice
Roelants (geb. 1895), die eerst diens invloed onderging, ontsnapt daar nu aan.
2
Alleen bij Urbain van de Voorde (De Haard der Ziel, 1921) is een vroegere traditie
3
nog duidelijk zichtbaar , iets van Van de Woestyne, veel meer van Prosper van
Langendonck. Zooals nog hier en daar een van zijn tijdgenooten blijft Van de Voorde
de oude geregelde metriek getrouw, den ‘schoonen vorm’, al beheerscht hij dien
niet met hetzelfde meesterschap als Van Langendonck. Doch meer dan bij dezen
verwijdt zich zijn persoonlijke psychische ervaring, somber van gedachtenernst, tot
het beeld van algemeen-menschelijke geestesconflicten.
Dat is een eerste trek dien men bij de meesten thans aantreft:

1

2
3

'28: Passus Gezelle ... nu aan gewijzigd aldus: In de poëzie worden we gauw het verschil
met de vroegere generatie gewaar. Gezelle wordt niet meer nagevolgd. Van de Woestijne
bijna niet meer. Alleen ...
'28: Toegevoegd: (1896).
'28: Geschrapt: zichtbaar.
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zij willen niet opgesloten blijven in eigen vreugd of smart, houden hun hart open
voor al het wereld-gebeuren, voelen zich als deelen van het groote leven. Ook geen
beschrijving meer van een apart stukje natuur, met schildersoog gezien of in
verhouding gebracht tot den individueelen gemoedstoestand van 't oogenblik. Het
op zich zelf staande en het egocentrische worden overwonnen door den zin voor
cosmos en gemeenschap.
1
Vandaar ook dat romantische gevoeligheid volkomen verdwenen is, de
2
gevoeligheid van hem die zich verteedert over zijn eigen leed . De mannen van na
3
4
den oorlog hebben veelal een zakelijker kijk op de dingen. In de Liederen van
Droom en Daad van August van Cauwelaert (1918) neemt de sobere werkelijkheid
5
al de overhand, maar de geweldige menschenmoord heeft b.v. Daan Boens (geb.
1893) snerpender verzen ingegeven
6
Onder onze dichters zijn dan ook de meest ‘moderne’ wars van alle versiering,
van allen omslag; zij willen zoo rechtstreeks mogelijk zeggen wat ze te zeggen
7
89
hebben, met een ongedwongenheid die tot ‘laisser-aller’ gaan kan . Zij verkiezen
het vrije vers.

1
2

3
4
5
6
7
8

9

'28: Geschrapt: volkomen.
'28: Toegevoegd: leed. Waar ze soms nog te voorschijn treedt, b.v. bij Alice Nahon (geb.
1896), is 't met een innemende schuchterheid, als zacht gesluierd, en een weldoenden
eenvoud.
28: In vervangen door Men vergelijke de.
'28: Eerste twee lijnen gewijzigd: Liederen van Droom en Daad (1918) van August van
Cauwelaert, met zijn vroegere bundels: de sobere werkelijkheid neemt al de overhand. Maar...
'28: Toegevoegd: den wat jongeren
'28: Eerste lijn aldus te lezen: Onze beste dichters zijn thans wars ...
'28: Passus Met een ongedwongenheid die tot ‘laisser-aller’ gaan kan vervangen door: volstrekt
ongedwongen.
'28: Ingelast: Daar hebben we b.v. de groep van Het Fonteintje, waaronder vooral Richard
Minne uitblinkt (geb. 1891, In den Zoeten Inval, 1927): allerminst zwaar op de hand, daar
heeft hij een broertje aan dood, maar wat kan zijn ironisch-wijs geneurie, zoo onopgesmukt,
zonder eenige pose, vol ongewoon-alledaagsche verbindingen, soms tot de geheimste snaren
van ons wezen dringen, en onverwachts dat zalig oogenblik van poëzie utbreiden, dat boven
smart en vreugd verheven is!
'28: Passus: Zij verkiezen het vrije vers. Zij verzaken het ... vervangen door: Onze modernen
verzaken het volgehouden georgel van den redeneertoon. Velen verkiezen het vrije vers.
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Zij verzaken het volgehouden georgel van den redeneertoon. Daar kunst eigenlijk
schepping is, die zich niet de wet laat stellen door de strenge logica van het verstand,
1
vermijden ze geen gedachte-sprongen, of bepalen zich bij reeksgewijs-opgeteekende
afzonderlijke indrukken, die dan samen de volledige voorstelling moeten oproepen.
In de beelden die ze daartoe gebruiken kennen ze geen verschil tusschen edel en
onedel: ze grijpen naar het meest bij-de-handsche uit hun gewone omgeving, als
2
het zich vanzelf aanbiedt en geschikt blijkt. Er bestaat geen aristocratie der beelden
meer. De sterrentrans wordt vergeleken met een open caroussel, en in het koor kan
de sirene niet minder dienstig zijn als stoomfluit dan als meermin.
3
Invloed van Fransche dichters, Paul Claudel, Charles Vildrac en anderen, is
daarbij niet altijd te loochenen. Achter Claudel ontwaart men dan licht den Amerikaan
Walt Whitman, voor wien reeds Van Nu en Straks herhaaldelijk aandacht eischte.
Een der ‘ouderen’ uit het Van-de-Woestyne-geslacht, Karel van den Oever, die
4
al tuk was op soms wat gezochten eenvoud, houdt gelijken tred met onze jongste
5
dichters. Onder hen is 't vooral van Wies Moens (geb. 1898), schrijver van De
Boodschap, De Tocht, Opgangen (1920-1922), en van Achille Mussche, dat ik
verzen onthouden heb. Waar dezen op hun best zijn brengen ze werkelijk een
verschen klank, jeugdige schoonheid van geloof dat loutering en verruiming zoekt,
verlangen naar den nieuwen mensch, lyriek vol bron-frisch opborrelende kracht
soms die tot breede bewegingen

1
2
3
4
5

'28: Reeksgewijs opgeteekende ...
'28: van zelf
'28: Passus: Invloed ... eischte geschrapt.
'28: Hield
'28: Passus: Onder hen ... over vervangen door: Maar vooral Wies Moens (geb. 1898) bracht,
zoowel in het proza van zijn Brieven uit de Cel als in zijn verzenbundels, een verschen klank,
jeugdige schoonheid van geloof dat menschelijke loutering en opener wijdte zoekt, lyriek vol
bron-frisch opborrelende kracht soms die tot breede bewegingen kan uitdeinen, weerspiegelend
dan ineens de geestelijke klaarte van een lente-hemel. Met meer eigen accent dan A.W.
Grauls (geb. 1889) boeit Marnix Gijsen (geb. 1899) door zijn rake directheid, zenuwtrillend
en soms zoo zuiver bedwongen (Het Huis, 1926), terwijl A.J. Mussche (De Twee Vaderlanden,
1927), de meest dynamische, zijn hartstochtelijk verlangen naar den nieuwen mensch
opzweept in de branding van zijn ruim-golvende versregels.
Eindelijk was de stoutste durver wel Paul van Ostayen (1896-1928), naast wien nog Gaston
Burssens (geb. 1896) en Victor Brunclair (geb. 1899) mogen genoemd worden. Paul van
Ostayen, uitgegaan van het Duitsch expressionisme en het Fransch dadaïsme, gaf eerst met
verbluffende typografische middelen, die de woorden elkaar lieten kruisen als kreten,
fel-motorische uiting aan de geestesontwrichtingen van den oorlogstijd, en trachtte dan meer
en meer naar een poëzie zonder onderwerp, die louter op klankverhoudingen zou berusten.
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kan uitdeinen, weerspiegelend dan ineens de geestelijke klaarte van een lente-hemel.
Volledigheidshalve voeg ik hier nog bij, dat we ook met Paul van Ostaijen (geb.
1896) en Victor Brunclair (geb. 1899) onze allermodernsten hebben, naar den aard
van Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars of van sommige Duitsche expressionisten
uit de Sturm-groep (zie blz. 929). Waar ik ze begrijp vind ik ze niet mooi, en
heelemaal niet buitengewoon; waar ik ze niet begrijp laat ik het oordeel liever aan
een ander over..
2
blz. 720 r. 21: Cf. De Vl. lett. (1932 ), blz. 145.
blz. 721 r. 20: Cf. tekst 1928, blz. 926
blz. 722 r. 6: Cf. tekst 1928, noot bij tekst '23, blz. 926 / r. 9 en vlg.: cf. tekst '23
blz. 925.
blz. 723 r. 4: '49 (d.B.): ontsluierde / r. 23 en 25: cf. tekst '23, blz. 926.
blz. 724 r. 18: '49 (d.B.): elegantie.
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blz. 725 r. 9: Het Fonteintje (Brussel, 4 Juni 1921-Juli 1924). Onder leiding van R.
Herreman, K. Leroux, R. Minne, M. Roelants. Met letterk. bijdragen, studiën en
critiek. Jrg. I gekenmerkt als ‘drie-maandelijks’ / r. 10: Paul Jean Toulet (Pau
1867-Guéthery Bass. Pyr. 1920); Tristan Derème (= Philippe Huc Derème, Marmande
1889-Saint Pré, Bass. Pyr. 1941) / r. 17: zinspeling op het tijdschr. Ruimte, zie blz.
714.
2

blz. 726 r. 3: Zie blz. 629, en 715 / r. 8: in Poëzie (1919-1925): Landing (1932 ),
Lied / noot: Vermeylen bedoelt de uitg. van 1925. In Het Huis, Verzen, is opgenomen
de derde druk van De Loflitanie... Niet enkel werd de bedoelde passus weggelaten,
doch nog andere versregels werden geschrapt, bv. blz. 58, 4de lijn: ‘Franciscus,
eenige heilige, wiens beeld men ons niet gecamoufleerd heeft met schreeuw-kleuren
en flauw-romantiek’; blz. 60, 11de lijn: ‘flinke Madelon genot’.
blz. 727 r. 1: Zie blz. 629 en 715 / r. 3: Charles Vildrac (Parijs 1882) behoorde tot
de Abbaye-groep, met Luc Durtain, G. Duhamel enz; bracht in het toneelrepertorium
een onbestemde weemoed tot uiting (Paketboot Tenacity). Hij stond met zijn
groepsgenoten en de unanimisten in ‘humaniteits’-dienst.; Guillaume Apollinaire (=
Wilhelm Apollinaris de Kostrowitski, Rome 1880-Parijs 1918), door Eppelsheimer
geciteerd als ‘kosmopolitischer Zögling aller europäischen Literaturen’, er op doelend
dat hij, Rus geworden Pool, in Italië werd opgevoed, lang in Duitsland verbleef en
zich ten slotte in Frankrijk vestigde. Zijn debuut valt, omstreeks 1909, doch zijn
modernistische invloed dagtekent van later, wanneer hij het impressionisme
ontwassen, de syntaxis opoffert voor het dynamisme van woord en woordbeeld en
*
aldus tot zelfs de typografie revolutionneert (Cf. Zijn Calligrammes, 1918 ) / r. 4:
Franz Werfel (Praag 1890-Beverley Hills, Calif. 1945), buiten de dichtkunst

*

Calligrammes; poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916). Ondes-étendards - Casa
d'armons - Lueurs des tirs - Obus couleur de lune - La tête étoilée. Avec un portrait de l'auteur
par Pablo Picasso gravé sur bois par R. Jaudon. Paris, Mercure de France, MCMXVIII.
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(zie volgende noot) beoefende W. vooral de romanvorm met een grote belangstelling
voor de tragiek van historische figuren (Verdi, Jeanne d'Arc, Keizer Maximiliaan van
Mexico); ook de problematiek van de moderne jeugd verontrustte hem; Else
Lasker-Schüler (= Else Walden, Elberfeld 1876-Jerusalem 1945) behoorde met
Georg Trakl, F. Werfel, Georg Heym, W. Hasenclever e.a. tot de school, die om de
e

I wereldoorlog nieuwe poëzievormen bracht, geïnspireerd door de roep om een
nieuwe mensheid. / r. 14: In het voorjaar van 1916 zochten vijf literatoren, (de
Duitsers Rich. Hülsenbeck, Hugo Ball, Hans Arp, Franz Elzasser, en Tristan Tzara
plus Marcel Janco, Roemenen) in een Zürichs cabaret ‘Voltaire’ naar een pseudoniem
voor een zangeres. Zij stootten in een dictionnaire op ‘Dada’ (houten paard) en
vonden dat zo leuk om aan te duiden al wat zij in ‘Voltaire’ lanceerden als aanklacht
tegen al wat burgerlijke allures had in kunst en leven, dat zij het tot ‘Ismus’ verhieven.
Het ‘dadaïsme’ ging ras de wereld over. De Duitse expressionisten van de
Sturm-beweging (1920: Herwarth Walden (cf. W. Mehring: Die verlorene Bibliothek
1953, blz. 121), Oscar Kandinsky, Kokoschka, Alfr. Döblin, Paul Scheerbart, August
Stramm, Kurt Heynicke) zien als het ware uit zichzelf een ‘dada’-ambiance ontstaan.
Deze Duitse dichters drongen in Vlaanderen vooral door, toen de bloemlezing
Menschheitsdämmerung, 1920, bezorgd door Kurt Pinthus, verscheen. De ethische
grondslagen voor deze zeer talrijke groep werden gelegd door Kazimir Edschmid.
Zie ook noot bij r. 7 en vlg., blz. 714. - Franse dadaïsten (Rev. Littérature, 1919-1921)
zijn Aragon, A. Breton, P. Soupault, T. Tzara, P. Eluard, R. Desnos, J. Artaud.
blz. 728 r. 6: '49 (d.B.): lijkt me; in '38 drukfout / r. 23: cf. noot bij blz. 714 / r. 29
en vlg.: tekst 1928, blz. 928 W. Moens werd tot gevangenisstraf veroordeeld voor
zijn activistische houding tijdens de oorlog 1914-18.
blz. 730 r. 4: Voor de ideologische atmosfeer van Wies Moens en cs: Ter Waarheid
(zie blz. 887 en 906) met het gedachteleven in Vlaanderen en in de wereld.
Maandschr. over godsdienstleven, kunst, staathuishoudkunde in Vl. en in de wereld.
Gent 1921-24,
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jrg. III-IV Maandschrift v. kritiek en v. initiatie in het geestesleven der menschen.
(III. met inleiding van George van Severen). Pogen: Maandschrift der jonge gedachte
in Vlaanderen. Gent 1923-1925. Geen redactieleden worden vermeld. Motto: Elck
poight om 't syne (Bruegel).
blz. 731 r. 3: Jean Arthur Rimbaud (Charlesville 1854-Marseille 1891). Bedoeld
wordt de invloed van Bateau ivre, het gedicht dat lang - alhoewel gekend - ongedrukt
bleef. Verschenen in Poètes Maudits en daarna in OEuvres (1912, blz. 84) / Par.
3: Het Proza: '23: komt voor op blz. 119-123 als fragment van X. Andere vertellers.
In ed. 1928 van blz. 113-114 als fragment van X. Andere vertellers en 120-123, als
fragment van XI. De jongeren. / r. 9: Joris Eeckhout (1887-1951) / r. 10: '49 (d.B.):
drukfout '38 (Ghysen) hersteld.
blz. 732 r. 8 en 9: Zie blz. 915.
blz. 733 r. 4: Zie blz. 916 / r. 26: '49 (d.B.): ontsluiert.
blz. 734 r. 8-9: '49 (d.B.): geschrapt: en waar het wel uitgesproken wordt, slechts
/ r. 16: '49 (d.B.): vroeger / r. 18: Monteyne: zie voetnoot blz. 916 / r. 19: noot bij blz.
714 / r. 24: zie blz. 915.
blz. 736 r. 2: '49 (d.B.): Begijnhof-Sproken / r. 9: '49 (d.B.) herstelt foutieve titel
2

'38: Schemeringen van de Dood / r. 26: cf. De Vl. lett. (1932 ), zie blz. 146.
blz. 737 r. 5-6: Cf. Gabriël Opdebeek (Vlaams auteur verblijvend te Laren) in De
Amsterdammer, 4 Nov. 1916: ‘genoeg... aan boeren-literatuur. En is kunst niet...
het naar voren brengen der moderne ziel?’ 1917: C. Scharten in De roeping der
kunst (Van Marcellus Emants tot Nico van Suchtelen): ‘In Pallieter ontbrak de licht
versterkende schaduw, het heil van het lijden, dat soms tot een des te dieper geluk
de noodzakelijke louteringsweg is’ - Verslag over de Blijde werelddag in N(ieuwe)
R(otterdamsche) C(ourant) 22 Mei 1918; bespreker ergert zich, omdat J.A. Anker
Smit in Pallieter de sociale toekomstmens zou hebben gezien, een figuur zonder
gemeenschapszin en zelfbeheersing. / r. 11: '49 (d.B.): maar dit is / r. 17: ‘Pallieter’
is zelfs als subst. in de omgangstaal overgegaan, waar het ‘naakt’ betekent: Hij
loopt in zijnen P. rond. / r. 24 en vlg.: Tasso II, 1 (1790): ‘So fühlt man Absicht, und
man ist verstimmt.’ Meestal
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geciteerd als: Man merkt die Absicht und man wird verstimmt.
o

blz. 738 r. 3: Cf. Een half uur met P.B., in Vandaag 1929, n 1, blz. 5: Onze groote
interviews, Verz. W. II, 541 / r. 19: '49 (d.B.): kenmerken / r. 26: zie 3de r. / r. 28:
'49 (d.B.): Jezus; '38: Jesus.
blz. 739 r. 19: '49 (d.B.): voelend zien.
blz. 741 r. 3: De Geuzenstad, historische verbeeldingen uit de XVIe-eeuw / r. 4:
Genoveva van Brabant (1920!) eerste hoofdst. in Vl. Arbeid, Nov.-Dec. 1919, Iste
jrg. 1, N. Reeks / r. 7: '28: blz. 120, zie hieronder / r. 12: '28: blz. 120: Het verlaten
van het gewoon realisme voor meer innerlijke ziening blijk o.m. uit de Historische
Verbeeldingen van Jaak Lemmers, zooals de neiging tot complexer geestesontleding
uit enkle romans van Paul Kenis (geb. 1885), Lode Monteyne (geb. 1886) en Eug.
de Bock (geb. 1889), maar nergens beter dan uit het werk van Maurice Roelants...
/ r. 16: Gustave Flaubert (Rouen 1821-Crouset 1880).
blz. 742 r. 2: '49 (d.B.): heeft niets met
blz. 743 r. 14: Laforgue, zie blz. 16 en 711. Moralités légendaires, 1887.
blz. 745 r. 7: '28: blz. 120: [De neiging tot complexer geestesontwikkeling... blijkt
nergens beter] dan uit het werk van Maurice Roelants (geb. 1895) die met fijne
schemerschakeeringen van Komen en Gaan (1927) ons het voortreffelijkste van
zijn geslacht en den eersten zuiver psychologischen roman van de Vlaamsche
literatuur heeft geschonken / r. 18: De Jazz-speler; kleine roman met éen personnage
en zeventien instrumenten, zijnde een volledige slagwerk-batterij, 1928; blz. 19-20.
blz. 746 r. 12: '49 (d.B.): drukfout: gebeuren in het gebeuren / r. 20: cf. De Vl. lett.
2

(1923 ), blz. 147, r. 9-10.
2

blz. 747 r. 22: '49 (d.B.): groot stuk / r. 24: cf. De Vl. lett. (1932 ); zie blz. 147 r.
12.
2

blz. 748 r. 14: Cf. De Vl. lett. (1932 ); zie blz. 147 r. 14.
blz. 750 r. 2: Het overzicht door A.V. in deze derde editie geboden reikt tot 1937
(zie blz. 713). In deze periode valt dan ook het redactioneel deelgenootschap van
vier Vlamingen in het Nederlandse ‘Forum’, geleid door Menno ter Braak, S. Vestdijk
en V. van Vriesland. Het gaat om Marnix Gijsen, Reimond
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Herreman, Maurice Roelants en Gerard Walschap. Zij staan vermeld voor jrgn. III
en IV (1934-1935). Maurice Roelants was mederedacteur (met Menno ter Braak en
E. du Perron) van de eerste jaargang af: 1932. Juist vóor het afsluiten van de periode
was in Vlaanderen nog Vormen ontstaan, April 1936, Tweemaandelijksch letterkundig
tijdschrift onder leiding van G. Buckinx, Paul de Vree en René Verbeeck. Reeds in
1937 werd de redactie uitgebreid met André Demedts en R.F. Lissens, om daarna
nog René Berghen en Marcel Matthijs op te vangen.
blz. 751 r. 29: Fedor M. Dostojewski (Moskou 1821-1881). Na 1914-1918 maakte
D. een goede beurt onder het Nederl. lezend publiek in Noord en Zuid. Vele romans
werden in het Nederl. vertaald, en velen schaften zich de Duitse Piper-editie aan,
terwijl in Dirk Coster's Nieuwe Stem bij herhaling aandacht werd gevraagd voor de
problematiek van Dostojewski's eigen leven en dat van zijn helden.
blz. 752 r. 26: Rainer Maria Rilke (Praag 1875-Muzot-Sierre 1926): Die
Aufzeichnungen des M.L.B., 1910. M.L.B. is het symbool van de moderne, eenzame
martelaar, die moeizaam maar hoogmoedig duldt wat het leven brengt, en dat toch
‘iets heerlijks’ vindt. Rilke voert zijn stemmingsbeeld zelf terug op P. Jacobsen (Deen,
1847-1885, auteur van ‘Niels Lyhne’) / r. 27: Zodanig, dat men soms de naam van
Alain Fournier oproept en diens roman Le Grand Meaulnes (1913) om de aard van
Gilliams' werk te verklaren.
2

blz. 754 r. 1: Te vergelijken met De Vl. lett. (1932 ), blz. 147 / r. 10: cf. blz. 8 / r.
18: te lezen als: waar hij het slot in het net overschrijft en de proeven van II en III
verbetert / r. 23: hier vermeldt A.V. de naam van Joost Jozef Diricksens (=
Zetternam), alhoewel deze auteur in de tekst niet besproken wordt. Zie blz. 766.
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Lijst van de illustraties verwijzende naar de afbeeldingen
opgenomen in deel III (Nrs 1-31) en naar de, in deel III vermelde,
afbeeldingen uit deel VI.
Afb. behorende bij
bladzijde
366.

Afb.

Jan van Eyck, Jodocus
Vydt. Gent, S. Baafskerk

VI, 164

366.

Jan van Eyck, Isabella
Vydt. Gent, S. Baafskerk

VI, 164

367.

Jan van Eyck, Portret van VI, 166
‘Tymotheos’. Londen,
National Gallery

369.

Jan van Eyck, Arnolfini en VI, 169
zijn vrouw, Londen,
National Gallery

371.

Jan van Eyck, Kardinaal 1
Nicolo Albergati. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

372.

Jan van Eyck, Portret van VI, 167
zijn vrouw. Brugge,
Stedelijk Museum

373.

Meester van Flémalle,
Vrouweportret. Londen,
National Gallery

2

374.

Rogier van der Weyden,
Vrouweportret. Dessau,
Herzogliches Schloss

VI, 178

374.

Petrus Cristus,
3
Jongelingsportret. Londen,
National Gallery

375.

Onbekende, Mansportret. VI, 191
Wenen,
Liechtenstein-Galerie

375.

Dirk Bouts, Mansportret.
Londen, National Gallery

377.

Joos van Wassenhove
VI, 218
(Pedro Berruguete), Portret
van Federigo di
Montefeltro met zijn
zoontje. Urbino, Galleria

378.

Huighe van der Goes,
Maria Portinari en
dochtertje met S.
Margareta en S.

VI, 195

VI, 222
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Magdalena (rechter zijluik
Aanbidding der herders).
Florence, Uffizi
378.

Hans Memlinc, Maria
Portinari. New York,
Metropolitan Museum

4

378.

Hans Memlinc, Barbara
Moreel. Brussel,
Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten

5

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 3

936
Afb. behorende bij
bladzijde
379.

Afb.

Hans Memlinc, Portret van VI, 252
Maarten Nieuwenhove.
Brugge, S. Jansgasthuis

381.

Quinten Metsys, Portret
van Erasmus. Florence,
Galleria Corsini

382.

Quinten Metsys, Portret
VI, 425
van een Domheer. Wenen,
Galerie Liechtenstein

382.

Joos van Cleve,
6
Mansportret. Berlijn, Kaiser
Friedrichmuseum

382.

Jan Gossart, Karel of
VI, 433
Boudewijn (?) van
Bourgondië. Berlijn, Kaiser
Friedrichmuseum

382.

Joos van Cleef de Jonge, VI, 475
Portret van een jonge
vrouw. Berlijn, Kaiser
Friedrichmuseum

382.

Pieter Pourbus de Oude,
Portret van Adriana de
Buuck. Brugge, Stedelijk
Museum

VI, 476

437.

Pieter Bruegel,
Alpengeboorte. Parijs,
Louvre

7

437.

Pieter Bruegel, Brabants 8
landschap. Parijs, Louvre

439.

Pieter Bruegel, Babeltoren. 9
Wenen, Kunsthistorisches
Museum

441.

Pieter Bruegel, Terugkeer 10
der kudden; Wenen,
Kunsthistorisches Museum

442.

Pieter Bruegel, De jagers VI, 484
in de sneeuw. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

443.

Pieter Bruegel, De
VI, 483
zeestorm. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

VI, 424
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449.

Hieronymus Bosch,
Aanbidding der Wijzen.
Madrid, Prado

11

450.

Hieronymus Bosch,
Kruisdraging. Gent,
Museum voor Schone
Kunsten

VI, 264

450.

Hieronymus Bosch,
Verzoeking van S.
Antonius, Middenpaneel.
Lissabon, Museum

VI, 257

451.

Hieronymus Bosch, Tuin
der Aardse Lusten.
Escorial

VI, 259-60-61

452.

Hieronymus Bosch, De
hooiwagen. Escorial

12 & 13

452.

Hieronymus Bosch, De
VI, 262
verloren zoon. Rotterdam,
Museum Boymans
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Afb. behorende bij
bladzijde
453.

Afb.

Hieronymus Bosch, S.
Hieronymus. Gent,
Museum voor Schone
Kunsten

14

456.

Joachim Patenier, Doop VI, 429
van Christus. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

456.

Joachim Patenier, Rust op VI, 427
de vlucht naar Egypte.
Madrid, Prado

456.

Quinten Massys en
Joachim Patenier,
Verzoeking van S.
Antonius. Madrid, Prado

VI, 428

457.

Jan Massys, Loth en zijn
dochters. Brussel, Kon.
Musea voor Schone
Kunsten

15

458.

Jan Sanders van
VI, 426
Hemessen, De verloren
zoon. Brussel, Kon. Musea
voor Schone Kunsten

460.

Pieter Aertsen, De
kookster. Brussel, Kon.
Musea voor Schone
Kunsten

VI, 478

467.

Pieter Bruegel,
Alpengeboorte. Parijs,
Louvre

7

468.

Pieter Bruegel, Brabants 8
landschap. Parijs, Louvre

468.

Pieter Bruegel, Het Geloof. 16
Amsterdam,
Rijksprentenkabinet

469.

Pieter Bruegel, Triomf des VI, 479
Doods. Madrid, Prado

471.

Pieter Bruegel, Terugkeer 10
der kudden. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

471.

Pieter Bruegel, De jagers VI, 484
in de sneeuw. Wenen,
Kunsthistorisches Museum
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472.

Pieter Bruegel, De
VI, 483
zeestorm. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

473.

Pieter Bruegel, Bekering VI, 480
van Paulus. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

473.

Pieter Bruegel,
VI, 481
Boerenbruiloftsmaal.
Wenen, Kunsthistorisches
Museum

473.

Pieter Bruegel, Parabel der VI, 485
blinden. Napels, Museo
Nazionale

474.

Pieter Bruegel, De ekster VI, 486
op de galg. Darmstadt,
Museum

476.

Gillis van Coninxloo,
Landschap met het
Oordeel van Midas.
Dresden, Museum

17
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Afb. behorende bij
bladzijde
486.

Afb.

Hieronymus Bosch, Portret 18
van de meester. Codex te
Atrecht

493.

Hieronymus Bosch,
Aanbidding der Wijzen,
Philadelphia, verz.
Johnson

19

494.

Hieronymus Bosch, De
zeven hoofdzonden.
Escorial

20

495.

Hieronymus Bosch, De
21
keisnijding. Madrid, Prado

497.

Hieronymus Bosch, De
22
goochelaar. Saint
Germainen-Laye, Museum

497.

Hieronymus Bosch, Ecce 23
Homo. Frankf. a/M.,
Städel-Institut

499.

Hieronymus Bosch,
24
Kruisdraging. Wenen,
Kunsthistorisches Museum

499.

Hieronymus Bosch,
Kruisdraging. Escorial

25

500.

Hieronymus Bosch, De
blauwe schuit. Parijs,
Louvre

26

502.

Hieronymus Bosch, S.
Johannes op Pathmos.
Berlijn, Deutsches
Museum

27

503.

Hieronymus Bosch, S.
28
Christophorus. Rotterdam,
Museum Boymans

503-505.

Hieronymus Bosch, De
hooiwagen. Escorial

12 & 13

507.

Hieronymus Bosch, S.
Hieronymus. Gent,
Museum van Schone
Kunsten

14

507.

Hieronymus Bosch,
Aanbidding der Wijzen.
Madrid, Prado

11
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510.

Hieronymus Bosch,
Verzoeking van S.
Antonius. Madrid, Prado

29

511.

Hieronymus Bosch,
Verzoeking van S.
Antonius. Lissabon,
Museum

VI, 257

517.

Hieronymus Bosch, Tuin
der Aardse Lusten,
Middenpaneel, Escorial

VI, 259

519.

Hieronymus Bosch, Id.,
Linkervleugel

VI, 260

519.

Hieronymus Bosch, Id.,
Rechtervleugel

VI, 261

521.

Hieronymus Bosch, De
VI, 262
verloren zoon. Rotterdam,
Museum Boymans
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Afb. behorende bij
bladzijde
522.

Afb.

Hieronymus Bosch,
30
Doornenkroning. Londen,
National Gallery

524.

Hieronymus Bosch,
VI, 263
Doornenkroning. Escorial

525.

Hieronymus Bosch,
Kruisdraging. Gent,
Museum van Schone
Kunsten

VI, 264

526.

Hieronymus Bosch, Het
uilennest. Rotterdam,
Museum Boymans

31

De clichés van afbeeldingen 3, 4 en 6 werden afgestaan door de N.V.
Wereldbibliotheek te Amsterdam. De documenten voor de afbeeldingen 11, 14, 15,
18, 22, 23, 26, 28, 30 en 31 werden verschaft door het Centraal Iconografisch Archief
voor Nationale Kunst te Brussel. De overige documenten werden verkregen door
tussenkomst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.
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