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Woord vooraf,
Onder de titel "De kroniek van een vriendschap" organiseert het Gemeente/ijk Museum Melle in
samenwerking met de Heemkundige Vereniging De Gonde en gekaderd in een totaalproject van de
Gemeentelijke Culturele Raad de zomertentoonstelling 1997 rond de vriendschapsre/atie tussen
de Me/se Fransschrijvende priester-dichter Camille Melloy (Camille De Paepe, 1891-1941) en
de Lierse schrijver-plastisch kunstenaar Felix Timmermans (1886-1947)

Het Timmermansjaar, dat vooral te Lier uitgebreid wordt voorzien van aangepaste aktiviteiten, wilden

we ook te Melle niet zomaar laten voorbijgaan. Meer dan een decennium lang onderhielden beide
voornoemde schrijvers een intens contact. Ze zochten mekaar thuis op. Ze coffespondeerden
uitgebreid met elkaar, vele brieven zijn overigens nog bewaard. Meer nog ze werkten op literair vlak

samen. Wat hun karakter betrof waren ze misschien elkaars tegenpool, doch via gemeenschappelijke
thema's, o.a. : de bewondering voor de natuur, het religieuze, de interesse voor de folk/ore en de
kleine, plaatselijke geschiedenis..., waren ze heuse zielsverwanten. Exemplarisch daarvoor is wel de
vertaling in het Frans die Camille Melloy maakte van Timmermans' boek "De Harp van SintFranciscus" (een werk dat tot op vandaag nog steeds gekocht kan worden). In voorliggende
brochure kan u daaromtrent een en ander uitgebreid lezen.

Voor de opmaak van de brochure en de opbouw van de tentoonstelling konden we behoudens de vele
boeken die betreffende het leven en werk van Felix Timmermans zijn verschenen ook putten uit de
publicaties van enerzijds het Timmermansgenootschap en anderzijds de Timmermanskring.
Authentieke documenten vonden we in het Cami/le Melloyfonds (ondergebracht in de Bibliotheca
Wasiana

vzw, zie Stadbibliotheek te Sint-Nik/aas), het archief van het College van de Paters

Jozefieten en het Archief en Museum voor het Vlaams Cunuurleven (AMVC)

te Antwerpen.

Dankbaar mochten we ook gebruik maken van materiaal ter beschikking gesteld door het
Stadsarchief, de Stadsbibliotheek en het Timmermans-Opsomerhuis uit Lier. Tevens een
speciaal woordje van dank aan de heer Ju/ien Meersschaut (voorzitter van de fotoclub Iris) voor zijn
ondersteuning op fotografisch gebied.

Dat deze brochure en de tentoonstelling u moge boeien.
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Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie
over de geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.
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Afdrukken van de voorkaft van de eerste boeken
van Felix Timmermans
Marieke en Felix

Begijnhofkerk in de
Sint-Margarethastraat
te Lier
getek~nd door F. T .

.,

Illustratie uit
het dierenepos
"Boudewijn"
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EEN LEPEL TIMMERMANS
NOTITIES OVER ZIJN LEVEN EN WERK
door Daniël Lemmens
1886

Geboren in Lier als dertiende kind van Joannes Gummarus Timmermans, 41 jaar en Angelina
Van Nueten 39 jaar. Zijn vader was kanthandelaar, zeer levenslustig, kon goed vertellen en
was eerder een speelkameraad dan een strenge opvoeder. Zijn moeder was de dochter van
een smid uit de Kempen, nogal angstig en bezorgd.

1901

Op veertienjarige leeftijd verlaat hij de Rijksmiddelbare school waar hij geen herinneringen
naliet aan een schitterende leerling. Hij moest het vierde leerjaar overdoen. Zijn opstellen
vielen allerminst in de smaak van zijn onderwijzers. Hij munttè echter uit in tekenen en
lichaamsoefeningen. Hij gaat in de kantzaak helpen en volgt lessen aan de Lierse
Tekenacademie.

1903

Schrijft zijn eerste gedichten die verschijnen in Lier Vooruit. Later worden ze uitgegeven
met als titel Door de dagen onder het pseudoniem Polleke (afgeleid van zijn eerste
doopnaam Leopoldus) van Mehr (= afkorting van de naam van zijn vader Gommaire).

1904

Geraakt bevriend met kunstschilder Raymond
het hindoeïsme, occultisme en astrologie.
geloofstwijfels die zich manifesteren in het
opgedragen aan en genlustreerd door Flor Van

1912

Huwt met Marie Janssens en gaat op reis naar Veere, Brugge, Oostende en een paar andere
badplaatsen. Felix' ouders zijn met dit huwelijk niet akkoord. Marieke is immers de dochter
van een schoenmaker en haar moeder borduurster en ongeletterd.

1914

Bij het uitbreken van de oorlog gaat hij met zijn vrouw op de vlucht naar Kortrijk, keert na een
drietal weken terug en opent een snoepwinkeltje.

1916

Pallieter verschijnt als een hymne aan de schoonheid en vruchtbaarheid van de natuur. Het
had zo een overweldigend succes dat Timmermans zich de weelde kon veroorloven één van
onze weinige full-time beroepsschrijvers te worden.

1917

Publicatie van Het Kindeken Jezus in Vlaanderen waarvoor hij zijn inspiratie vond in een
wandeling te Brugge, de verhalen van zijn vader, de schilderijen van de Vlaamse Primitieven,
Pieter Breughel en de gebeden van zijn schoonmoeder bij wie hij inwoonde.

1918

Publicatie van De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, beg ijntjen, een eenvoudig
verhaal van een begijntje die verliefd wordt op de naïeve tuinier Martienus.
Timmermans wijkt uit naar Nederland waar hij 2 jaar zal verblijven. Hij maakt er kennis met
Anton Pieck die hem leert etsen en houtsnijden. Hij komt er ook in contact met bekende
literatoren W. Kloos, L. Couperus, F. Van Eeden, J. Fabricus en D. Coster.
Hij begint ook een reeks dagboeknotities onder de titel Pallieter in Holland die verschenen in
dagblad Het Vaderland. Op vele plaatsen houdt hij causerieên over het ontstaan van
Pallieter.

1919

Hierin worden
Het satirisch dierenepos in rijmen Boudewijn wordt gepubliceerd.
wantoestanden gehekeld meer bepaald de verknechting van het Vlaamse volk, waarvan
Boudewijn het symbool is, door vreemde overheersers en door de verfranste bougeoisie,
verzinnebeeld door de hond Courtois.
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de la Haye en komt door hem in contact met
Als gevolg hiervan wordt hij gekweld door
boek Schemeringen van de dood (1907)
Reeth.

DRlEl'\ONINGEi ~
TRYPTJEK
DOOR

fELIX TIMMERMAN)

EL'X TIMMERMANS EN VROUW ,

F

hebben het geluk U te melden dat

op 20 November 1922, de sch ipper b i j
hen ee n kindeken heeft gebracht ,
met name CLARA .

..

: Moeder en kind zijn goed gezond .

Lier, den 23sten Novemb er 1922 .

TE I\M}TERDAM BIJ
P.N.VAN KAMPEN&Zn

Geboortekaartjes van twee kinderen
van Felix en Marieke Timmermans,
getekend door F. T.

Kaft F. T. , Driekoningentryptiek
Tekening Felix Timmermans

Illustratie uit "Naar waár de appelsienen
groeien", getekend door F. Timmermans

F

ELIX

TIMMERMANS

EN

ZIJN

VROUW, MARIEKE JANSSENS
hebben het geluk U te melden dat op 26
Maart 1926. Peteru!, de Ooievaar bij hen
een kindeken heelt gebracht,
met doopnaam ANTONIA
Moeder en kind zijn goed gezond.

lItr, den 26ste Maart 1026 .
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1920

Zijn eerste kind Cecilia (Lia) wordt geboren. Zij zal later het bekende boek schrijven Mijn
. vader. Ze verzorgde ook de Nederlandse vertaling van de Sprookjes van koningin
Fabiola. Andere publicaties: Verloren zomerdag, Een meermin op schoot, Het kleine
Zij deed studies in
album van Martha (geïlustreerd door haar zuster Tonet).
kunstgeschiedenis en archeologie.

1920

De aartsbisschop van Utrecht deelt mee dat de lezing van Pallieter bij besluit van de H. Stoel
voor de katholieken in Nederland verboden is. De Belgische bisschoppen tillen hieraan niet
zo zwaar. Timmermans brengt enkele wijzigingen aan en laat een "gekuiste uitgave"
verschijnen .
Na zijn dood kent de herdruk van de "ongekuiste" editie een commercieel succes.

1922

F.T. krijgt de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Letterkunde met Juffrouw Symforosa en
Kindeke Jezus in Vlaanderen nadat de vorige keer zijn Pallieter nipt moest onderdoen voor
Cyriel Buysses Novellen en Schetsen. De Vereniging van Vlaamse Letterkundigen zorgde
voor een grootse hulde te Lier waar het woord gevoerd werd door H. Teirlinck, C. Huysmans
en J. Muis gevolgd door een pallieteriaans banket, een beiaardconcert op de Grote Markt en
vuurwerk.
Zijn tweede dochter Clara wordt geboren. Ze volgde later een muzikale opleiding aan het
Conservatorium van Antwerpen.

1923

De novelle Driekoningentryptiek wordt gepubliceerd met het ontroerend verhaal van
palingvisser Pietjevogel, de herder Susk.ewiet en de bedelaar Schobberbeek.
De
toneelbewerking hiervan in samenwerking met Ed. Veterman En waar de ster bleef stille
staan, wordt zeer populair en staat tot op onze dagen nog steeds op de affiche.
Acht jaar later zal C. Melloy dit werk in het Frans vertalen Tryptique de Noël met een
inleiding over de kunst van FT .

1924

Publicatie van Oe pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt waarin problemen van geloof en
ongeloof, liefde en geweten, klerikalisme en verdraagzaamheid geschetst word~n in een tijd
van anderhalve eeuw geleden met als hoofdfiguren Isidoor en Leontientje.

1925

Sticht met Flor Van Reeth en Emest Van der Hallen de Pelgrimbeweging met als doel het
bevorderen van een geest van christelijke solidariteit onder de katholieke kunstenaars. Ze
houden een groots opgevatte tentoonstelling en congres te Antwerpen over de Katholieke
Kunst. Een paar jaar later viel de beweging uiteen.
FT vertrekt met zijn vrouwen zijn zusters Emma en Rachel naar Italië. Hij wil het
Italiaanse landschap zien om een boek over Franciscus te schrijven want "hij is een heilige
die niet zonder de natuur kan gezien worden.. . Het -landschap, de natuur is de ladder
waannee hij naar God geklommen is.".
Felix ontmoet er een jonge priester Giuseppe Pronti, die in 1938 bisschop wordt en hem een
paar keer in Lier komt bezoeken.
In de Maasbode publiceert Felix een beschrijving van de reis die later in boekvorm verschijnt
Naar waar de appelsienen groeien.
T. wordt benoemd tot briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Letterkunde. Acht jaar later wordt hij werkend lid ter vervanging van Or. Juul Persyn.

1926

Antonia (Tonet) , Felix' derde dochter wordt geboren. Ze zal vooral bekend worden als
illustrator van kinderboeken. Zo maakte ze de tekeningen van de latere edities van
Vertelsels 1-1I.t1l die haar vader schreef voor de jeugd. Ook de werken van haar zuster Lia
illustreerde ze.
In dat jaar ve"rhuist het gezin T. naar De Heyderstraat 30.

1928

Geeft de geromanceerde biografie Pieter Breughel, zo heb ik u uit uwe werken geroken
uit. Tot die figuur voelde T. zich geweldig aangetrokken.
Timmermans wordt geregeld gevraagd om in Duitsland te komen voorlezen uit zijn werk en
erover te vertellen. Hierdoor wordt hij meer internationaal bekend en gewaardeerd. Lezingen
voeren hem ook naar Zwitserland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken, polen,
Hongarije... om Vlaanderen niet te vergeten.
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Het gezin Timmermans: Marieke,
Felix en de vier kinderen

Wij hebben het geluk U te meldeo,
dat op O. L Vrouw Hemelvaart , er in

geboortekaartje van
Gommaar
Timmermans
getekend
door zijn
vader Felix

onzen hof een zoontie uit de rookooien
gekomea is, dat in het H. Doopsel den
naam van Gommarus heeft gekregen.
Felix en Marieke Timmermans·Janssens.
Lier. 15 Oogst 1930.

De Zimmertoren te Lier
Tekening Felix Timmermans

Illustratie uit
De harp van Sint-Franciscus
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Wordt bevriend met C. Melloy met wie hij tot aan zijn dood in 1941 een overvloedige
correspondentie zal voeren.
1929

Zoon Gommaar wordt geboren. Hij tekent en schildert en is vooral bekend als cartoonist
onder de naam Got. Onder die pseudoniem publiceert hij ook in Knack.
F.T. illustreert De Witte van zijn vriend E. Claes.

1930

De "Zimmerjubelklok" wordt onthuld. F.T. verleent hieraan zijn medewerking door het
ontwerpen van een aantal taferelen voor de astronomische klok. Hij maakt een pentekening
van de Zimmertoren die als affiche gebruikt wordt en nu nog in WF-folders opduikt.

1932

Publicatie van de geromanceerde biografie De harp van Sint-Franciscus met de
aankondiging: "Deze dingen heb ik me zo voorgesteld nadat ik de boeken gelezen had die de
geleerden over zijn schoon leven hebben geschreven. Zo zag ik het gebeuren. En ik draag
deze verbeeldingskes op aan mijn vrouwen kinderen, aan de Eerw. Heer Pronti uit Assisie en
aan enige simpele mensen uit onze straat, ter ere van Sint-Franciscus.".

1933

FT houdt de herdenkingsrede in de Vlaamse Academie voor Taal- en letterkunde voor H.
Conscience die een halve eeuw voordien overleed . C.M. was hierop ook aanwezig .

1935

Met de publicatie van Boerenpsalm slaagt FT erin met de levensbeschrijving van de
wroetende kleine boer Wortel een tragische dynamiek te bereiken die tot een klassiek
hoogt~punt van zijn werken voert.
T. houdt de openingsrede op het eerste Congres van de Scriptores Cathotici in Brussel, dat
hij voorzit.

1936

Viert zijn vijftigste verjaardag. Bij die gelegenheid worden in talrijke binnen- en buitenlandse
dag- en weekbladen gelegenheidsartikels, reportages en interviews gepubliceerd.
Krijgt voor het eerst hevige hartkrampen en moet rusten en een streng regime volgen.
Houdt de huldetoespraak tijdens de feestzitting in de Lierse stadsschouwburg voor de
tachtigste verjaardag van kunstsmid lodewijk Van Boeckel en eveneens bij de opening van
de tentoonstelling van Albert Saverys te Gent.

19'38

Publicatie van de novelle Ik zag Cecilia komen een irreêle idylle, vol droom en romantiek
maar met het tragisch slot van een ballade. Oe vrouwelijke hoofdpersoon werd genoemd
naar zijn eerste dochter Lia.
In samenwerking met Hendrik Caspeele schrijft hij het toneelstuk Het Filmspel van SintFranciscus.
Het referendum onder de lezers van Het Boek in Vlaanderen waarin men vroeg wie de tien
liefst gelezen Vlaamse auteurs waren, wordt bekendgemaakt: 1. F. Timmermans : 15.500,2.
E. Claes : 14.500,3. Conscience: 12.500,4. Streuvels: 10.700 en 5. Walschap : 6.700.
K.V.O. Antwerpen creêert de opera Anna-Marie (naar het boek van T.) waarvoor Renaat
Veremans de muziek componeerde.

1939

T. wordt door zijn dokter aangemaand wat rustiger te leven en zijn voordrachten te beperken.
Charles d'Ydewalle publiceert in la Nation Beige een interview met de Fee onder de titel "A
Lierre, chez un grand écrivain beige".
De film Een engel van een man waarvoor T. het scenario schreef, R. Veremans de muziek
en die door Jan Vanderheyden werd geproduceerd, wordt in Antwerpen voor het eerst
vertoond.
In het Sint-Gummaruscollege te Lier houdt F.T. een huldetoespraak bij de viering van Isidoor
Opsomer door de Katholieke Studiekring n.a.v. zijn benoeming tot baron.

1940

Bij het uitbreken v~n de oorlog vlucht T. met zijn gezin naar Menen en keert na een paar
weken terug naar Lier dat inmiddels bezet is.

1941

Camille Melloy overlijdt. Wegens ziekte kan F.T. de begrafenis niet bijwonen. In een brief
aan de broer van C.M. schrijft hij : "Camille was een groot en edel mens, een zuiver
kunstenaar. Hij was werl<elijk een minnesfreel Gods, een Franciscaanse heraut, een
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Kaft Felix Timmermans, Boerenpsalm, getekend door de auteur

Illustratie uit het boek
"Het Kindeken Jezus in Vlaanderen"

Het doodsprentje
van Felix Timmermans
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glorie straal onder de mensen. Ik ben innig blij dat ik hem gekend heb : Hij heeft me naar de
ziel rijker en beter gemaakt. ".
F.T. wordt voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs van literatuur door Hjalmar
Hammarskjöld, vader van de latere secretaris-generaal van de V.N. en lid van de Zweedse
Academie. . Reeds' in 1928 en 1940 werd F.T. voorgedragen door de hoogleraars in
Nederlandse letterkunde van Leuven dr. A. Boon en dr. P. Sobry.

1942

In een brief van zijn uitgever Van Kampen blijkt dat De Harp van Sint-Franciscus in 1941
het meest verkocht werd van al zijn boeken gevolgd door Pallieter, De Pastoor en Het
Kindeken Jezus in Vlaanderen .
T. krijgt de Rembrandtprijs die hem te Antwerpen wordt uitgereikt door de rector van de
universiteit van Hamburg. Hiervoor wordt hij ook gehuldigd te Mechelen, Hasselt en Lier. In
zijn stad wordt de Begijnenvest omgedoopt in F. Timmermans-vest en onthult men er een
gedenksteen, die door de leden van de Witte Brigade verbrijzeld wordt en in het water
geworpen. Men verweet hem, in bezettingstijd, een Duitse prijs te hebben aanvaard.

1944

Krijgt meer en meer last van het hart zodat zijn dochter Clara de tekst van het boek Adriaan
Brouwer opschrijft die hij dicteert. Later wordt F. getroffen door een kransslagadertrombose
zodat hij volledig moet rusten en alle emoties en inspanningen vermijden.
Nadat het Engelse leger Lier is binnengetrokken willen leden van de Weerstand F.T.
arresteren. Wegens zijn ziekte geeft de procureur des konings verbod voor de aanhouding,
maar worden zijn goederen onder sekwester gesteld. Een tijd later zal zijn gerechtelijk
dossier "zonder gevolg" worden geklasseerd.

1947

Publicatie van Adagio een verzenbundel waarin de vereenzaamde en ten dode
opgeschreven T. zijn geestelijk testament kenbaar maakt. De dichter heeft hier het diepste
van zijn innerlijk wezen, zijn weemoed om het afscheid van de aardse dingen, zijn
eeuwigheidsverlangen en zijn geluk om de mystieke aanwezigheid van God in zijn ziel in
woorden willen vangen.

1947

Op 23 januari om 20u. krijgt F. een nieuwe hartaanval. Zijn dochter Clara en Tonet blijven bij
hem waken terwijl zijn vrouw is gaan rusten. Terwijl Clara de dokter is gaan halen sterft hij in
de armen van Tonet: het is 1u.15, 24 januari.
Op 28 januari wordt hij begraven op het kerkhof Kloosterheide. In het sterfhuis wordt het
woord gevoerd door pater Van Mierlo en M. Gilliams. Op het kerkhof spreekt zijn vriend O.
Van Rompay, die zijn laatste portretgeschilderd heeft, de grafrede uit. De radio zendt een
"In memoriam" van Lode Baekelmans uit.

1957

Naar aanleiding van de tiende verjaring van het overlijden van F.T. wordt het
Timmermanspad, ontworpen door J. De Ceulaer, te Lier feestelijk ingewandeld.
In Oostduinkerke heeft de onthulling plaats van een gedenkplaat door V.T.B.-voorzitter J. Van
Overstraeten aan villa Laagland. Hier bracht F.T. met zijn gezin de vakanties door in de
dertiger jaren en voltooide hij er zijn Boerenpsalm. Een straat kreeg ook zijn naam.

1965

Ter gelegenheid van de Sint-Gummarusfeesten die om de 25 jaar worden gehouden, gaat op
3 en 10 oktober de grote Pallieterstoet uit. Frans van Immerseel had de leiding en de
uitbeelding van Timmermans' werk vormde het leeuwenaandeel.

1968

Opening van het "Timmermans-Opsomerhuis" gepaard met een academische zitting in het
stedelijk museum waar Walter Vanbeselaere en J. De Ceulaer de toespraken houden. Dit
"museumhuis" biedt een algemeen beeld van de Lierse kunstenaars : baron J. Opsomer, L.
Van Boeckel, R. Veremans, T. Bergman en F. Timmermans. Van deze laatste zijn
schilderijen, tekeningen, boeken, documenten en een reconstructie van zijn werkkamer te
zien, adres: Netelaan 4 Lier.

1972

Naar aanleiding van de 2551e verjaring van het overlijden van F.T. wordt een postzegel
uitgegeven met de afbeelding van zijn gekleurde tekening op het titelblad van "De Ster". In
de pers verschijnen heel wat artikels en worden verschillende initiatieven genomen om hem
te herdenken.
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Ter nagedachteni s van

MEVROUW

FELIX TIMMERMANS
geboren

MARIEKE JANSSENS
t e Lier 23 Juli 1892 en .Idaar zacht In de Heer
ontslapen op zondag 14 februari 1982. \,/ooizlen
van het Heilig Sakrament der Zieken.

"MET PEN EN PENSEEL"

Het zil van lief.
Het ziJ van leed.
Ik voel me zo bevanQso.
En ' t bonzen van mijn hart,

Gereed te harsten van verlangen.
Hij zei een woord dat in me viel
Als 't schoonste mlnnelieke :

· Ik neem U mee In miJne ziel , Marieke!.

Felix TIM.I\1ERMANSTENTOONSTELLING

I
II
i

I
!

lied van Marieke uit Pallieter
Fellx. Tlmmer::lan:
De familie dankt U
voor Uw troostend medevoelen.

TIMMERMANS-OPSOMERHUIS
NEfELAAN U ER
van 19 april tot 31 augustus 1986

-"' dmsdag. - . . don&..." .
u.~diII9r.t~

\,IanIO::to112u~
..."n.30Io> 17.30.

Doodsprentje Marieke Janssens, echtgenote F. Timmermans
,

!
III

FELIX TIMMERJ.~NS-jAAR

L __._______________J

Begijnhofkerk, Lier 25.01 1997
. Rechts yooraan: de kinderen Timmermans (vlnr.: Ua, Clara, Tonet en Gommaar)
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Op 5 juli, geboortedag van Felix, wordt het Timmennans-genootschap gesticht met als doel
de nagedachtenis van F.T. levend te houden en de kennis van zijn literair en plastisch werk te
bevorderen. Dit gebeurt door het uitgeven van een jaarboek met deskundige studies van zijn
proza, poêzie, toneel, teken- en schilderwerken en het organiseren van een ledendag. Het
stichtingsbestuur bestond uit: J. De Ceulaer, F. Verstreken, L. Vercammen, M. Boschmans,
B. Aafjis, G. Dumez, H. Lampo, W. Opsomer, L. Simons, L. Timmermans en A. Westir1inck,
correspondentieadres: L. van den Eynde, Lisperstraat 10 Ib.3, B 2500 Lier.
1975

Verfilming van Pallieter in regie van R. Verhavert, scenario en dialogen van H. Claus op
muziek van Vivaldi en Ivanovic. Hoofdrolspelers zijn J. Rommerts, E. Brugman en L. De
Leur. Reeds in 1936 was men met zo een opzet, onder leiding van H. Storck, begonnen
maar het ging niet door.

1982

Op 89-jarige le~ftijd overlijdt Marieke Janssens, de weduwe van F.T .. Ze wordt begraven op
het kerkhof Kloosterheide naast haar man.

1986

Honderdste verjaardag van de geboorte van F.T .. Bij die gelegenheid worden twee bronzen
beelden onthuld door burgemeester-senator M. Vanhoutte.
Het Pallieter-monument,
ontworpen door Jan Alfons Keuster uit Schilde, krijgt een plaats tegenover het TimmermansOpsomerhuis terwijl het Symforosa-beeld van Roland Rens uit Aarschot, geplaatst wordt op
het grasperk tegenover de Symforosastraat in het begijnhof.
Naast allerlei feestelijkheden heeft een opgemerkte tentoonstelling plaats onder de titel "Met
pen en penseel", een theaterevenement "Melk de dag" en de uitgave van een postzegel met
de afbeelding van de Fee op 100.000 exemplaren.
B.R.T. verfilmt de roman Anna-Maria in de reeks Made in Vlaanderen. Martine Berks
schreef het scenario en Kris Betz was de realisator. Hoofdrolspelers waren Nolle Versyp
(Pirroen) en Claude de Mets (Anne-Marie).

1989

Verfilming van Boerenpsalm in regie van R. Verhavert met als hoofdrolspelers R.
Waterschoot, M. Prinsen en K. Van Parijs.

1990

Timmennans-kring wordt opgericht door E. De Smedt en J. Deckers met Clara Timmermans
als ere-voorzitter om het werk van en de gedachte aan F.T. in de belangstelling te houden;
ook om Timmermansvrienden te ontmoeten bij literaire wandelingen, voordrachten en
tentoonstellingen. Ze geven een ledenblad uit "Zilveren Verpozingen" met verslagen van hun
activiteiten en bijdragen over F.T. Hierin verscheen reeds een drietal artikels over C. Melloy,
de stille vriend. Correspondentieadres: E. De Smedt, Rode Dreef 15,2110 Wijnegem.
Stichting van het F. Timmennans-Gesellschaft te Kleef in Duitsland met Dr. Burkhard
Schwering als voorzitter en Ignaas Dom als secretaris. Hun doel bestaat in het bevorderen
van de studie- en de kennis van F.T. als auteur en als schilder door de publicatie van o.a. een
jaarboek, lezingen, tentoonstellingen en uitstappen. Op dit ogenblik tellen ze 250 leden. In
Duitsland heeft F.T. zijn grootste successen gevierd. Meer dan 3 miljoen T.-boeken werden
er gedrukt. Dat is meer dan de helft van alle uit Vlaanderen afkomstige boeken in het Duits.

1997

Vijftigste verjaardag van het overlijden van F.T..
Zaterdag 25 januari : Bloemenhulde op het kerkhof door het stadsbestuur en de Lierse
verenigingen met toespraken door prof. dr. A. Keersmaekers en cultuurschepen G. van den
Bogaert. Hierna volgde de eucharistieviering in de Bègijnhofkerk voorgegaan door mgr. P.
van den Berghe, bisschop van Antwerpen.
De officiêle opening van het Timmennansjaar greep plaats op het stadhuis met toespraken
door kunstcriticus Jos Borré (De Morgen) en bugemeester M. Vanderpoorten.
Naast een grote F. Timmermanstentoonstelling in het Timmermans-Opsomermuseum en een
tentoonstelling van het grafisch en picturaal werk in het Stedelijk Museum, wordt een
Europees project met hedendaagse kunst onder de titel "Er gebeurt iets..." opgezet onder
leiding van Emo Vroonen (25 mei tot 21 sept.) .
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Geboorte-akte van Ca mille Melloy 28.01 .1891

Camille Melloyaan het front (W.O. I)

Camille Melloy als novice
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CAMILLE MELLOY
ENKELE BIOGRAFISCHE NOTITIES
door Jan Olsen
1891

Camillus Josephus De Paepe wordt te Melle geboren op 28 januari. Verdere familiekundige
gegevens vindt U in een afzonderlijk hoofdstukje onder de titel "Genealogische schets
m.b.t. Camille Melloy".

1903

Camille beêindigde het lager onderwijs in de gemeentelijke jongensschool te Melle, dit met
groot succes want hij haalde er de eerste prijs en ontv~ng hiervoor een bronzen medaille.
Meteen startte hij zijn oude humaniora-studies (toen nog in de Franse taal) aan het College
van de Paters Jozefieten te Geraardsbergen.

1906

Op 11 september trad hij het noviciaat van de congregatie der paters Jozefieten te
Geraardsbergen. Hij ontving er de kloostemaam Théodule, in symmetrie met zijn twee
oudere broers, Joseph en Léopold, die in het religieuze leven respektievelijk Théophile en
Théodore noemden.

1908

Op 30 augustus legde Camille De Paepe zijn eerste geloften af.

1909

In dit jaar beëindigde hij zijn middelbare studies en ging aan de Leuvense universiteit
filologie studeren in welke richting hij in 1913 tot doctor promoveerde.

1913

Vanaf begin september werd Camille De Paepe leraar Frans aan het H.
Drievuldigheidscollege te Leuven. Ondertussen studeerde hij tevens thomistische filosofie
aan de universiteit.

1914

Op 25 augustus legde Camille De Paepe zijn eeuwige geloften af.

1914

Enkele weken na het uitbreken van de eerste wereldoorlog (op 3 augustus schond Duitsland
Belgiês neutraliteit) scheepten Camille (E.P. Théodule) en zijn broer Léopold (E.P.
Théodore), op advies van hun oversten, te Oostende in om zich te begeven naar
Weybridge (Engeland), alwaar de paters Jozefieten een groot college runden.

1915

In augustus werden alle Belgen jonger dan 29 jaar onder de wapens geroepen, zo ook
Camille Melloy. Hij vertrok naar een kamp, gelegen te Auvours in Frankrijk. Daar kreeg hij
een opleiding als brancardier.

1916

Vanaf dat jaar bevond Camille zich aan het front in de sector Diksmuide.

1917

Gedurende de oorlog ging hij samen met zijn broer Joseph (E.P. Théophile) naar Italië,
bestemming Rome (eind september, begin oktober 1917).

1921

Op 28 augustus wordt pater Théodule priester gewijd. Hij is dan dertig jaar oud.

1926

De jonge priester werd ziek en bracht enkele maanden herstellingsverlof door te Maribo
(Denemarken) bij een kloosterling.

1927

Op 8 februari overleed te Melle zijn moeder, Sidonie Bogaert.

1928

Pater Théodule verhuisde van Leuven naar Melle alwaar hij leraar werd aan de poêsis in het
College van de Paters Jozefieten.

1930

Op 22 mei nam Camille De Paepe officieel het pseudoniem Camille Melloy aan.
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Enkele boeken geschreven door Camille Melloy

De Rozenbergabdij
te Waasmunster
ten tijde V'dn
Camille Melloy 's
dienst aldaar

~

18-

· 1930

Het Franse "Comité de Littérature spiritualiste" (gesticht door mevr. Claire Virenque in 1911
en te Parijs gevestigd) kende, n.a.v. een bijeenkomst op 19 mei, de prijs 'Claire Virenque'
voor 1929 toe aan Camille Melloy voor zijn mooie bundel "Le parfum des buis" (in 1929
uitgegeven door Perrin te Parijs). In dit bekroond werk bezingt Camille Melloy zijn
geboortedorp, de vriendschap, de wisseling der seizoenen, de innigheid der avonden en de
troost die het gebed kan geven.
Voornoemd komitee werd toen voorgezeten door Henri Bordeaux (een Frans romanschrijver
en Criticus, lang één der meest gelezen katholiek moralistische auteurs) bijgestaan door zijn
secretaris-generaal, Ernest Prévost.

1931

De Franse Académie voor TaaJ en Letterkunde bekroonde Melloy's dichtbundel "Retour
parmi les hom mes" (uitgegeven in 1930 te Parijs bij de 'Editions de la revue des poètes1
met de prijs "Prix Artique" (In dit werk staat het medelijden van de dichter voor de armen en
de kanslozen centraal).

1933

Zijn dichtbundel "Enfants de la terre" (uitgegeven in 1933 te Parijs bij Bloud en Gay) werd
bekroond door "l'Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique" met
de Eugène Schmitzprijs.

1933

reis naar Noorwegen en IJsland.

1934

Eveneens voor zijn dichtbundel "Enfants de la terre" ontving hij de prijs 'Edgar Poe'. Deze
prijs, met toen een waarde van 7.000 fr., werd toegekend door het Parijse 'Maison de
Poésie' aan een dichter die verzen schreef in de Franse taal en niet tot de Franse
nationaliteit behoorde.

1934

april; verblijf in Nederland (Amsterdam).

1934

reis naar Oberammergau (Beieren I Duitsland) van 3 tot 11 augustus in gezelschap van o.a.
Stijn Streuvels en diens dochter Dina. Doel van de reis was het passiespel aldaar bij te
wonen, deze we.rd sinds 1633 na een pestepidemie elke 10jaar opgevoerd.

1935

kruisvaart in de Middellandse Zee, bezoek aan o.a. Syriê en het H. Land. Deze reis werd
ondernomen met de schrijvers Stijn Streuvels en Anton Coolen.

1936

reis naar Italiê I Assisiê (de streek van Sint-Franciscus).

1931

Op 14 april wordt Camille Melloy omwille van zijn diensten aan de Letterkunde op
voordracht van de toenmalige Belgische Minister van Openbaar Onderwijs (Julius Hoste jr.)
onderscheiden met het ereteken van Ridder in de Kroonorde.

1931

reis naar Zweden en Finland.

1938

Bij koninklijk besluit van 17 maart bevestigde de Minister van Buitenlandse zaken en
Buitenlandse Handel (Paul Henry Spaak) op 30 maart dat aan Camille Melloy de toelating
werd verleend om het ereteken van Ridder der Orde van het Erelegioen te dragen (de toen
hoogste burgerlijke onderscheiding in Frankrijk).

1938

augustus: reis via Zwitserland naar Italiê met bezoek-aan Milaan, Venetiê, Florence alsook
aan Assisiê.

1938 ·

overlijden van zijn vader, Germanus De Paepe, te Meerbeke op 22 december.

1939

Per 8 februari 1939 werd Camille Melloy officieel benoemd tot directeut-'aalmoezenier van
de Rozenbergabdij te Waasrnunster.

1939

reis naar Nederland.

1941

De laatste zondag van oktober werd hij overgebracht naar de stadkliniek te Sint-Niklaas.
De dag daarna werd een heelkundig ingrijpen uitgevoerd aan de galblaas.
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BEATI OUI IN DOMINO MORIUNTUR.

I'

i

Monsieur et Madame Théophile DE PAEPE-DE ' MEUR, enfants et petitsenfants;
La révérende Mère Agnès-Rachel DE PAEPE, supérieure du eouvenl des
Sceurs de Marie-Joseph, à Meerbeke 1
Le révérend Père Théophile-loseph OE PAEPE C.l. Procureur général des
Pères Joséphites 1
Le révérend Père Théodore-Oetave DE PAFPE C.l.
Monsieur et Madame Benoit DE PAEPE-MEIRSCHAERT, enfants et petitsenfants;
La familIe DE PAEPE ;
La familIe BOGAERT ;
Madame l' Abbesse et les Chanoinesses Régulières de St-Vietor/de I' abbaye
Roosenberg, à Waesmunster i
Mademoiselle ldalie VAN DEN BERGHE, sa' fidèle servante 1
vous annoneent avec résignation chrétienne qu' il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l' ame de son fid3le serviteur,
LE RÉVÉREND

Camille Joseph DE PAEPE
(Camille MELLOY)
Directeur de r abbaye Roosenberg, à Waesmunster,
Chevalier de l' Ordre de la Couronne , Chevalier de la Légion d' Honneur,
Ancien-brancardier 1914 - 1918 ;
né à Melle, Ie 28 janvier 1891, ordonné prêtre à Louvain, Ie 28 août 1921, pieusement décédé
à St-Nicolas-Waes, Ie jour de la Toussaint 1941, fortifié de tous les secours de Notre Mère la
Sainte-Eglise.
'
.
Le service funèbre, suivi de l' inhumation dans Ie caveau de familie à Melle, aura lieu en
MERCREDI 5 NOVEMBRE, à 10 heures.
Les Vigiles seront chantées Ie 4 novembre à 17 heures.
Réunion, 'rue de l' église, Nr. 55, à 9.45 heures.
Un deuxième service aura lieu en la chapelle de l' abbaye Roosenberg, Ie JEUDI 6 NOV.
à 10 heures. '
.
'
Les Grégoriennes ont commencé Ie 1 novembre.

r église paroissiale de Waesmunster, Ie

SOUVENEZ-VOUS DE LUI DANS VOS SAINTS SACRlFICES ET VOS PRIÈRES.
Waesmunster, 1 novembre 1941.
Impr. W. Van der Meuler:.Parijs, Wusmumler

Dood~f van

Camille MeHoy
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1941

Allerheiligendag, 1 november : Camille Melloy overleed in

stadskliniek te Sint-Niklaas.

1941

Op 5 november werd te Waasmunster een begrafenisplechtigheid georganiseerd in
aanwezigheid van enkele Frans- en Nederlandsschrijvende letterkundigen, o.a. Stijn
Streuvels en een lid van de Académie Française.
De lijkkist werd overgebracht naar het kerkhof te Melle waar hij werd bijgezet in de
grafkelder van de familie De Paepe.

1941

Op een dinsdag halfweg de maand november werd er in de Sint-Goedele-kerk te Brussel
om 11 .00 uur in de voormiddag op initiatief van verscheidene letterkundige groeperingen uit
België een solemnele dienst gezongen.

1942

De Belgische Académie Royale de Langue et Littérature françaises kende postuum de prijs
'Auguste Michot' toe aan Camille Melloy. Deze prijs werd toegekend aan een literair oeuvre
die het schone van Vlaanderen bezong in de Franse taal.

1943

tentoonstelling 'Camille Melloy', die werd ingericht door "Le Musée du Livre" te Brussel , en
geopend werd op 19 september.

1948

Op 5 december vond de plechtige overhandiging plaats van het Camille Melloy-fonds door
Z.E.H. Théophile, Joseph De Paepe, namens de familie De Paepe, aan de vzw 'Bibliotheca
Wasiana' te Sint-Niklaas (voornoemde vereniging . verzamelt alles i.v.m. wat enigszins
belangrijk kan zijn voor de geschiedenis van het Waasland . Camille Melloy bracht zijn
laatste levensjaren door als geestelijk leider van de Rozenbergabdij te Waasmunster. De
toenmalige voorzitter was prof. Dr. Prosper Thuysbaert de secretaris André Stoop, de latere
stadsbibliothecaris van de openbare bibliotheek te Sint-Niklaas, waar overigens heden de
Bibliotheca Wasiana is in ondergebracht).
De gelegenheidsrede in het Nederlands werd uitgesproken door Or. Albert Van Driessche
(deze werd overigens gepubliceerd in het nummer augustus/september 1949 van "Dietsche
Warande & Belfort".
Prof. Dr. Charles de Trooz (gewezen leerling en vriend van Camille Melloy) sprak de
gelegenheidsrede in het Frans uit.
De schenking van het fonds Camille Melloy gebeurde door de bemiddeling van Henri de
Lovinfosse. Van dit fonds werd een catalogus opgemaakt onder de noemer 'speciale
verzamelingen : nr.1 ' door mevr. Diana De Dauw, verbonden aan de Stedelijke Openbare
Bibliotheek van Sint-Niklaas (1975) .

Grafzerk van Camille Melloy op het kerkhof van Melle
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GENEALOGISCHE SCHETS M.B.T.
CAMILLE MELLOY
door Jan Olsen
Over zijn afstamming schreef Camille Melloy zelf ooit het volgende : "J'appartiens à une familie
purement flamande, dont les origines flamandes peuvent être controlées dans Ie passé jusqu'au 13e
siècle ..."

(1) .

Of Camille Melloy ooit bepaalde familiekundige opzoekingen verrichtte, konden we niet te weten
komen. Enig spoor ervan vonden we tot op heden niet terug. Zelf trokken we één en ander na m.b.t.
de voorouders van Melloy. Camillus Josephus De Paepe werd te Melle geboren op 28 januari 1891
uit het tweede huwelijk van zijn vader Germanus met een zekere Sidonie Stephanie Bogaert.
Carnillus was de jongste telg uit een gezin van zeven kinderen, waarvan de twee oudsten sproten uit
het eerste huwelijk van vader Germanus met Marie Emelia De Moor.
De vier grootouders van Camille Melloy waren werkzaam in de landbouw. Zijn overgrootouders langs
vaderskant eveneens.
Grootvader, langs moederszijde, met name Alexander Bogaert woonde te Oordegem in een grote
hoeve (2).

Moeders broer, Camille Bogaert (peter van Camille Melloy) was een tijdlang

burgemeester van Serskamp (1896-1904) (3). Grootvader en groQtmoeder langs vaderszijde, JeanBaptista De Paepe en Nathalie de Raedt (beiden geboren te Letterhoutem) waren bij hun huwelijk in
1843 werkzaam in de landbouw te Wetteren.

Later, in de geboorteakte van Germanus (Melloy's

vader) staat onder de rubriek 'beroep' bij Jean-Baptista 'tapper' vermeld. Aldus baatte het gezin De
Paepe toen te Wetteren een herberg uit. Bevestiging daarvan vonden we in de bevolkingsboeken
van voornoemde gemeente (telling 1846-1857).
Bij een latere telling in de gemeente Wetteren (nI. deze van 1866-1882), vernemen we dat het gezin
van Jean-Baptista De Pa epe op de Dries woonde en er een winkel annex bakkerij op nahield. Op 1
december 1879 lieten ze zich te Wetteren uitschrijven en gingen te Oordegem wonene waar reeds
een paar van hun kinderen enige tijd verbleven.
Melloy's vader, Germanus

e te Wetteren in 1851) werd schoenmaker en vestigde zich eind 1877, een

jaar na zijn eerste huwelijk, te Melle. Eerst langs de Brusselsesteenweg, daarna in de buurt van het

(1) Deze tekst wordt aangehaald door Monique Scheerlinck in haar eindverhandeling tot het behalen van de graad van licentiaat in de
romaanse filologie. getiteld "C8mille Melloy. de la vie à roeuvre" (Leuven. 1989). p.26
Volgens haar werden deze gegevens geput uit een neergeschreven conferentie van Camille Melloy over zijn eigen werk. deel 1
p'14-15 en 16.
.
l~) Melloy Camille. "L'offrande filiale" (boek. uitgegeven bij Bloud & Gay. 1929). p.24 e.v. waar we volgende lezen : ..... Deux fois j'ai
vu pleurer ma mère. La première. j'avais six ans. C'était un dimanche, vers Ie &Oir. Grand-père. qui habitait toujours sa vaste ferme.
a.O ..... on Ie savait. depuis un temps.
fort malade ......
M
(3) Melloy Camille. "L'offrande filiale (boek. uitgegeven bij Bloud & Gay. 1929). p.40 en 41 , daar lezen we : ..... Mon parrain. qui avait
une belle barbe fleurie comme Léopold 11. et sur son gilet blanc une large chafne de montre en or. j'étais très fier qu'iI fOt bourgmestre
et que je portasse son nom. me donnait une pièce de cent sous. énorme... pendant que ma mère causait avec son frère illustre. Ie
bourgmestre de Cherscamp .....
Camille Bogaert staat ook vermeld in het boek van Ruys Robert. De Sutter Hugo e.a. "Bijdrage tot de geschiedenis van Serskamp"
(1980) p.169

- 22-

station (4) , en later, een hele tijd na zijn tweede huwelijk, in de Kloosterstraat (deze woning staat er
nog en draagt heden het huisnummer 94)

(5) .

Kort na de dood van Melloy's moeder, Sidonie Bogaert (+ te Melle op 8 februari 1927) verhuisde
vader Gennanus naar Dorp 8 te Meerbeke (een gemeente heden gefusioneerd met Ninove)

(6) ,

waarschijnlijk omdat één van zijn dochters, met name Melanie-Rachel, daar verbleef als religieuze in
het klooster van de Zusters van Maria-Jozef (T) .
Camillus De Paepe (Camille Melloy) overleed te Sint-Niklaas, ondanks een heelkundig ingrijpen aan
de galblaas, in de stadskliniek op 1 november 1941.
Als bijvoegsel bij dit hoofdstuk voegen wij een genealogisch schema als eerste aanzet tot een
kwartierstaat (voor verdere uitwerking dient echter nog heel wat onderzoek te worden verricht).

;
I

~

~

" : " -==-~

Gemeente Cherscamp (wijk Anker) 1

: BRIEVEN PAUKEN met VELOS I

rf;, op Zondag 19 October 1902
~r V:e~~~~g~~pr~~Ofr~~~f~ .
lijnde 8' kennisdag

3' prij. 10 fr.

~, BO::'~~:::j::::::::::::::-:::o::::::~:I:

]i

l'

eener zeltile vrffmde gemeeme. ten minste uit 15 mede- ,
dingers bestaande. lI1a~r 'bet meest in getal.
I
,
Om delen prijs Ie k'unnen bekomen, moet ml!D' voorzien tiJn nUl een getuigscbrift der plaatselijke Overheid'
betwelk moet ingediend worden in be,' lokaal der InschrijTing \'óór :? 1/2 ure des namldd.gs.
.
_\ .
De inleg is bepaald op 50 centiemen per mededinger. ~
'
., ,
De ÎD..<chrij.ing lal plaats hebben ter herberg van Mr
: FrancÎes De SI/ttl11', van 1 tot 2 It2 ure namiddag, om
alsdan Slipt Ie kunnen beginnen.
'
.
De prijsuitreiking zal plaats bebben ter herberg VlIlI
~1' Leander Smellryns.
.
"erdere voorn'aarden lullên voor den a;ulYallg ' der
brievenpakking bekend gemaakt worden.
•

r

I

~

f'

I
~

NAXENS BET GEXEENTEBESTUUl\: .., ;
IN Stcreuzn·s.
De Burgtmeater.

, J. HermaoA.

~_

'

C. Dogocrt,

W.ttcren. ICOO-.clr. A. O. Gn"', 'A Zooo.

~~=<~-.---

Camille Bogaert. burgemeester van Serskamp (1896-1904)
was peter van Camil\e Melloy
(Uit "Bijdrage tot de geschiedenis van Serskamp. 1980)

(4) Bevolkingsboeken van Melle (1890-1900) folio501.
«~» Bevolkingsboeken van Malle (1910-1920) boek 5 folio 981 .
Bevolkingsboeken van MeUe (1920-1930) boek 4 folio 926.
(T) doodsbrief van Camillus Josephus De Paepe (+ 1 november 1941).
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Franciscus De Paepe x Berlinde Hanssens

Joannes de Raedt x Marie Joanna Baeyens

(landbouwer)

(landbouwer)

Joannes Baptista De Paepe
(landbouwer)
o

x

Nathalie de Raedt

Wetteren 27 april 1843

Letterhoutem op 18 juli 1819

o

+ Gent op 28 mei 1887

(landbouwster)

Letterhoutem op 15 augustus 1814

+ Gent op 20 december 1886

Germanus De Paepe
(schoenmaker)
o

x
Gontrode 09 november 1876

Wetteren 07 juni 1851

+ Meerbeke 22 december 1938

kinderen : -------...,.~

xx
Oordegem 02 juli 1881

De ouders van Camille Melloy

kinderen : --------.~
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Charles Bogaert x Marie Livine De Smet

x

Alexander Bogaert

(landbouwster)

(landbouwer)
o

Melania Van Gysegem

1814

Oordegem 25 februari 1814

+ Oordegem

+ ?

1897

Marie Emelia De Moor
(kleermaakster)
o

Gontrode 19 oktober 1851

+ Melle 01 februari 1881

- Maria Anna

e Melle 02 september 1878)

- Benoit Joseph (0 Melle 16 maart 1880)

Sidonie SteRhanie Bogaert
(zonder beroep)
o

Oordegem 04 februari 1851
CamitIe De Paepe (Melloy) als kind

+ Melle 08 februari 1927

e Melle 07 juni 1882)

- Alexander Joseph

e Melle 09 november 1883)
- Joseph Augustinus e Wetteren 23 augustus 1885)

- Melanie Rachel

- Leopoldus Josephus (0 Aalst 28 december 1887)
- Camille Josephus (E .P. Theodule)
priester-dichter

0

Melle 28 januari 1891

(Camille Melloy) + Sint-Niklaas 01 november 1941
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Uittreksel uit een brief van Camille Melloy aan Felix Timmermans dd, 1 oktober 1928,
toen de eerste nog les gaf aan het H. Drievuldigheidscollege te Leuven
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~

TWEE VRIENDEN:
CAMILLE MELLOY en FELIX TIMMERMANS
Door Daniêl Lemmens
In haar boek Mijn vader vennelctt Lia Timmennans het een en ander over de vriendschap tussen
haar vader en de priester-dichter Camille Melloy :
"... Tussen de getrouwen van het eerste uur was de Fransschrijvende Vlaming Camil/e Mel/oy. In 't
begin van hun levenslange vriendschap schreef hij :

"Hooggeacht~

Meester", later: "Beste Felix". Hij

moet vader wel goed begrepen hebben, dat leest ge zo uit zijn woorden : "Gij neemt eenvoudige
mensen, en gij zoekt in hen, onder de ruwe schors, het goede en het sappige van een in den grond
nog braaf gebleven hart en soms schone, zeer edele gevoelens.

De naturalisten zoekftn en

onderlijnen graag het dierlijke; gij integendeel, zoekt bij iedereen den goeden ondergrond. Die diepe
goedheid van U, die vertedering voor al wat edel is en schoon, dat is evangelisch, christelijk.

Zo

verstaat gij beter den mens dan de snobs van vandaag".

Hoe de vriendschap tussen F. Timmennans en C. Melloy ontstaan is weten we niet precies.

De

aandacht van F. Timmennans voor de Frans-Belgische letterkunde werd bij hem gewekt door zijn, nu
totaal vergeten, Fransschrijvende overbuur Victor Remouchamps· .
Dankzij hem leerde F.

Timmennans de Jeune

Belgique-groep kennen

met namen

als

Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, Charles Van Lerberghe, Emile Vèrhaeren, Georges
Rodenbach e.a.. Hun neoromantiek, hun symbolisme, hun vaag irrealisme, hun hang naar mysterie,
hun flirt met dood en eros, had hem aangetrokken. Heeft die interesse hem later naar die andere
Fransschrijvende Vlaming C. Melloy gebracht? Wie zal het zeggen!
Of heeft het toeval hier ook een rol gespeeld? Een aanwijziging in die zin vinden we terug in een
brief van 27 sept. 1928 waarin F. Timmennans eindigt:
"Met hartelijken en innigen dank en ook de Voorzienigheid
dankend die mij U heèft doen vinden Ban dit hoeksken. "

In een andere brief spreekt C. Melloy ook van "dat gebenedijd hoeksken te Brugge", zodat we kunnen
aannemen dat deze toevallige ontmoeting de eerste stap is geweest voor de langdurende
vriendschappelijke relatie tussen de twee letterkundigen.
Hoe het eerste bezoek van C. Melloy aan F. Timmennans verliep vernemen we via een brief die
hijzelf schreef aan Pieter De Clercq, een vriend-priester uit Nieuwpoort.
"Felix Timmermans heeft me 'n paar mooie briefjes geschreven: hij houdt zeer veel van m'n verzen;
hij vertaalde gansch mijn Soleil sur Ie village voor Marieken : dat weet ik van P. Depauw, z'n vriend,
en van hemzeff, die het noteerde in z'n dagboek. Verleden week heb ik hem bezoek gebracht. Ge

VlCtor Remoucbamp5 : Lier 1862 - Hasselt 1907. Hij was leraar aan het atheneum te Hasselt en werkte mee aan La jeune
Belgique, Vers et Prose en andere Franse tijdschriften. Hij was ook intiem bevriend met Maeterlinck en Van Lerberghe.
Publicaties: Les Aspirations en Vers I'ame.
.
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Briefje van Camille Melloy aan Felix Timmermans naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van deze laatste
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weet dat hij z'n bezoekers soms rap 'afschept' .. er komen er veel .. en hij houdt fel van 't huiselijk
leven.
Pater Depauw was dan ook zeer verwonderd toen hij ons onthaalde op wijn en sigaren, en 'n heelen
namiddag met ons gemoedelijk koutte over kunst en literatuur. H't Moet zijn dat hij veel van u houdt,
jongen, zei m'n vriend. Want dat doet hij voor niemand." Hij leidde mij in z'n studio, vol schilderijtjes
en boeken, in 'n pittoreske wanorde. Hij gaf me 'n paar van z'n boeken, met 'n mooie opdracht : o.a. :
"aan den schoonen en zie/vollen dichter EH. P. C. Mel/oy, Hartelijk t" Dàt ook doet hij voor niemand,
zegt P. Depauw. Zijn beste vrienden alleen krijgen 'n presentexemplaar, en nog niet altijd. Dus, ik
ben goed gevallen, hé ?n

Dat dit bezoek echt indruk op C. Melloy gemaakt heeft blijkt duidelijk uit zijn woorden aan de Fé :
"Het heeft me zoo'n deugd gedaan, gisteren 'n paar uren met u te mogen
leven en voelen, dat er mij een feeststemming van bijblijft. "

Vanaf die periode tot aan de dood van C. Melloy in 1941 hebben ze regelmatig met elkaar
gecorrespondeerd. Ze stuurden ook hun werken op met opdrachten. Daar was C. Melloy zeer op
gesteld :
ti

Vergeet niet er met eigen hand iets in te schrijven : dan is 't

zoo een beetje alsof ik u weer ontmoet. n
De priester-dichter zal wel gevleid geweest zijn bij het lezen van:
"Er was eens een dichter die ons de taal der bloemen en de
gouden zondagsstilte deed verstaan en liefhebben. "

Op andere plaatsen spreekt de Fé van "de dauwdroppuren dichter" . "de dichter der Heilige dingen" .
de "zoete dichter van de avond".
Wanneer F.T. vijftig jaar wordt. kan C. Melloy niet nalaten. zij het met caramelverzen. zijn wensen
over te brengen

Reeds vijftig jaren, beste Fee,
Dat ons planeet u meevoert,
En vijf en twintig (heli ermee/)
Dat Glorie naar den Fee loert !
Toch leuk, die reis door 't Heelal, hé ?
AI is 't van ver, ik Jubel mee,
En 'k wensch van harte dat, nog veIe jaren, och, wat zeg ik ?
tot over duizend jaar, allez,
(maar dan ben ik hier weg, ik I)
uw naam op Vlaandrens lippen leve en nooit verga noch kwijnen I
En laat ze zeggen: "onze Fee",
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FELIX TIMMERMANS

DE

FAMILIE HERNAT

DE FAMILIE HERNAT

AMSTERDAM . P. N . VAN KAMPEN" ZOON N.V.

Camille Melloy kreeg dit boek met een opdracht van de schrijver,nl. Felix Timmermans,
toegestuurd (zie Fonds Camille Melloy, Bibliotheka Wasiana, nr.CM 705)

Uit het boek: "Het Keerseken in de Lanteem"
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ik zeg: 't is ook "de mijne I"
Camille Itfelloy
5juli 1936
Maar ook F. Timmermans zal zijn genegenheid in dichtvorm overbrengen.

Dit gebeurt bij de

opdracht in het boek Oe familie Hemat waarin hij C.M. dankt voor de vele boeken die hij opstuurde
en er een paar bedenkingen aan toevoegt over poêzie.

Velen dank om al de boeken
die gij mij gezonden hebt
Waar ik steeds pleeg in te zoeken
poiJzie, puur ongerept.
Waar ik die dan ook in vinde

en er mij mee rijker maak,
lijk een bij die In den linde
vol zich drinkt van honglngsmaak.
Wil er zoo nog vele schrijven /
Dichters maken 't leven schoon /
Altijd dieper, dieper drijven
. naar der ziele gulden loon!

In 1940 heeft F. Timmermans moeilijke tijden gekend. Bij 't uitbreken van de 001109 vluchtte hij met
zijn gezin naar Menen waar men twee weken lang in een kelder moest schuilen.

Bij

schermutselingen werd Felix' zuster door een bomscherf onthoofd. Timmermans, de gevoelsman
was overstuur. In enkele weken was hij fel verouderct. Zijn zwak hart had veel geleden. In die
benarde omstandigheden spreekt Camille zijn vriend moed in. Op 9 juli begint Felix zijn antwoord
met : "Mijn goeden CamUle" en vervolgt :
"Dat heeft mij plezier gedaan en een zalf gestreken op mijn gemoed. Want door al die 'wedeNarens
ben ik diep teneergeslagen geweest. Ik was voor alles dood. Ik leefde alleen nog om te sterven. Dat
is erg. Dat is niet plezant. Ik ben er Goddank toch terug uitgekomen. En de belangstelling voor 't
leven nam men stukjes en brokjes zijn aandeel weer in.

Ook

uw

brief van 29 juny heeft daartoe

geholpen. ".

C. Melloy had een zwakke gezondheid. Daarom stopte hij ook met lesgeven en verhuisde naar de
Rozenbergabdij te Waasmunster. Waarschijnlijk had hij F.T. hiervan niet op de hoogte gebracht.
Vandaar dat de Fé, na zijn mislukt bezoek aan Melle, hem een gemoedelijk briefje stuurde in
versvorm waarin die ongedwongen relatie nogmaals tot uiting komt.
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Handgeschreven kaart

(rect~verso)

van Felix Timmermans aan Camille Melloy (9 mei 1939)

...

T·immermans

raconte ..,. .
CHOIX D E CONTES ET D E NOUVELLE$ DE

FÊLlX TIMMERMANS

';':1 ROCJUCTJv ·'

ET THA:JU(,7/QS l.t:

CAMILLE MELLOY

ÉDITIO!\S

L' BSSIJI!

PAHJ S· HR C Xlo: l . LJ·:S

Afdruk schutblad van het
boek: "Timmermans raconte,,,"
Inleiding en vertaling door
CamilleMelloy

-32 -

..

"Beste I

'Ic Was overlaatsf naar Melle gegaan,
'k kwam voor een toeë deur te staan,
ge waan naar 't schoon Waasmunsteren
waar zooveel menschen kunsteren
lijk Ontrop en Verstraeten ;
da"r hebt g'u neergelaten,

zoo zei mij de portier,
en 'k ging terug naar Uer.
Uw boek kwam mij nu goed ter hand
van het geluk in 't FInnenland,

(1)

en 'k heb daar uit vemomen
dat gij Ceeilia wilt zien komen

(2)

naar d'oude Roosenbergabdij.
Ik zal z'u zenden I Aan haar zij
zou Ik haar willen mee geleiden;
maar 'k zit In 't werk, In oude tijden,
gedompeld voor een nieuw, dik boek,

(3)

en 'k koOm zoo moeilijk uit mijn hoelL
Maar als het kan zoo van den zomer
Dan kom Ik naar den dichter-droomer'".

Ze hadden ook veel waardering voor elkaars werk. Vooral het vertaalwerk van C. Melloy viel bij F.
Timmermans in de smaak.
Na het verschijnen van Timmennans raconte ... waarin prachtige verhalen als : Les très belles
heures de Mademoiselle Symphorose, Béguine, Le Cochon", "Notre Dame aux poissons, Le
silence étemel en Triptyque de Noëi", staan te lezen, lucht Timmermans zijn gemoed :
nLaat mij u met wijd-open mond en twee nijpende handen geluk zeggen voor de
schone verhalen. Dat is vertalen! Zo straf als in 't Vlaamsch. Ik heb het ook aan de
uitgever laten weten dat ik er zoo fel tevreden over ben! Ik hoor het van alle kanten
zeggen, van hen die mijn werk in 't Vlaamsch goed kennen, Proficiat".

Maar die waardering ging niet alleen uit naar de vertaling van Timmermans' werken.

Ook het

origineel werk van C. Melloy kreeg bewondering. We kunnen hierbij genieten van die eigen stijl, die
originele woordkeuze en beeldspraak die we in de werken van de grote Fé aantreffen en die hem tot
. (1) OVer zijn reis naar Finland schreef C. MélIoy een verhaal Suomi ou Ie bonheur en Finlande
(2) Ik zag Cecilia komen, een novelle van F. TImmermans over een onmogeHjkè liefde
(3) Op dat ogenblik was F. TimrrÎermans bezig met de enige historische roman die hij schreef Oe familie Hernat
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Handgeschreven kaart (recto-verso) van Felix Timmermans aan Camille Melloy (27 december 1928)

Handgeschreven brief van Camille Melloy aan Felix Timmermans (2 december 1935)
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één van de bekendste Vlaamse schrijvers heeft gemaakt. Naar aanleiding van het verschijnen van
het boek L'Offrande Filiale drukt de Fé zijn gevoelens tekenend uit onder volgende bewoordingen:

"Ik was aan zee en heb uw schoon boek gelezen, neen gebeden! Dat is van zulke
zuivere, kristalheldere liefde!

Grootsch van allure, een goudspikkeling als een

sterrennacht, en zoo vol rust en zielevrede, vol liturgische kleuren, en religieuse
landschappen.

En dan die kleine vondsten, die het accent van blijheid en devotie

versieren en verhoogen. Wat kunt gij die zondagen beschrijven, laten meevoelen en
beleven. In langen tijd las ik geen boek, dat zoo religieus zoo diep in mijn ziel is
gegaan als dit. Ik kan er een psalm opmaken! Overal beveel ik het aan. 't Heeft mij
effenaf doorgoten met Ie bonheur des pauvres gens." (10 okt. '33).
Na de lectuur van Vingt-sept petites élégies mijmert de Fé :

"Uw élégies zijn als een regentje in den avond over een park gefezeld. Een zoet
heimwee heeft me vastgenomen en 'k had eenstil geluk boven mij als onder een
kruidnagelboom. "
Het boek Le soleU sur Ie village heeft hij "gedronken". Een andere keer ter gelegenheid van het
verschijnen van de bundel Parfum des buis moedigt hij aan met :

"Zo nu en dan een pint melk van uw verzen! Daar houdt men den geest mee recht!"
Ik dank u om het genot dat Le poème de la grand 'route' mij gegeven heeft. Ja en
dan begin ik mee te dichten, mee te zien, mee de oude gewaarwording te hervoelen.
Ik ken ze de steenwegen 'k heb vroeger toch zoo geerne gewandeld, en 't waren
kameraden geworden. Bewijs dat gij een groten dichter zijt : dat gij ook anderen aan 't
dichten en aan 't mijmeren jaagt. Nogmaals dank!
Zeg probeer zoo'n dingen eens in 't Vlaamsch te schrijven. Ons volk moet daar ook
van proeven. Want met al die jazz-dichtkunst zakken ze weg".
(...) (I) (27-10-28)

Ook e.M. is zeer ingenomen met de werken van F.T .. Bij het verschijnen van Boerenpsalm geeft hij
een paar rake bedenkingen ten beste :

Beste Fe/ix, uw Boerenpsalm is geen boek voor kinderen, maar 't is een schoon boek,
één van uw beste. Uw Worlel hebt ge uitgewerld tot een type, die leeft - en zal bUjven
leven.

Zijn liefde voor het -land- en het leven, zijn couragie, zijn zwakheden, zijn

geloof en zijn openhartige rechtzinnigheid, dat alles is
waar.

zoo diep-menschelijk, en zoo

Het is opvallend dat het veld met al zijne bedrijvigheid er niet eens in

beschreven is op zijn streuvels, maar daar zoudt ge misschien ook niet zoo goed in
geslaagd zijn, want daarvoor moet men ze" van den buiten zijn. Maar 't huizeken van
den boer, en zijn ziel, die staan er voor altijd. Het motto van den Kruis-Ueven-Heer is
een prachtige vondst. En gansch het boek is doordrenkt met de echtst christelijke
gevoelens. Een echte psalm. En soberder dan uw eerste werken : een vrucht van
het rijpe talent".
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Illustratie van Felix Timmermans
uit zijn boek "Pieter Breughel"

,"

Uittreksel van een brief van Ca mille Melloy aan Felix Timmermans (1934)

Kaart van Felix Timmermans aan Camille Melloy (1931)
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Heel opgetogen is e.M. bij het lezen van Breughel :
"Ik heb drie dagen lang - tijd stelende waar ik kon - zitten smullen aan uw prachtigen
Breughe/. Felix, jongen, wat een schoon boek! Nu, kon het anders? Breughel was
immers een uitgelezen figuur voor u, weggelegd voor u.
En weer die onuitputbare vindingsdracht van joviale of roerende prentenwoorden,
druipend als doorrijp fruit van zoete sappen; en ook, als in

uw andere boeken,

hier en

daar zoo'n prachtbrok, gereed voor de Bloemlezingen der toekomst; en nog, meer
misschien dan in uw andere werken die pakkende menschelijkheid, dat kloppende
hart, en de strijd tusschen licht en duisternis, zonde en genade.
Een rijk boek. - Proficiat!" (7-2-34).
e.M. is een "bezig mens". Vooral in de Melse periode is hij zeer actief. Hij geeft les, houdt lezingen
over literaire en godsdienstige onderwerpen, werkt mee aan talrijke tijdschriften en ... dicht.
T. bewondert die werklust: Waar haalt gij de tijd, de werl<kracht? het geduld, de inspiratie om zo
maar het ene boek na het andere te laten verschijnen." "Gij zijt een horen van overvloed. Gij schudt
het zeker zoo uit uw mouw. "
Diezelfde woorden kunnen we ook toepassen op het leven van Timmermans zelf. Beiden waren zeer
actief, volgden elkaars literaire producties op de voet en lieten hun wederzijdse waardering blijken.
Spijtig zijn ze beiden zo vroeg van ons heengegaan. e.M. was pas 50 jaar, Timmermans amper 61.
We konden nog zo veel van hen verwachten.
Bij het overtijden van e .M. drukt F.T. nogmaals zijn dank uit in een brief aan de broer van e.M. met
deze diepdoorvoelde woorden.
"Ik verlies in Camille een goede medewerker, want wat hij van mij vertaalde, was
geen vertalen meer, maar een herscheppen, zo goed diep verstond hij mij, en had hij
een inzicht in mijn binnenste. Hij heeft daardoor enorm veel voor mij gedaan, en als ik
enigszins in de wereld der Franse Letteren bekend ben, is het aan hem te danken.
Camille was een

groot

en edel mens, een zuiver kunstenaar, waarvan veel werk

blijven zal. Hij was werkelijk een minnestreel Gods, een Franciskaanse heraut, een
g/oriestraal onder de mensen. Ik ben innig blij dat ik hem gekend heb. Hij heeft mij
naar de ziel rijk en beter gemaakt".
Met deze bijdrage heb ik getracht, naar aanleiding van de herdenking van het over1ijden van F.T.,
vijftig jaar geleden, de weinig gekende vriendSChappelijke relatie met e.M. en hun wederzijdse
waardering in het licht te stellen.
Hiervoor kon ik dankbaar gebruik maken van de brieven uit het archief van de paters Jozefietèn te
Melle en van de gededicaceerde werken uit het Fonds eamille Melloy (Bibliotheca Wasiana) te SintNiklaas.
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Kaft van een dichtbundel geschreven
door Camille Melioy en uitgegeven in
1937 in Parijs door Desclée De Brouwer

CAMlLLE MELI,.OY

LE

MISERERE
DU

TROUVÈRE

DESCLEE DE BROUWER, PARIS

•••.•\.<.. .••
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VERWANTSCHAP EN GEMEENSCHAPPELIJKE '
THEMA'S BIJ C. MELLOY EN F. TIMMERMANS
Door Daniêl Lemmens
.;. \ ;

Het was voorzien dat Stijn Streuvels op 5 december 1948 het woord zou voeren bij de overhandiging
van het Camille Melloy-fonds door de familie aan "Bibliotheca Wasiana" te Sint-Niklaas. Wegens
gezondheidsredenen werd hij vervangen door zijn vriend Dr. Van Driessche. In zijn rede verklaarde
deze dokter en literator: "Van (/e twee levende Vlaamse schrijvers, die hem geestelijk het nauwst
verwant waren, Timmermans en Streuvels, was deze laatste aanwezig op zijn begrafenis in 1941.
Timmermans voelde toen reeds nu en dan de angstwekkende vennaningen van de kwaal die hem
niet meer zouden loslaten, en drukte er zijn groot spijt over uit dat het hem niet mogelijk was de
gestorven dichter, met wie hij zoveel gemeens had een laatste groet te brengen. ".

Op het eerste zicht hebben F.T. en C.M. nochtans weinig met elkaar gemeen. Uiterlijk verschillen ze
heel wat van elkaar.

R. Lissens beschrijft in een artikel Herinneringen aan mijn collegetijd

verschenen in het speciale De Gonde-nummer over C. Melloy (1991 1 3-4), zijn vroegere leraar, als
een persoon met "een hoog voorhoofd, vinnige doordringende ógen, wat uitstekende jukbeenderen en
een zwakke gezondheid'. Timmermans was nogal een monumentale, sympathieke verschijning met

een weelderig, golvende haardos, goedlachse ogen die u vol belangstelling en observerend
aankeken. En hoe was het met hun karakter gesteld? C. Melloy getuigde van zichzelf dat hij van
nature noch blijmoedig noch teder is met aanleg tot melancholie en buien van opvliegendheid. Hij
gaf ook toe nogal zwaarmoedig van aard te zijn met opwellingen van vreugde en droefheid. Dina
Lateur (dochter Prutske van S.Streuvels) verklaarde ons in een interview dat ze C.M. heeft leren
kennen als een innemend, fijn en bescheiden man, steeds discreet, door en door priester en vaak
humoristisch. In hogervermeld artikel zegde R. Lissens ook dat C.M. een modelleraar was met een
verfijnde smaak wars van banaliteit en trivialiteit maar dat het hem ontbrak aan charisma. Die laatste

"
eigenschap vinden we wel terug bifF.T.
die J. De Ceulaer typeert als "een stille, rustige, zachtaardige
man, gezellig en gemoedelijk in de omgang, met een mild oordeel over zijn medemensen. Een man
die meestal opgeruimd was al had hij neiging tot weemoed. Zelfzeker was hij niet, eerder schuchter
en voorzichtig, zelfs een beetje vreesachtig. ".

Vinden we op karakterieel gebied toch al wat raakpunten toch kan men zich moeilijk indenken dat de
gelukkige schepper van de levensgulzige Pallieter veel gemeen zou hebben met de weemoedige
dichter van het klagelijke Misère du Trouvère.
11 y

a tant d'angoisse a vivre

Qu'i/ ferait bon d'être enterré

En toch ... Als we op zoek gaan naar de belangrijkste thema's van hun werken vinden we heel wat
gemeenschappelijke klemtonen.
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Vit Camille Melloy, "Enfants de la terre" 1933, Paris (Libr. Bloud & Gay)
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Illustraties getekend door Felix Timmermans
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Bij Mel/oy stoten we onmiddellijk op een alles overheersende realiteit in zijn werk : het religieuze
gevoelen. Voor hem is dit meer dan een concreet thema. Het is een spirituele dimensie die aan de
basis ligt van heel zijn oeuvre. Alle menselijke themata die aan bod komen, wel.e het nu geluk,
vriendschap of nostalgie, worden vanuit dit religieus perspectief benaderd. Men zou kunnen zeggen
dat bijna elk stuk literatuur tegelijk een gebed is. Zo is zijn werk doorkneed met religie zoals hijzelf
sprekend uitdrukt in zijn gedicht Prêtre et poète.
Is F. Timmermans uit hetzelfde deeg gebakken?
E. Mertens, de Leuvense hoogleraar in moraaltheologie, heeft de jongste jaren enkele boeken van T.
herlezen in het licht van zijn geloofsovertuiging en problematiek en hierover een paar opgemerkte
bijdragen geleverd voor het Timmermans-genootschap. Hij stelt vast dat "het literaire, oeuvre van T.
als een soort geloofsbron kan gelezen worden, niet zozeer omdat het informatie brengt over de
volksvroomheid en de kerkelijke praktijken uit de tijd van het rijke roomse leven in het schone Uer en
het Brabant van weleer, doch vooral omdat het het levende geloof met zijn hoogten en laagten, pijnen
en vreugden, op aangrijpende manier in beeld brengt. ft. Geloof en godsdienst spelen in het ganse

werk van T. een voorname rol, vanaf de Schemeringen en Pallieter tot en met het postuum
verschenen Adagio. Uiteraard denkt men in de eerste plaats aan. de werken die inhoudelijk sterk
christelijk gekleurd zijn : de kerstverhalen : Het Kindeken Jezus in Vlaanderen, Oen bloeyenden
Wijngaerdt, het mysteriespel De hemelse Salomé, het heiligenleven De harp van Sint-Franciscus.
Maar ook in de biografieên als Pieter Breughel en Adriaan Brouwer en in de romans als
Boerenpsalm (vooral daar!) en De familie Hemat klinkt bijwijlen een sterke religieuze noot door. In

deze opgesomde werken

is het Timmermans wel

om

literatuur te

doen

en

niet om

geloofsverdediging. Maar zijn kunstenaarschap staat niet los van zijn mens-zijn en gelovig-zijn, het is
een weerspiegeling van zijn eigen innerlijkheid zoals dit ook bij C. Melloy het geval is.

En de

innerlijke T. is een diep gelovig man zoals zijn dochter Ua verklaart in haar boek Mijn vader: "Heel
zijn leven is mijn vader vroom en godsdienstig geweest; zoals zijn moeder; hij zat dikwijls alleen in de
kerk te bidden voor Onze Ueve Vrouw van Gedurigen Bijstand'.

Die bijzondere verering voor O.L.Vrouw had hij ook gemeen met C. Mel/oy. Ze leefden immers in
een tijd waar godsdienstbeleving voornamelijk een zaak van gevoel was dat sterk tot uiting kon
komen in de Mariadevotie. Het was de tijd van de bedevaarten en de processies. "Waar men gaat
langs Vlaamse wegen komt men er Maria tegen". Die uitdrukking uit een bekend Marialied is zeker

toepasselijk op hun beider werk. In bijna elk werk van T. komt men er veJWijzingen naar Maria tegen.
Bovendien heeft hij heel wat afbeeldingen en tekeningen van haar gemaakt voor zijn .literaire werken
en andere gelegenheden.
C.M. heeft heel wat gedichten over Maria geschreven verspreid over zijn verschillende bundels. Zijn
meesterlijk boek Offrande filiale dat een prozagedicht lijkt heeft hij met kinderlijke tederheid de
levensloop van zijn moeder en hemzelf beschreven. We vinden er enig mooie bladzijden over de
Vlàamse vroomheid en de mariale bedevaarten naar Oostakker en Lede terug. Het is tevens een
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HEpKIN..
DEKENtlESV5
IN~VLAANDEREN

DOoRFELIXt1'H11ERMAN5
HET KINDEKEN JEZUS
IN VLAANDEREN

Kaft en schutblad met opdracht van een boek geschonken door Felix Timmermans
(zie Fonds Camille Melloy, Bibliotheca Wasiana, P.O.B. Sint-Niklaas, nr. CM 708)
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bron van infonnatie over dat volkse geloof met zijn novenen, kruisdagen, boetetochten, kerkelijke
feestdagen en kennissen.
In een nuchtere tijd die wij thans kennen, zullen wellicht velen niet gemakkelijk om kunnen met de
overgevoeligheid waannee F.T. en C.M. spreken over Maria.

Vaak doet dit misschien wat

sentimenteel aan maar dit doet geen afbreuk aan de literaire kwaliteiten van de auteurs. We moeten
alles beoordelen vanuit zijn tijd en milieu.
Een ander thema dat de vrienden Timmennans en Melloy nauw aan het hart lag en dat ze veelvuldig
bespeeld hebben, zij het op hun eigen manier, is het kerstgebeuren.
Toen T. op Kerstdag 1942 te Hasselt werd gevierd, zegde hij in een dankwoord met enige
overdrijving : "Heel mijn leven draait en waait rond Kerstmis". Het mysterie van de heilige nacht heeft
hem heel zijn leven bezig gehouden. Als kind luisterde hij ademloos naar vaders kerstverhalen, ging
met zijn kameraden driekoningen spelen, sch~eef zelf later heel wat verhalen over Kerstmis met als
hoogvlieger Het Kindeken Jezus in Vlaanderen, een kleurig veelluik waarin hij Jezus laat geboren
worden in Bethlehem tussen Schelde en leie.

In andere boeken confronteerde hij zijn figuren

menigmaal met het kerstgebeuren, tekende en schilderde zelf veel kersttaferelen. In het jaarboek
van het T.-genootschap Nazareth aan de Nete worden we overvloedig gedocumenteerd over de Fee
en Kerst.
C. Melloy was door dezelfde microbe gebeten. Theo Stael, de schrijversnaam voor Melloy's broer die
een aantal novellen en toneelstukjes in het Neder1ands publiceerde, schreef in een jeugdtijdschrift
een bijdrage over Kerstmis bij C. Melloy. Hierin vertelt hij dat zijn jongere broer Camille reeds als
knaap zijn eigen stalleke van Bethlehem had waarvoor hij zeer veel zorg droeg. Als brancardier aan
het IJzerfront dichtte hij in 1916 voor zijn strijdmakkers Noêl des Jasses·.

In zijn bundel Trois

marches pour Ie temps de Noêl vindt men er kerstgedichten vol innige godsvrucht naast andere vol
levende oosterse kleuren terwijl zijn Livre des Fêtes overheerst wordt door prachtige lyrische
beelden. Naast deze dichter1ijke mystiek schreef C.M. ook fijne verhalen voor de jeugd La belle
histoire de l'Enfant Jézus en na zijn bezoek aan het H.land in gezelschap van S. Streuvels en A.
Cool en L'Ame de Bethlehem waarvoor hij ook een Vlaamse versie schreef. Het moet ons ook niet
verwonderen dat C.M. juist Driekoningentryptiek van F.T. in het Frans vertaald heeft en de nadruk
op het mysterie van de kerst legde door het te vertalen in Triptyque de Noêl. In die zalige kerstsfeer
plaatsten zij eenvoudige volkstypen met hun eigenzinnigheden en folklore als symbolen van het
geloofs- en genade leven : de vrome herder Suskewiet, simpel, schoon in eenvoud en vertrouwen, de
ruwe bedelaar Schobberbeeck, slaaf van zijn zonden en zwakheden die door angst wordt gedreven
naar bekering en Pitjevogel, de afvallige die met de duivel samenspant en na een geweldige
zielestrijd door de hulp van O.l. Vrouw wordt gered.

Dit verhaal viel zo in de smaak van onze

bevolking dat het tot op onze dagen als toneelstuk onder de naam En Waar de ster bleef stille
staan, nog wordt opgevoerd.
Zulke verhalen weerspiegelen ook een stuk Vlaamse volkscultuur.

• • Jasses : naam die men aan onze soldaten gaf in de loopgrachten 1914-18. Dit gedicht verscheen in het frontblad Notre Belgique.
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Tekeningen i.v.m. de natuur getekend door Felix Timmermans

jo'
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Het werk van T. is ook een echte studie- en informatiebron geweest voor onze heemkundigen.
Folklore en volksgebruiken liggen rijkelijk uitgesmeerd over al zijn boeken. Is het oeuvre van C.M.
minder uitgebreid toch heeft hij ook zijn bijdrage geleverd tot de kennis van de zeden en gewoonten
van de mensen in zijn streek in het begin van deze eeuw. .Zijn prozawerkje Melle avant Ie déluge
brengt een paar typische volksfiguren uit onze gemeente naar voor. In het boek van C. Hamiet Le
folklore de Flandre et de Wallonie noemt de samensteller hem "un poète élégiaque et conteur
charmant, qui chante ou raconte La Flandre orienta/e et I'Escaut" en publiceert zijn bijdrage Fêtes

religieuses et profanes au pays de Flandre.
Voor beide schrijvers F.T. en C.M. vormde hun eigen milieu, uitzicht van mensen en dingen, folklore
en traditie, een echte inspiratieve kracht.
En in dat eigen milieu hadden beiden ook een grote belangstelling voor de natuur. Pater Depauw
noemt C.M. een natuurdichter die het Vlaamse landschap, de seizoenen, de bloemen, rivieren en
wolken heeft bezongen als een impressionist met een fijn koloriet. Zijn bundel Enfants de la terre is
een verrukte zang op de heerlijkheid van de aarde : Hun quartier de Gier. Met franciscaanse vreugde
looft hij bomen, vuur en water en jubelt:
Pour moi, Ie matin dresse un portique de Mte
Et déroule d mes pieds des tapis de soleil

F.T. heeft op zijn eigen onnavolgbare manier uiting gegeven aan zijn verbondenheid met de natuur.
Als geen ander heeft hij de natuur en het landschap geobserveerd, in zich opgenomen en beleefd .
Zijn hoofdfiguren zoals Pallieter, Wortel e.a. worden voortdurend geconfronteerd met de natuur. In
Knack heeft hoofdredacteur F. Verleyen vorig jaar een ganse bijdrage gewijd aan T. onder de titel De
natuur als personage. Nogal diepzinnig gaat hij op zoek naar de betekenis van de natuur in het
oeuvre van T. en behandelt er verschillende aspecten van: de natuur als de scheppende kracht, de
natuur als de vijand van de mens, de natuur met het landschap als wijkplaats voor haikoe-achtige
meditaties. Meer nog, hij beschouwt T. als een groene jongen avánt-Ia-Iettre die ingaat tegen het
vellen van bomen en andere vemielingen van de natuur. Zelfs voor de ecologische problemen die te
maken hebben met de evolutie van de landbouw in onze eeuw is T. zijn tijd vooruit.
Rond 1914 legt hij Wortel in de mond: "Bij mij komt er nooit chimiek in huis. Ik wil God zijn ogen niet
uitsteken. Hij geeft ons regen, dauw en mest van mensen en beesten. Natuur, geen zwelpoeders.
En laat mijn patatten dan wat kleiner uitvallen dan die van de Ossekop, ik heb ze toch eerlijk uit de
grond gehaald, zonder trokken en zonder vergif'.

Timmermans is wel, in tegenstelling tot Melloy,

actiever bij het gebeuren van de natuur betrokken.
In hun werken hebben F.T. en C.M ook heel wat aandacht besteed aan het mysterie van de dood.
Beiden worden op jonge leeftijd geconfronteerd met dit fenomeen. Als jongeling ondergaat F.T. een
breukoperatie waarbij zich verwikkelingen voordoen zodat er gevreesd wordt voor zijn leven. Deze
confrontatie met de dood heeft een · ongewoon sterk psychologisch effect, dat hij nauwkeurig
beschreven heeft :"Ik die al mijn /evensgulzigheid verloren had, door met mezelf niet kunnen klaar te
komen, voelde plots bij het naderen van de dood, levenslust in mij bruisen, vers sap door mijn lichaam

'De k(rn \Jan a[(é din,8cn
is sti{ en eintUCoos
..;4«éen de dinBen zi~eft
Ons Ued is kort en broos
. 'En don~r zin5 myn 6foed
van heimwee zwaar doorwoBcn
CJk zei[ ~5 reBen60Een
Cjods stdte te8emod:

Dit prachtig calligrafisch werkstukje werd verzorgd door ons lid Annand Thoen l,Iit het Westvlaamse Tielt.
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Och! plots als in een bliksem, terwijl ik de afgrond van de dood zag, zag ik hoe eenvoudig het leven
is".

't Was het einde van de Schemeringen van de dood, het boek waarin hij zijn levensmoeheid,

zijn angsten en geloofstwijfels had uitgedrukt.
C.M. vertoefde tijdens de eerste wereldoorlog een tijdlang als brancardier te Diksmuide toen hij
getroffen werd door tyfus en gedurende zes maand in het hospitaal moest herstellen.

Die

oorlogservaringen waarin dood, angst en ontbering het thema vormde, schreef hij op in sommige
frontbladen.
Beide literatoren hebben, elk op hun manier, ook de gebruiken bij dood en begrafenis treffend
beschreven. F.T. deed dat bijzonder pittig in het verhaal De begrafenis van Matante waarin we heel
het scenario terugvinden : het luiden van de klokken, de rol van de koster en de lijkbidder, het
optreden van de priester die haar kwam "aflezen", de mis en de tocht naar h~t kerkhof. Dezelfde
mortuale handelingen beschreef C.M. in zijn laatste bundel Requiem waarin hij kalm en berustend
zijn dood bezingt met een tikkeltje ironie en vooral de laatste toebereidselen onder de loupe neemt
met gedichten als Chant prémortuaire, Bienvenue à la mort en Dernier départ.
Heel wat analoge gedachten vinden we terug in Timmermans' laatste bundel Adagio, de voltooiing
van zijn levensweg en zijn levenswerk. Hierin spreekt hij zijn weemoed, zijn vergankelijkheidsgevoel
zijn zondebesef, zijn deemoed en zijn angst uit over zijn God. Sommige van hun afscheidsverzen
zijn zo subliem, zo broos, zo sacraal dat men het zelfs "gebeden" zouden kunnen noemen. Alle
thema's van vroeger komen er aan bod : leven en dood, schuld en zonde, stilte en inkeer, tijd en
eeuwigheid, geloof en vroomheid. Wat F.T. en C.M. over dood en sterven hebben geschreven is
geen nieuwe dichterlijke fantasie op een oud thema maar het peilt naar de kern van alle aards
bestaan zoals de Fee het urtdrukt

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos
Alleen de dingen zingen,
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
.van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet

en C. Melloy het verwoordt

La plus haute poésie
Est peut-être mourirl
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Illustraties getekend door Felix Timmermans, o.a. in
verband met "schoon Lier"

..

en verder

Et Dieu qui déjà me possède
Se laisse posséder enfin

Uit deze uiteenzetting blijkt duidelijk dat tussen Camille Melloy en Felix Timmermans naast
menselijke vriendschap ook heel wat inhoudelijke verwantschap bestond.
bewogen.

Het loopt als een rode draad doorheen hun werken.

Beiden waren religieus

Ze voelden zich daarbij sterk

aangetrokken door het mysterie van de kerst en hadden een uitgesproken verering voor Maria en
Franciscus. Het Franciscus-fenomeen heb ik behandeld in een ander artikel : "Het verhaal van een
vertaling" .
Beiden waren ook geboeid door het verleden. De zeden, gewoonten, volksgebruiken van hun streek
en in hun tijd, hebben ze met liefde beschreven. De natuur bekoorde hen in vele opzichten. C.M.
heeft die meer beschouwend benaderd terwijl F.T. er directer, actiever bij betrokken was. Ze waren
vrienden in 't leven maar vonden elkaar ook in de "doodsgedachte" die ze in een gelovig perspectief
hebben bezongen.
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Felix Timmermans schonk aan Camille Mel/oy het boek "Driekoningentryptiek, met een handgeschreven
opdracht, (zie Fonds Camille Mel/oy (Bibliotheca Wasiana, P.O.B. Sint-Niklaas, ÇM 704)

Illustraties uit "de Harp van Sint-Franciscus", getekend
door Felix Timmermans
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MELLOY VERTAALT TIMMERMANS

1931

Triptyque de Noë/- Driekoningentriptiek
- met inleiding over het werk van F.T.
Editions Rex-Louvain-Paris-Rome-Zurich

1933

La harpe de Saint-François - De harp van St Franciscus
- met voorwoord
:. Librairie Bloud & Gay Pa ris

1941

Timmennans raconte - Timmermans verhaalt ... choix de contes et de nouvelles
- met uitgebreide inleiding
Editiolls L'Essor-Paris-Bruxelles

1. Les très belles heures de Symphorosa béguine - De zeer schoone uren van juffrouw
Symphorosa. begijntje.

2. Au flan royal - In de Koninklijke Vlaai.

3. Le nègre amoureux - De ver1iefde moor.
4. L'enterrement de Matante - De begrafenis van Matantje.

5. Le chochon - Het verksken.
6. Le corbeau du pêcheur - De heiligende kraai.
7. L'heure noctume - Nachtelijk uur.
8. Notre Dame aux poissons - O.L.Vrouw der visschen.

9. Le masque - Het masker.
10. Le silence étemel - De eeuwige stilte.
11 . La procession du cercueil - De kist-processie.
12. Le hibou - De uil .
13. Triptyque de Noêl - Driekoningentriptiek.
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Signifie livre mauvais 9U nul, à rejeter
impitoyablemeIit.
.
livre dange.reux,à ne lire qu'a»
vec des raisons extrêmement
graves.
»
livre réservé, soit à cause de certaines théories, soH à cause' de certaines touches sensuelles. Le Hibliolh'écail'e de"ra Ie ' parcourir et ne Ie
prêter qn'en tenant compte de I'àge,
de Ja tormation intellectuelle, du
milieu 'locial, etc. uu lecteur.

IV Signifie bon
V
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Jivre
VI
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livre
VI*
))
livre
VII
»
livre

1985 . .

livre.
recommandé.
pour adolescents.
pour enfants.
d'étude, spécialité.

B. devant lID nom d'auteur signitie qu'i)
. s'agit . d'un écrivain beIge.
Une combinaison de chilfres est possible
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FELIX . TIMMERMANS
M. Melloy a fait paraître dernièrement
. enez Bloud et Gay la fradttetion du livre de
Félip: Timmermans: La Harpe de Saint
François (ooir plus haut p. 145). 11 l'a fait
précéder de cette préface, qlti n'est pas une
étude à'ensemble SUT l'reuvre de l'écrivain
flamanà, maïs qui e·n caTacférise bien cerlaines aspects. Nous pens01Is être utile ti nos
lecteurs en la repTodu1'sant.

Le succès lui vi nt en coup de toudr_
par son roman Pallieter (1917) dont l'intrigue mince, Ia l>sychologiepeu touillée,
se raehètent par nne grande richesse descriptive et un lyrisme débordant. <Euvie trueulente, à la fois fresque réaliste et poème
d'exaltation dionysiaque, c'est l'histojre
d 'tin joyeux drilIe, libre comme un .jeune
Centaure, qui s'ébroue et se vautre et se
roule dans Ia splendeur téconde de la terre,
Félix '.rimmermans; né à Lierre, petite qui « trait les jours ~ - selon son expresville de la province d'Allvers, en .1886, sion, - maître de l'eau, du vent et de l'air,
auteur d'nne vingtaine d'ou\Tages - ro- vidant goulîlment la corne d'abondance
mans, nouvelles, pièces de théätre - , dont en chantant les vieilles chansons dU terroir.
plusiellI's sont traduits en dix langues, est <Euvre d'un épieurisme sans raffinement,
nn des auteurs les plus aimés et les plmÎ saine peut-être, mais d'nne santé palenne,
rcprésentatifs de Ia Flandre.
pleine d'un rêve naturaliste qui, plus qu.. .
Peintre et poète, iJ a su rendre, en Ie les touches sensuelles qu'on relève, 9à et là,
forçant quelquefois, Ie double 'aspect de son appelIe de sérieuses réserves.
vieux pays, ou I'hiver est si désolé et I'été,
Mais cette amvre-Ià ne révèle pas tout
si glorieme, de cc pays dc béguinages et de Timmermans. 11 y a en lui un poète mystique
foires, de pèIerinl\.ges et de kermesses.
tendre et délieat, qui aait parIer de la Vier,_

Uittreksel van een artikel geschreven door Cami/le Mel/oy
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c. MELLOY MAAKT F. TIMMERMANS BEKEND
IN FRANS TAALGEBIED
In sommige Vlaamse kringen werd het e.M. kwalijk genomen omdat hij ais Vlaming die volledig in het
Vlaams werd opgevoed (zijn moeder verstond weinig Frans) bijna uitsluitend in het Frans
publiceerde. Ook F. Timmermans vond dit spijtig. Bij een lovend commentaar op het gedicht Le
poème de la grand' route, schreef hij in zijn brief van 17 december 1928 : "Zeg, probeer zoo'n
dingen eens in het Vlaams te schrijven.

Ons volk moet daar ook kunnen van proeven." In een

recensie in Boekengids 1934 drukte D. De Pauw o.p. de wens uit: "Wellicht verrast hij ons binnenkort
met een .Vlaamse roman.

God gave het. ".

keuze trachten te verantwoorden.

In interviews heeft e. Melloy verschillende keren die

De aanmoediging van zijn leraar Frans tijdens zijn

humaniorastudies te Geraardsbergen, de eerder afwijzende houding van Nederlandstalige bladen
voor zijn eerste probeersels in tegenstelling tot Franstalige bladen die hem stimuleerden, zijn latere
studies in de Franse letteren en de vriendschap met Franse schrijvers waren zovele redenen.
Hieraan voegde hij nog toe dat hij altijd de behoefte gevoeld heeft zijn intiemste gevoelens uit te
drukken in een vreemde taal... maar dat dit zeker geen vorm van franskiljonisme was... verre van
daar! Ik dien ook Vlaanderen met zijn kunst bekend te maken in de vreemde.
En dat heeft e. Melloy ongetwijfeld gedaan.
Als leraar Frans aan de colleges van de paters Jozefieten te leuven en te Melle gaf hij een eursus
Propos de technique littéraire.

"Niettegenstaande deze cursus volledig in het Frans verliep

kwamen ook Nederlandstalige schrijvers, vooral Timmermans en GezeiIe, met hun specifieke
uitdrukkingen aan bod.", vertelde ons oud-leerling earlos Mehuy uit Kortrijk. Bij het doornemen van
de inhoud vonden we voorbeeldzinnen van F. Timmermans.
- Een kraai beluisterde met scheeven kop onze woorden
- De winkelvrouw kwam al etende voor
- De pastoor gaf met twee losse vingeren, die efkens uit zijn te lange mouw kwamen, den
zegen.
- Er was een wijfken dat met toeê oogen riep: "nog altijd drij appelsienen voor vijf centen!"
- Het hart verzucht naar witte stilte.
- En weer is het een van die oude avonden, vol blauwe vroomheid.
- Hij maakt fluweelen gebaren.
- In de nanoenstilte gonsde ergens een zeis.
- Meteen viel een diepe stilte in de kamer: h.et hout kraakte in het vuur.

Dr. R. F. Ussens

{*)

oud-leerling van Melloy, die in een bijdrage Herinneringen aan C. Melloy,

verschenen in ons Melloy-nummer (De Gonde 1991 nr. 3-4), ook die cursus vermeldt, voegt er aan
(*) Dr. R. F. Lissens : Leuven °1912 - kreeg lessen Frans van e.M. in de poêSis en retorica aan het H. DrievuldigheIdscollege van de
paters Jozefieten te Leuven - Promoveerde tot doctor in de Gennaanse Filologie, werd hoogleraar aan de UFSIA en lid van de Kon.
Vlaamse Academie. Vooral bekend voor zijn literair-historische studiên en critische essays.
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toe: "De subtielere middelen om de zin te versoepelen vond men niet in de spraakkunst maar bij de
meesters.

Het waren lessen in mooie taal, zeg maar artistieke taal...

lievelingsdichter was Jammes

(*) ,

H

en wat verder "Melloy's

bij wie de schapenkudde op de berg graast gelijk witte struiken.

Jammes, dat is een beetje Timmermans "Geen wonder dat Melloy Timmermans heeft vertaald."

Naast vertalingen heeft e.M. Timmermans bekend gemaakt door zijn bijdragen over hem in
franstalige tijdschriften in Frankrijk, Zwitserland en natuurlijk België. In een brief van 8 september

1928 schrijft Melloy aan Timmermans : "Voor Le beffroi de Flandre schrijf ik een korte studie getiteld:
Trois maitres de lat littérature flamande moderne : GezeIIe, Streuvels, Timmermans. Een dezer
dagen zal ik de Ponchevi/le ontmoeten en dan stel ik hem voor, in zijn serie Cahiers de l'Amitié de
Flandre et de France waarin ook vertalingen verschenen van werken van Verschaeve en Persyn,
een uwer kleinere werkjes uit te geven, bij voorkeur uw Driekoningentryptiek waarvan ik de vertaling
met zorg en liefde zou ondernemen.".

In Lion de Flandre, konden we nog een vertaling Het

nachtelijk uur - L'heure nocturne terugvinden terwijl in La revue des auteurs et des livres een
paar karkakteristieken van T. werden besproken door e.M. naar aanleiding van het verschijnen van

La harpe... Bij het overlijden van Melloy schreef Timmermans in een rouwbeklag aan de familie :
"Als ik enigszins in de wereld van de Franse letteren bekend ben, is het aan Camille te danken."

Als inleiding bij de publicatie van een vertaling gaf e .M. vaak een uitgebreide studie over de persoon
en zijn werk. Als voorbeeld nemen we hier de integrale t~kst over die verscheen als voorwoord van
het boek Triptyque de Noël.
Om praktische redenen werd dit omgezet in het Nederlands door Michel Mathijs, leraar Frans aan het
College van de Paters Jozefieten te Melle en hoofdredacteur van het tijdschrift Panache

De kunst van Felix Timmermans

Felix Timmermans is op dit ogenblik de meest representatieve schrijver in Vlaanderen. Na Hendrik
Conscience, is hij de meest bekende in het buitenland. Bijna al zijn werken zijn vertaald in het Duits,
verscheidene in het Frans, het Engels; enkele in het Zweeds, het Tsjechisch, hef Italiaans. De roem is
als een donderslag bij heldere hemel gekomen door zijn «Pallieter».

Deze roman van een jong auteur barstte, in het pessimisme van de oorlogstijd, open als een vrolijk
knallend vuurwerk, als het gehinnik van een veulen snakkend naar gezonde lucht. De verrassing is
begrijpelijk. Tegenover Holland, verstijfd en houterig alsof het nog de Spaanse tronie van zijn
calvinistische voorvaderen droeg, kwam plots een wat warrige vrolijke kerel naar voor, het hoofd vrij,
de ogen goed open, luidkeels zijn levensvreugde uitschreeuwend, vol buitelingen en bokkesprongen.

(*) Francies Jammes (1868-1939) Zuid-Franse dichter, was onder invloed van Paul Claudel tot franciscaans-christelijke opvattingen
gekomen en bekeerde zich in 1905 tot het katholiek geloof.
Vriend van Melloy.
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De natuur plots tegenover de cultuur! Straks zullen we zeggen wat te denken van dat werk, het eerste
dat de - sindsdien roemrijke - carrière van FeJix Timmermans kenmerkt. Wij merken er hier alleen
maar de vemieuwing van. Het succes was zo groot dat in de geest van de lezers Pallieter en zijn
auteur, Timmermans, werden vereenzelvigd en dat de naam van Pallieter, die op zichzelf geen
betekenis heeft, vlug een begrip werd, waaruit het werkwoord «pa/lieteren» ontstond, dat voortaan
betekent dat men een vrolijk en bruisenó leven leidt in een land waar bier en wijn rijkelijk vloeien.

* * *

In het werk van deze schrijver, die uit het volk is ontsproten en met dat volk in contact is gebleven,
vindt de lezer de essentiele trekken terug van de Vlaamse ziel. In het aardig stadje Lier, gelegen
tussen Antwerpen en Mechelen, aan de boorden van de Nete, beleefde Timmermans zijn jeugd,
studeerde er, ontdekte zijn poetisch talent, stichtte er zijn familie, schreef er zijn boeken; op die plaats
ontvangt hij er de lofbetuigingen van Vlaanderen en Nederland, met dezelfde joviale eenvoud, met
dezelfde oppervlakkige en serene filosofie. Met haar oude huisjes, versierd met gekartelde
topgeveltjes, haar plezante begijnhofstraatjes, de klokketorens en de beiaarden, de beschaduwde
vestingmuren, de grillige rivier en de mooie vruchtbare velden, is Uer voor Timmermans zijn
leefwereld, maar vooral Vlaanderen.

Vlaanderen is één en al contrast. Rubens en Metsys, Verhaeren en GezeIIe. Vermits ieder artiest haar
ziet naar zijn eigen temperament, is Vlaanderen voor de één sensueel en kleurrijk, voor de andere
dromerig en mystiek. Timmermans is zowel een dichter met fijne antennes als een schilder met een
sappig palet en hij is er dan ook in geslaagd om, misschien soms te overdreven, het dubbel aspect
van zijn land te vertolken, waar de winter zo triestig is en de z0m.er zo heerlijk, dat land van
begijnhoven, kermissen en ommegangen, van veelvraten en boetedoeners. Rijkelijk en gulzig leven,
emstig en verborgen dromen, humor en schilderachtigheid, het spookbeeld van de dood: dat alles is

de materie waaruit Timmermans zijn inspiratie put.

Zijn eerste boek «Schemeringen van de Dood» kondigde nauwelijks de grote kunstenaar die op een
dag de jonge Lierenaar zou worden, maar het liet al iets uitschijnen wat later dikwijls zou terugkomen,
en vooral in enkele pakkende novellen: het mysterie van de dood. Timmermans is in vele opzichten
een man van de Middeleeuwen: broeder van zij die de macabere dansen ofwel in beeld hebben
gebracht ofwel op schrift gesteld, de monsters van de kathedralen hebben gebeeldhouwd, duizend
verhalen hebben verteld over duivels en spoken waarvan ieder Vlaams dorp nog zijn varianten heeft.
Hij voelt zich thuis bij Breughel en Jeroen Bosch. De lage hemels en de duistere horizonten van de
Vlaamse winters vangen die doodse dromerijen op en omhullen ze met een sombere aangepaste
dichterlijkheid.
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Om dat aanhoudend verdriet af te schudden en te reageren tegen de neurasthenie heeft Timmennans
zijn hoofdpersonage gecreeerd, die opgewekte en tomeloze Pallieter, de mens «die hij zou willen
geweest zijn». Daaruit is een roman ontsproten met een dun verhaaltje, weinig diepgang in de
psychologie, maar met een overstelpend lyrisme en een ongehoord rijke beschrijvingskracht.

In Uer, niet ver van het begijnhof, met Charlotte, zijn devote en welgevonnde zuster, leeft Pallieter van
dag op dag, ver weg van alle geplogenheden en druk, het leven van de natuur. Zijn pleziertjes, zijn
werk, zijn liefdesavontuurtjes, alles is vrij, naar zijn duizend en één verlangens, zonder sociale of
morele controle 1. Met opengesperde neus, is Pallieter een jonge Centaur die zich schudt en zich

ro"

in de vruchtbare schittering van de aarde, die «de dagen melkt», zoals hij zegt, meester van het water,
de wind en de lucht, gulzig de hoorn des overvloeds ledigend, terwijl hij de oude liedjes van zijn
geboortestreek zingt. Met een goed oog, een goede maag - een goed hart ook, - kan de jonge snaak
die zich verfJonden voe" met de bosvegetatie als ware hij een robuuste faun, ook genieten van de
pittoreske geneugten van zijn stadje: processies, kennissen, famiOediners en nachtwaken, waar men
drinkt en eet als Homerische goden. Perversiteit? Zeker niet. Gezonde geest, maar een heidense
gezondheid. Hij gelooft in God, de «Meester van hierfJoven» (de Vlaamse uitdrukking is hier wat
familiairer en wat minder respectvol) en hij bedankt Hem op «aarde geblazen te hebben», waar het zo
goed is te leven. Hij volgt het Heilig Sacrament, onder de massa en een kaars dragend; hij geniet van
de zachtheid van de kerk in de schemering: «ik heb God gevoeld», zegt hij bij het buitengaan. «Maarvoegt hij er onmiddellijk aan toe - ik blijf mens.»; hij blijft het vooral door zijn lichaam dat luistert naar
en beantwoordt aan al zijn zinnen. - «Nee, fluistert hij na een dag vol vrije geneugten, nee, de god Pan
is niet dood: ik heb juist één van zijn hoorntjes gezien.»

Dit gedicht van een dyonisische verrukking kan men niet aanvaarden zonder ernstige bezwaren, niet
alleen omwille van de sensuele toetsen, - die soms ook andere werken van de jonge meester
aantasten, zijn «Anna-Maria» bijvoorfJeeld - maar vooral omwille van de naturalistische droom die er
vol van is en het verhaal ondersteunt. Zeer spijtig nochtans: het werk is vol van briljante en frisse
beschrijvingen, vol van interieurs en «natures mortes», met wanne tinten, getuigend van een familiaal
realisme en een volkse humor, soms wat boertig, maar meestal gezond en goedmoedig. 2

* * *

Wat het volk in TimmeTTTfans apprecieert, is de «bon vivant», de . schilder van breugheliaanse
maaltijden, de humorist met de ontelbare grappen, de verteller van het volkse leven,

zo kleurrijk en zo

1Het spreekt vanzelf dat deze roman, realistisch door de stijl en de werkwijze, de werkelijkheid niet beschrijft. De lezer die zich de
burgers, de pastoors, de jonge meisjes uit Vlaanderen zo zou voorstellen als beschreven in «Pallieter., vergist zich totaal. Met
uitzondering van enkele schilderachterige taferelen (de processie, de wake, de bedevaart), en de natuurbeschrijvingen, is alles
~en, soms tot een Rabelaisiaanse overdrijving.
Ik verneem dat er sedert kort, in het Nederlands, een gekuiste versie van «Pallieter» bestaat. Ik weet niet tot op welke hoogte die
versie ontsnapt aan de bezwaren die de originele versie verdient De godsdienstige overtuiging van F. Timmermans is verfijnder en
zuiverder geworden sedertdien. Heden ten dage kan men hem rangschikken onder onze goede katholieke schrijvers, wat niet wil
zeggen dat al zijn werken onverdeeld passen bij al de lezers.
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luidruchtig in Vlaanderen. Is dat de echte, de beste Timmennans? Ik denk het niet. Hij blijft voor mij de
dichter van de intimistische momenten, de zanger van de mystieke begijnhoven en de zuivere zielen,
de verteller van de vrome kerstmissen en de ontroerende liefdesgeschiedenissen. Een ander aspect
van zij" talent zal men beter begrijpen in drie boeken - waartussen men zijn meesterwerk zal moeten
zoeken en waar zijn stijl zuiverder, zelfverzekerder en verfijnder overkomt. Deze drie werken zijn:

1

«De zeer mooie uren van Zuster Symphorosa begijntje» - een novelle met tedere tinten, waarin
we een parfum van rozen en rijpe vruchten opsnuiven tussen .de geur van wierook uit het
begijnhof.

2

«Het kindeken Jezus in Vlaanderen», een naref en schilderachtig evangelie, een literaire
omzetting van de «geboorteverhalen» van de oude Vlaamse meesters, een legende waar het
anachronistisch realisme en de familiale poezie vennengd worden met een bijna nooit falende
tact.

3

De pastoor van de «bloeiende wijngaard», een treffende en eenvoudige liefdesroman, van een
christelijk optimisme vol met poezie, en waarin de glimlach op een heerlijke manier afwisselt
met tranen van verdriet. 3

Hoewel hij sedert lang de poezie vaarwel heeft gezegd, zou Timmennans wel eens tot op heden de
meest authenti~ke dichter van Vlaanderen kunnen zijn. AI zijn boeken, diegene waarover ik gesproken
heb en ook de andere die ik niet kan bespreken omwille van de plaats die hier is voorbehouden,
getuigen van een geheim sap van lyrisme die hun gratie en kracht geeft. Of hij nu spreekt over
Breughel of over Franciscus van Assisi, of hij nu een windmolen of een fresco van Fra Angelica
bekijkt, Timmennans blijft de ziel die zich verwondert en zingt. De atmosfeer van het begijnhof in
«Schoon Uer», de Maria-Boodschap, de nacht van de herders in Bethlehem en de aanbidding van de
Wijzen in «Hef kindeken Jezus in Vlaanderen», de scene van de Madonna's in zijn stuk «En waar de
sterre bleef stille staan», zoveel en zoveel andere bladzijden in zijn boeken getuigen van de meest
elegante dichterlijke creaties, soms heel weelderig, die men zich kan indenken.

* * *

Tenslotte, - maar dat kan men moeilijk natrekken via een vertaling 4 - Timmennans is een prachtig
artiest. Hij heeft dat ongehoord geluk over een rijke taal te beschikken, zeer smakelijk, vol met

3AIs ik uitgebreider over ePallieteD heb gesproken, die, naar mijn bescheiden mening niet de perfectie heeft van die drie werken, dan
Is het om de vernieuwing van het thema bij ons en omwille van zijn opvatting die discussies heeft teweeg gebracht en die inderdaad
ernstige verwijten met zich mee brengt.
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concrete termen, een taal dicht bij het volk, niet verarmd door strenge taalregels, een taal die ook niet
gezuiverd is, maar vol van volkse beelden en wendingen is, een vertolking van de geur van de aarde,
van de planten en van het leven. Het officiele Nederlands, de literaire taal van Vlaanderen en van
Nederland, is reeds te verfijnd, te academisch; hoewel sedert lang geschreven en gesproken taal,
heeft het Vlaams nog het voordeel van de regionale idiomen. Denk maar aan de taal van Ramuz of
Henri Pouffat: die van Timmermans heeft evenveel kracht, originaliteit en smaak.

Voeg daarbij nog de gave van de metamorfose, van de karakteristieke toets, van het suggestieve
woord - vergeet niet dat Timmermans ook schilder is en dat hij zijn eigen werken illustreert met heel
plezante nareve beelden - en een manier

om zich op een sluikse manier te vertederen, bijna

ongemerkt, tussen haakjes bijna en tussen twee moppen door, zich te verheffen zonder dat het opvalt,
lyrisch te worden en toch dicht bij ons te blijven.

* * *
Wat brengt Felix Timmermans ons nog? Het is een nog jonge man en een talent dat barst van
beloften. Ik meen te weten dat hij werkt aan een nieuwe verhalenbundel en aan het leven van
Franciscus van Assisi, zijn lievelingsheilige.

Hij is populair. Blijft hij het nog lang? Het is altijd onvoorzichtig zoiets te voorspellen. En de voorkeur
van het volk is grillig. Maar men kan zich niet vergissen door hem nu reeds te rangschikken onder de
meesters van de Nederlandse literatuur, onder de enkele die het waard zijn het te blijven en bekend te
worden over de enge grenzen van zijn land.

Camille Melloy

4wat de vertalingen betreft, ik heb slechts de Franstalige versie van «Het Kindeken Jezus in Vlaanderen» gelezen in de vertaling van
Mme Nee! Doff. Die vertaling leek mij getrouw te zijn en een weergave van het sappig origineel.

- 59-

F F

I.

DE GEZONKEN GOUDVIS
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CRIL'1' eell jaar herdenkt Vlflwuleren d e
/lijfligsle stel/dag /lal1 Feli<" Timmel11Wl1s.
Ilóól' de Ie uerwacbl"-'11 literaire drukte
aanbreekt, nu a l een reeks terugblikken 11/1
de meestgel.ezell Vlaamse sänijller ooit.
Ct lag mei \'001 de hand rul hiJ
OliJIl OI:dcr\\'crp zou .....orden Hel
werl van Fdi,· Timmtmwm ,
S(1)11 Srrtuvdx. Emt'.\1 CI(tt:.~ en Guurd
Wul.fchap - die elkaal behoorhjL: Kcn
den en ..... nardcelden - behoorde l>chah'c
Wals.chap lot de aanbc\'C'!cn lektuur V3:\
mijn eigen jaren vijftig, dus lOt hel soon
middelbaar onderwijs dal tIXII werd ~e
geven CII nadIen slcçhls \·trloochend I..on
wor~n in de turbulente Woodslock-uj·
den, Alhoewel, er is bij TImmermanlii
mUll veel fln .....€r IJ(II\',., IC lIinden, maar
dal had mcn OIlS loen met tijdig \'cntld
Dne jaar gdeden lJelandde ik In een
afgelegen buitenhuis val! vnendcn, om er
enkele vrije dagen door Ie brengen. J lel

H

I
'I

I
I

!

was Ieme, maar Koud. Na.1~t de open
haaJd slond een tXlek.enpl(jnk met wal
leesgerei. vooral Icn gefleve \'an la'illgc
ktndert"n Tussen de strips en een hand·
1('ldlOg voor de verzorging van kamer
planten "':ik (en Ilud d'~mplallr van D~ '
lIarp I 'all Smt FrwII.. i.\ltl.\ . De IlIlgever~
P N Van Kampen en Zoon - AmSlcr
dam - g:chruikten dC!\iiJds nog mooI
\ierzor~d papier, een linnen hèlnd en rrO\('
Ic liers om het werk \'an ..de Fé' It v..:rspreiden Dallrok me wei aan.

Omdat ht!1 die avond 20 regende (wal
101 nujn ven re\... zou blijven doen).
ging ik. vroel!. naar I.Jed en nam S3mtn
met wal k.ranten die Harp mee : het soon
gebaar w3aJlTleC mcn",cn Zichzelf soms
een pad In de kort zenen , Uil halfbewusle
balorighe id terwille van slechl weer of
andere tegenspoed zoab: een ..angebrande
maaitiJd. Toen ik het boek opensloef!:, Itts
ik de beroemde eerste regel die me rcr.ds
als schooljongen httd doel' wegdromen
maar die i .. na biJna veertig Jaar uit mijn
geheugen gewist hJd : "eN :011 was gf"

I hel

l.ollk~n

als

~~II

goudVIS . ..

o ja. dal was du~ d;~

formidabele 7.10.

Er waren t"r 7.Qveel. In een al ver verleden had ik ze dikWijls luid . . oorgeoragen
tijdens !tIeralf aan~esloken fUifjes, meI
een biJl..lani.. \fan sali:-e op onzt' argeloze
I Jeugdjaren en de erbij horende kal(lltd:e
folklore . Kapel·llederen zoals Des mor·
gens als het

I

klokj~ h~1 n~l·t!lJ10U.f

COOl '

boon. of 0 l1ellig Hart, '+.·Ij <.iJII 14 ... · !(I"
nel!, I/IfH'dlg "1 I'nj. Jtuk in getal UJIl
rouwelt~ ook ,andaag nog Leer geschil..,
om een hende po~lInodcnlC heidenen
rond de fCCStl3 1el in ~taal ... an \'crvocnng
te ~lgen. Na:J:-t. ~·eltev~rstaar~. naa"l

~

(),. 'rOl \'(/11 IIIIt dlngcll f.' ." il el' i'mdf'
Im'.I·, /l1I1't!1I d~ Jmgt!t' ,(tIg"-,, 0"-,, Ilrd Ü
Jwrl UI brom En hel herf..lgcdldl1 . Nu
koml tie :Ijll dut me" "uar bitmen Ziet
\Vunt .... ,j ::.ijll unt/ ('n klluxen ua" 't l'nlE'de" I'n 'iJu'/~" m~l d" koarl('" ,'dil I t'r
dri€1
DIE NACHT LA.S IK - In volle Jarell (}C -

gemir - wel honderd bladZijden uil ~
Hall> Hun !>Choonheid brachl me uil
I:venwichl. Waaruill had ik dJ.I allclIl<tal
chi rur gisch \'erwiJderd uil miJIi hersen ~
en vervangefl door Updlke . /Jöll of zelfs
un Delghlotl ? Vadermoord. vermoedde
ik \'aa~ , Niet Inng voor zijn dood was hij.
in Lier dln nog ~el. be~luurslid van het
Fe"\' Ttmmermans GellOÓlschap gewor·
dell tn hij kon daar mei in mijn ogen arch3i'\Che ,. rcuf!:de OIlC' vcnellen Oud
Vlaandelen
In die ~ill~ sla4Jpl..amer las Ik nocht:m(
lUIdop \'oor uil de eer~te p,tragrafen \ an

de Harp : .. ten herder dit' mei lijn schaI')(n I.. nfs daar \rort-.ij k.\~am, ~as juist
\ an lil! voor Maria C'cn lIel..c op lIjn klJ
nnel te blilun, al~ hij dal hoolde Hij
verschool en zag ndar " mgtlak: dak
Maar er wa:; daar 1111.':1$ andtrs Ie llen diUl
een beetje OHJschOl van de 'Ii;gednofde
da!! .. - .. Ue ton was al ..... eg 3Chl~r hel
ver gebergte. De ""'lllei met haar rivieren
cn wlJngaar<h Uit al donker blauw, ma~lt
Assisië, dal wil stadje mei ?ijn lwme c'jpresscnhomen, 't hal vcn den berg. wa!\.
nog roos verlicht Het was stil, :'0 dOl1ig
slll olso! er ITILlzitk l'cn-.·achl .....·ud...
T ..... e~ pagina's verder doeml een gezel-

schap mannen op, onder wic Antlneske
HIJ "was een fier, aml k.un.lilschilderke,
met een engelachtig gez..icht. dat als een
duifke uil dt: handen \'4).0 zijn nobtlc
vnenden leefde .. &n menc;.enponret. dU'S
nlel alleen de door Mornu GiJs!?1I l.O
misprezen natuurbeschrijVIng
..Met de jallnnarJ..! wac;. de slad \01
volk. geslopt - Er wa~ \cel lawlJd op
~Iraal. De l omende oork'g legen P~rugla
zal . . . roliJk lil de lucht Bedelaar!' mei de
machl û'hadl maar werll. mCI Ie ge\e-lI
Daar wa... er "':eer een. Een halfnaakte
",cnt. kaal lot aan Z1Jn hielen. eelt stronl..
benen en PC7.('O Hij leunde tef!.en een
ZI,o,arc b<x'lmstaal.. De stanl.. \'an zlin arm(\(: viel hinnen IIJl \an een $Ierfpun~ke.
- Op de erote markl wr(\CHC er llCh ecn
andere hcddaar Uil hel ~cwoel naar voor
'1 Walii ecn klein haren manneke 7..0 ("en

Uittreksel uit het artikel van Frans Verleyen,
Knack 20.09.1995

I

I

"'~X)I'
),.Ieed !.tond sujr

:"Iulzenaar Uit de o.;pclnol.cn. I.IJII
v3n )!CbaNr.n ~IIJ"."
r:en sociaal ronrel. mei IWIllUg linnrl\

vcrder een middclecuw..

rnlli~alr

wfe

fI~d •• Oe "lIaatJes rOllk,l('n var. ", gC<;.h",.Î;'J
en " gcwrl \lan de I.weerden en de plC -

1

II

ken En (lP UrJ r,'U1l rrwr/tt'n dl(' .I:,t'''j~
Uil u/war bm-ell de: bURell stond. Irok
hel lange leger mei vliegende vlaggen en

blinl..eode harna,sen IromPl'uend <k
~tadspoort uil. Ginder waren die \'an Pcrugia 001. ! De twee legers z..... a;Jiden ~.
deerne uiteen Franciscus jlurhh!. En de

I

lerers botsten met veel gehuil liJk twee
muren in e lkander. I-lij recht in 'i gcwuct

I

en in '\ hloed," Hollywood in hel ja.u
193 I. een ulden opgemt"rkt SOO11 moder!lI!:me hij TlIlunermans.

tJa twaalf maanden wordt de Tosk.aan
!<>c vrede gèrekend De knjg~~cvangenen

Assisi mogen naar

\\jn

hUIS.

,Ze Wttrcn

~~;a~~~. :~~~j~U~~~ c~~a~~~~odz!C~~, ~~
llndl!rdoor '1 Voli.. IUlchte en weende
AI .. hiJ thuis k.v.am. ~tOnden cr JOll!!1.:
flaani..ldcn~. vol au veilt, ma~aroni, pa·
Itn~ In olie. pruim- en eierelwlaalen, wijn
en gc\'enu),t mclir..brood op de l<lfell(, nco
k.en en IC:- loUen. Ab hiJ Zijll l1l\.k!da
kmilc, de . .·:tdtf wa.c;; locn juic;.t op reis. en
legen ha'lr bor"! lag te snikk.en. toell zakIC hij door ujn Kmeën. ZIJn cpg~slöpdde
~Iap~~ l:antelde om als een toren bobijn

I
I
I

I

I
I

I

I
!
I

i
En dat gaat zo maar dvor, die pcn IS i
nicl ~ttl te krijgen . Over Felix Timmer- I
man~ schrijven zonder hem emdeloos te :

IJ(;S.

~~\~r:~'r1:!a~~i~jn~hu~~n~er::I~I~~

!

lilt.,
I

(Jm te tetlen, was vaak groter dan de I
\~ aarde van de verhital~lOf relf Zijn
mif 131em bcrusllc vooral op meester·
)chap om taferelt'n zo tc beSlhrij\'cn dat
ze mt~lt!Cn ouvcrgelehJI.. werder. èn op hel l
aanboren van voor zijn lijn en zei..el in
l.IJn kalllhck.c omlte\'ing l.tlden ontgon-

~~~, t~~O~I~!!~t~~)~lC:a~~~a;~;II:~te~;;.

I

~1~\~~O~:f.~I~r:~::!~;l~~~~~a~!g~~~~~;

I
I

hel SleI'" dOOI de ler'" gekleurde \'olhlcven D:tt I~at."le ko~tle hem trouwens een I
Vallcaans~ \'("roordelmg en hel gd~H'ig\: !
publiek. ecn lee)\'crbOO. Daar i..OIl\ ik no~
~Ip teru~ .

LEOPOLD MAXIMllIA.AN FfliX
werd
(lP 5 juli I H86 lil Lier geboren ,Ib der·

CAM ILLE MELLOY

LA
PAIX D'ASSISE

lJESCU::E,
J)E BROUWE I{

P.'\RI S.

.

"La Paix d' Assise", reisverhaal van
Camille Melloy, uitgegeven in 1.941
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HET VERHAAL VAN EEN VERTALING
DE HARP VAN SINT-F~NCISCUS
door Daniël Lemmens

Vorig jaar verscheen in Knack een reeks bijdragen over F.Timmermans door hoofdredacteur Frans
Veneyen. Deze werden nu gebundeld en uitgegeven onder de titel De gezonken goudvis, Felix
Timmermans en de Moderne Tijd. In zijn inleiding vertelt Veneyen hoe hij - een paar jaar geleden ,
in het buitenhuis van zijn vrienden belandde en toevallig tussen strips en een handleiding voor de
verzorging van kamerplanten een oud exemplaar vond van De harp van Sint-Franciscus. Omdat
het die avond zo regende ging hij vroeg naar bed met wat kranten en die "Harp". "Die nacht las ik, in
volle jaren negentig wel honderd bladzijden uit de Harp. Hun schoonheid bracht me uit evenwicht.
Waarom had ik dat àllemaal chirurgisch verwijderd uit mijn hersenen en vervangen door Updike &11 of
zelfs Len Deighton?" verwoordde de hoofdredacteur. In diezelfde jaren negentig ben ik, evenals de

critische Veneyen, op zoek gegaan naar Franciscus die T. op zijn harp liet het spelen en natrilde in de
vertaling van C. Mel/oy.
Beide literatoren voelden zich aangetrokken tot Franciscus die in hun persoonlijk leven zowel als in
hun literair werk zo een belangrijke rol zou spelen.
"Van in zijn kinderjaren had onze Pa een grote verering voor Sint Franciscus en een stil verlangen
naar "alie", vertelde Ua, de oudste dochter in haar boek Mijn vader.

Die verering voor Sint

Franciscus en de bewondering voor Italie had hij van zijn grootvader. Als Derde Ordeling vertelde hij
vaak over die schone heilige uit "alie, het land van over de bergen, waar het heel het jaar door goed
weer was en waar de appelsienen groeiden.... Van toen af kreeg ik goesting om dat land eens te
zien... ".

Ook C. Mel/oy werd reeds als jongeling gegrepen door de figuur van Franclscus zoals hij het aangeeft
in zijn werkje La paix d'Assise :" Sans doute PovereJ/o était déjl!J mon saint préféré, depuis ce jour de
mon aclolescence ou je découvris les Fioretti, je s'avais plus cessé de I'admirer, d'écouter ses leçons,
sans user adapter sa logique si temblement rigoureuse qu'elle passe pour encore sublime, une
folie .. ".

Om het landschap te bewonderen, te beleven en om de geest van deze bijzondere heilige oJ? te
snuiven maakten zowel T. als Melloy een reis naar Italiê. Daar leert T. don - later mgr. - Pronti
kennen waarmee hij vriendschap sluit voor gans zijn leven.

Diezelfde Pronti zal later, door

bemiddeling van Timmermans, Ca mille Melloy behulpzaam zijn op zijn reis naar Assisi.

Naar

aanleiding van de 700ste verjaardag van het ovenijden van de heilige schrèef T. in de Maasbode Het
hovenierken Gods, een soort feestgroet, een lyrische ver11eenijking van de heilige, die -mirakelen
zweet en staat

te daveren met 42 graden Godskoorts. ". Ook publiceert hij zijn reisdagboek Naar

waar de appelsienen groeien.
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Afdruk van de schutbladen van de boeken "De harp van Sint-Franciscus" (15de druk)
en de vertaling ervan door Camille MeUoy onder de titel "La Harpe de Saint-François"

6

AVANT-PROPOS

Félix 1'immermans, né ei Lierre, pe/i/e ville de la
province d'Anvers, en 1886, au/eu: d'une vf~g/aine
d'ouvrages -- romans, nouvelles, pteces de /hea/re, dont cerlains son/ /radllits en dix lanyues, est un des
auleurs les plus aimés e/ les plus représenlali[s de la
Flandre.
Peinlre el poèle, il a su rendre, en Ie [orçanl quelque[ois, Ie double aspecl de son vieux pays o.iJ. ~'hiver
esl si désolé ell'éli si glorieux, de ce pays de begUlnages
el de [oires, de pèlerinages el de kermesses.
Le succès lui vinl en coup de [oudre pili son roman
Pallieter (1917) donl l'in/rigue mince, la psychologie
pfU [ouil/ie se rachèlenl par une grande richesse descrip/ive el lln lyrisme dibordanl. (Euv:-e lrucule~le, à
la [ois (resque realisle el poème d'exallalwn dwnyst~que,
c'esl l'hislo.ire d'un joyeux drille, libre comme un Jwne
een/aure, qui s' ébroue et se vaulre el se /'oule dans
la splendeur [éconde de la lerre, qui « lrail les jours »,
_ selon son expression, - maîlre de I' eau, du vent el de
['air, vidanl goulûment la corne d'abondance en chan/anl
les vieilles chansons du /erroir. (Euvre d' un épicurisme
sans raffinemenl, saine peu/-êlre, mais d'ullc saTllé
païenlle, pleine d'un rêve naturalisle qui, plus {JUl:
les louches sensuelles qu'on relève çà el là, appelIc de
serieuses reserves.
Mais ceUe CEuvre-là ne dvèle pas tout 1'immermans.
Jl y a en lui un poê/e rnys/ique /endre el délical, qui
sail parier de la Vier ge el des Sain/s, des (ian eées e/
des mères, avec unt émo/ion con/erwe mais pro{onde,
sans d'ail/eurs j am ais renoncer à SOIl dalisme [amilier,
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cl son humour bOIl en[anl. Celui-là no us a donné des
CEuvres exquises: ]'Enfant Jésus en FIf:ndre, Ic Curé
de Ja Vigne en fleur, les Très belles Heures de Mademoiselle Symphorose, béguine, el, dcemmen /, cclle
Harpe de saint François donl il rappor/a Ie proje/ d'un
.
[ervent pèlerinage en I~alie.
Issu du peuplc, el vIVanl parnu les bonnes yens de
sa peli/c (, ville à pignons ~, Timm ermans, malg.ré, :on
arl, qui est grand, plaît au peuple, donl ti a gilide I ame
simpie, Ie bon sens narquois, Ie parlel' savoureux el
imagé. Mêrne dans Ia Harpe de saint François, qui
est Ie premier de ses livfP.s don/ l'aclion se déroule hors
de SOl! pays na/al, il semble qu' il n'ail pas pu _ . o~
voulu -- changer sa manière. Cela nous a vulu unt vte
de sailll assez di[[éren/e de celles qu'on a I'ILabilllde de
lire, ulle manière de lapisserie ou se développen/ ..la
légende e/l'his/oire du PovereIlo avee 'des eouleurs vartees
el neuves.
Si son CEuvre n'es/ pas tout en /i ère exemp/e de reproches,
Timmermans, par ce livre el quelques au/res, se range
en bonne place parmi les écrivains ca/holiques de langue
néerlandaise. 11 es/ un peu Ie cal/tolique du !I/oyen
Age, se plaisanl par[ois à la {ar ce grossière du [abliau,
mais loul au/ani aux naï[s el /ouchanls récils de légende
dode, el qui dil, avec un na/urel souriant, sa [oi simple,
sa divotion ei Nolre-Dame, son amour des hum bles,
sa pilié universelle. On eomprend que, malgrécer/aines
difficu/lés /rès grandes qu'il ne se dissimulatt pas, 11
ail voulll écrire la vie pilloresque d'un Sain/ qui, en se
dé/achanl rie /oul, a su demeurer si près du bOll peuplc,
el si près de la na/ure que sa pure/i a exorcisée.

C. M.

Van zijn kant schreef C. Melloy een tweetal bijdragen over De Heilige Franciscus aan de bronnen
van het geluk I en 11 dat terzelfdertijd uitgegeven werd in het Frans "Saint François aux sourees
du bonheur", het boek La paix d'Assise en voor jongeren Jongleur de Dieu.
In die atmosfeer van de herbronning aan het ideaal van Fransiscus ontstond de Pelgrimsidèe
waarvan een aantal jongeren waaronder F.Timmermans, Flor Van .Reeth en E. Van der Hallen
droomden.

Ze wilden de christene solidariteit onder de katholieke kunstenaars in nieuwe banen

leiden. Hun patroon werd natuurlijk de H. Franciscus. Die beweging lag volledig in de lijn van het
spiritueel en religieus renouveau dat zich o.m. manifesteerde bij G.K. Chesterton, Jacques Maritain,
Leon Bloy, Papini, Jörgensen en Van Eeden. C. Melloy was hiervan ook een grote voorstander. Had
hij reeds jaren vroeger Le beau réveil niet gepubliceerd?
Hun diepe bewondering en verering zongen F.T. en C.M. uit in hun gezamelijk meesterwerk De harp
van Sint Franciscus, La harpe de Saint François.
Gedurende vier jaar heeft F.T. zich nagenoeg geconcentreerd op het: schrijven van deze roman die
hij grondig had voorbereid. Terwijl Felix ijverig aan zijn Franciscus werkt, beveelt C.M. zich reeds
aan in een brief van 8 september '28 om enige vertalingen te doen i.v.m. dat werk.

"Later zou ik me gaarne aanbevelen om enige bladzijden van uw' leven van Sint-Franciscus in
het fransch over te zetten, en te publiceren met een inleiding over uwe kunst in het tijdschrift
Les Lettres te Parijs waaraan ik regelmatig meewerl('.
Felix was bezeten door deze heilige.
Tussen het schrijven door tekende, schilderde en etste hij FranciscUs. De ene keer schilderde hij
hem in olieverf met stigmata, dan expressionistisch met grote handen vande arbeid, dan weer achter
glas, biddend met het hoofd in de handen. Hij ontwierp ook een reeks taferelen van het Franciscusverhaal voor een kalender. De gedachte aan en de boodschap van Fr. liet hem niet los.
Over de vorderingen van zijn werk houdt hij C.M. goed op de hoogte:

"Heb het thans veel te druk. Tot mijn Franciscus voltooid is, Jeef ik gaarne wat afgezonderd
van de buitenwereld. ".
en een andere keer:

"Als Sint-Franciscus veerdig is, wipt hij bij u binnen.".
Wanneer het boek beêindigd is spreekt T. onmiddellijk over een vertaling (25.03.32).

nFranciscus is af. Als hij gedrukt is stuur ik U eenen. We zullen in Frankrijk eens proberen.
Ik zou graag hebben dat gij hem vertaalt.".
AI vlug blijkt dat ook anderen geïnteresseerd zijn in een Franse vertaling. Wanneer Mil Lambrechts,
de secretaris van Timmermans, datzelfde jaar aan Melloy een luxe-exemplaar van De Harp zendt,
meldt hij:

"Van Wellens en Godenne een voorstel gehad om Franciscus te vertalen en uit te geven.
Afwijzend geantwoord. ".
en in een volgende brief van Felix
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"Ik heb geen verdere overeenkomsten gesloten met Rex en vertrouw u tenvolle de vertaling
van Franciscus toe, ik weet dat de' anne in goede handen is.".
Wanneer C.M. reeds volop aan de vertaling bezig is krijgt ook de uitgever van Timmerrnans' werken
Van Kampen uit Amsterdam een aanbod van een zekere Jean Bonhomme van Parijs :
n

De belangstelling voor uitheemsche meesters is op het oogenblik in Frankrijk zeer levendig

en het lijkt mij dat de verspreiding van een meesterwerk als dit boek in de fransche taal niet
alleen uit geestelijk oogpunt maar ook litterair en materieel een succes kan beteekenen.
Mocht door de auteur of door U tot de vertaling van dit boek worden besloten dan bied ik U
gaarne mijn diensten aan om het geheel of gedeeltelijk in samenwerking met andere te
vertalen." .
Hierbij voegt de briefschrijver de vertaling van het eerste hoofdstuk van De Harp waarover F.T. aan
C.M. schrijft :"Ge kunt alzoo zien hoe hij dat lapt. Ik denk dat gij dat beter zult doen.".
Ook een Elzasser pastoor vraagt aan Felix om aan de vertaling te mogen beginnen.

Dus aan

voorstellen is er geen tekort.
Timmermans moedigt Camille aan door te werken :
"Werk maar rustig voort aan de vertaling van Franciscus en breng er de wijzigingen en
aanpassingen aan toe die ge nodig oordeelt om het genietbaar te maken voor het franslezend
publiek.".
Dat C.M. ijverig aan het vertalen is vernemen we uit zijn brief van 16.11.32 aan Mil Lambrechts :
"Ik ben inderdaad beslist aan het vertalen; maar ik kan er slechts een paar avonden maximum
per week aan besteden, hoor! Ik heb nog maar 36 blz. af en er zijn er over de 3OO! Nu, indien
Felix het zoo graag wilt en niet te haastig is, dan is 't mij goed, en 'k zal de vertolking zoo goed
verzorgen als 't maar kan.".
In de lente 1933 is Melloy zo goed als klaar met zijn vertaling en Tirnmermans nodigt hem uit naar
Lier.
lilt Is nu toch vacantie, kOm dan eens tot in Uer zoo de gelegenheid zich aanbiedt, dan kunnen

we eens praten over Franciscus en allerleI'.
Na het bezoek van Melloy schrijft T. hem op 9 juni 1933 :
"Proficiat voor dat reuzenwerk met de vertaling van Fr. Kuis hem nu eens netjes op en weldra
wandelt hij op Franse voeten. En ik geloof in zijn succes want ik heb groot vertrouwen in de
degelijkheid van

uw werk.

Ir.

Eindelijk is het vertaalwerk beêindigd. In een brief van 2de Sinksendag 1933 stort C.M. even zijn hart
uit.
"Het zal u misschien genoegen doen te vernemen dat

uw Franciscus in

het fransch vertaald

is... " ~ .. 12 schrijfboeken boordevol - zo ongeveer tienduizend regels. 'k zou 't voor niemand
doen hoor, dan voor u, maar 't spijt me niet, ik heb er toch schoon kunst-genot aan beleefd.
Nu moet ik nog het peertje likken. Het fijne werk is dat, zeer delicaat en gewichtig. Ik zou
willen dat het boek in de smaak van de fransche lezers vallen. Nu, dat wikken en wegen, dat
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Brief van CamiJIe Melloy aan
Felix Timmermans (07.02.1934)
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polijsten, is nog een kunst-taak. Maar dan kom het saaie werk.

Heel dien rommel doen

'kloppen' - in 3 exemplaren minstens; -en dan de "démarche" bij de Parijzer uitgever. Geen
lachspel.".

Aan de lectuur van die vertaling beleeft F. Timmermans echt plezier :
"Ik heb geprobeerd in mijn boek met arme menschenwoorden den grooten anne te huldigen,
te vereeren en te doen benaderen. Ik wou er niet alleen een vertelsel, maar ook een lied van
maken. Geen lied dat de mond zingt, maar dat in het hart van de lezer speelt en neuriet.
Hier en daar ben ik er tevreden van, maar in

uw boek

ben ik overal tevreden van. Het is

muziek! Uwe vertaling heeft mijn boek geholpen, het rijker en schooner gemaakt.
Ik dank U, ik dank U, en'k blijf U danken!".

Nu is het van belang een uitgever te vinden en het boek zo vlug mogelijk op de martd te brengen.
e . Melloy had daarvoor reeds aan F. Timmermans gevraagd een lijstje te maken met zijn uitgegeven
werken alsook de vertalingen met hun oplage.

Op die manier wilden ze bewijzen dat F.T. niet

zomaar een gewone schrijver is, en dat zijn boeken in de vreemde ook succes hebben. Hun beider
voorkeur ging uit naar uitgever Grasset te Parijs.
Begin 1934 wijst deze uitgeverij het voorstel af, zo vernemen we uit een brief van F.T. aan e .M.
"Hierbij stuur ik u de beleefde en vleiende afwijzing van Grasset weer. Het is in alle geval
toch een aanmoediging om links en rechts nog eens te proberen. En klaar komt het toch!".

Enkele jaren later (1938) zal deze uitgeverij uit Parijs toch een vertaling van Timmermans uitgeven,
namelijk Pieter Breugel.
Het is echt niet zo eenvoudig een gepaste uitgever te vinden. Felix is hierover toch wat ontgoocheld.
e. Melloy blijft aandringen :
"Het is toch mijn schuld niet als

uw Franciscus nog te Parijs zijn zonnelied niet aanheft.

Ik heb

er zooveel uren aan gewerkt - met plezier, trouwens, - en Grasset vindt mijn vertaling zeer
goed; hij heeft nog eens het ontwerp uwer uitgaaf onderzocht maar schrijft mij nu weer dat het

in de huidige omstandigheden een waagspel zou zijn. Ik wacht nu maar de uitslag bij den
uitgever die mij spontaan om mijn vertaling heeft gevraagd. Lukt hefdaar niet, dan probeer ik

't Is om de pijp .aan Maarten te geven. Dat is een

bij Spes - een flinke firma • en dan....

miserie, den dag van vandaag, te Parijs een uitgever te vinden. Was 't maar uit het Duitsch,
Deensch of Russisch vertaald! Maar uit 't Nederlandsch! Dat kennen ze niet: daar wordt niet

om gevraagd. 't Is noch de waarde van

uw werk, noch de

degelijkheid van mijn vertaUng die

in 't spel is, maar "wie zal het lezen?". Zoo staan de zaken te Parijs. Teveel schrijvers en te
weinig trok. Natuurlijk zou ik mijn vertaling seffens kunnen doen aanvaarden in de "CoIJection
Durenda/" (15.000 abonnementen) maar dat zou financieel niet zeer veel opbrengen. Ik zou
liever uw boek te Parijs zien verschijnen : dan drong! ge door in fransche middens waar men
weinig of niets van u heeft gelezen. ".

Zowel voor Timmermans als voor Melloy gaan er maanden voorbij zonder dat er schot komt in de
zaak en op 8 mei 1934 schrijft Timmermans het volgende :
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Brief van felix Timmermans aan Camille Melloy (26 oktober 1934)
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"Met Franciscus zoudt ge u eens kunnen wenden tot Ghéon om hem het handschrift te laten
lezen. Hij zou u misschien ook een inschikkelijk uitgever aan de hand kunnen doen. n.

Timmermans had namelijk in 1927 het werk van Ghéon als le jeu de notre dame et la valtée des
anges" vertaald als O.L. Vrouw in de doomkens. En deze aanbeveling blijkt resultaat te hebben.
Via het boek Mijn Vader van Lia Timmermans vememen we dat Ghéon het werk liet lezen aan
cultuurfilosoof Maritain. Deze was enthousiast en zorgde er zelf voor dat de Harp bij een geschikte
uitgever terecht kwam.
Eindelijk scheen er licht in de duistemis want in oktober 1934 kon Melloy melden dat het boek gaat
verschijnen. T. reageert hierop onmiddellijk:
"Uw brief van 18 oktober dat Franciscus ook op zijn harp in 'f Fransch zal zingen heeft mij zeer
gelukkig gemaakt. Meer dan een groot lot want dat ;s geen verdienste.
Verscheidene letterkundigen hebben u via mijn persoontje een stralend proficiat gewenscht
om het stuk dat in La Revue Generale verschenen is o. a. Gaston Heux, Baron Firmin van
den Bosch, en vele Vlamingen. Ik verwacht dan ook een goeden gang van St. -Franciscus in
la dQuce France.".

In 1935 verschijnt la Harpe de Saint François te Parijs bij Bloud et Gay in de befaamde reeks Ars
et fides. Hierover is F. Timmermans zeer verheugd en spreekt dat uit in een dankbrief aan e.M. :
"Ik moet nu maar niets anders doen dan "dank U, dank UI" zeggen.

zoo schoon hebt gij voor mij gewerkt, U opgeofferd uit liefde
en genegenheid voor mijn boek De Harp van St Françiscusl Dat hebt gij schoon vertaald,

Zooveel hebt gij voor mij gedaan,

daar hebt gij een nieuwe schepping van gemaakt, als twee broers nevens elkander. Camille
ik dank U, uit gansch mijn hart, al mijne vreugd waait naar u, al mijne fierheid kap ik door en 'k
geef U d'helft en nog!".

Het is de gewoonte bij het verschijnen van een nieuw boek dit aan te bieden aan vrienden en
bekenden. Dit wil ook F. Timmermans en vraagt daarom aan Camille Melloy :
"Aan wie moet ik die schoone vertaling zenden?

Ik heb gedacht aan Claudel (consul),

Maeterlinck, Ghéon, Brochet, Maritain, Marie Gevers, Firmin van den Bosch, Raoul Plus,
Francis Jammes.
Kent gij nog andere?'.

Zoals u ziet, een pleiade bekende namen uit de Franse literatuur die tot de kennissenkring van e.
Melloy en F. Timmermans behoren.
En de reactie bleef niet uit. F. van den Bosch, met wie T. de Scriptores Cathotica stichtte laat hem
weten:
"Mon cher ami, je voudrais que I'auteur comme Ie traducteur de la Harpe de St François
sache combien j'ai approuvfJ la haute valeur littéraire, I'originale présentation de vie et toute la
savoureuse et imagée résonance de cette oeuvre. Saint François doit être content de vous
deux à qui j'envoie mes cordia/es félicitations et mes meilleurs souvenirs." .. .

Ook de bekende Franse schrijfster Marie Noêl uit haar diepe bewondering voor het werk.

-69 -

oiveÏse illustraties van de hand van Felix Timmermans
uit zijn boek "De harp van Sint-Franciscus·
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Het boek werd goed onthaald, het werd in meer dan 10 talen w.o. het Japans, Koreaans en Chinees
verder vertaald.
Ook financieel werd het een succes. In een brief van 5 juli 1936 zegt C.M. aan Timmermans :

"Ik heb de rekening ontvangen van Bloud et Gay: procent op den verkoop van La Harpe de
Sint-François, tot op 31 december 1936, 1.128 frs (fransche fr.) waarvan de helft u toekomt.
Dus 564 fr.fr.

=1.097 belgische fr. .

Ik laat die som storten op uw P. C.R. ".

Bij opzoekingen in het archief van C. Melloy vonden we ook nog correspondentie over de
auteursrechten terug die gevoerd werd tussen pater Theodore De Paepe, broer van Melloy, L. A.
Aspeslag, echtgenoot van Lia Timmermans en de uitgeverij Bloud et Gay van Parijs (periode 195862), dus meer dan 20 jaar na het eerste verschijnen. Hieruit vernemen we dat voor de periode 1/1/57
tot 31/12/59 nog 38.600 fr. werd uitgekeerd voor de helft aan de broer van Melloy en de andere helft
voor mevr. Timmermans.
In 1959 werd het boek nog herdrukt op 5000 exemplaren en verscheen er bovendien nog een
pocketuitgave. Om moeilijkheden met de uitgeverij te regelen ondernam de heer Aspeslag een reis
naar Parijs.

In 1962 gaf pater Theodore hem de volmacht alles rechtstreeks met de uitgever te

regelen wat betrekking heeft op auteursrecht. heruitgeven en de eventuele vertaling van de Franse
editie van de Harp.
Het Franciscusboek van Timmermans en Melloy is tot op onze dagen nog niet vergeten.

Lia

Timmermans verklaarde ons dat bij haar vroeger reizen naar Assisi het boek nog als warme broodjes
verkocht werd aan toeristen en bedevaarders.

Diezelfde ervaring hadden de deelnemers van de

Italiêreizen van de Timmermanskring. Jan Lambin bezocht een paar jaar geleden de middeleeuwse
basiliek Sainte Madeleine in Vézelay en was verheugd in de boekenstand de Franse vertaling van de
Harp te vinden.
In de Franciscusliteratuur bekleedt deze roman van Timmermans en de vertaling ervan door Melloy
een aparte plaats. Het boek werd met veel ambitie geschreven, met de meeste zorg bestudeerd en
uitgewerkt, met de meeste liefde vertaald en met de meeste caritas uitgegeven. Was het niet zijn
meesterwerk het behoort zeker tot de betere werken van Timmermans.
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CAMILLE MELLOY

LOUANGE DES

SAINTS POPULAIRES
ILLUSTIl>.nONS DE Ff:LlX TIMMERM ANS

Sint-Jozef

LES

ÉDITIONS JOS . VERMAUT

Felix TImmermans maakte de illustraties voor
het boek "Louange des Saints populaires"

Sint-Pieter

Sint-Niklaas

Sint-Franciscus
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F. TIMMERMANS ILLUSJ:REERT MELLOY'S
LOUANGE DES SAINTS POPULAIRES
.. '

..Ol

C. Melloy had een grote verering voor volksheiligen : H. Maria, H. Anna, H. Jozef, H. Petrus, H.
Martinus, H. Franciscus, H. Godelieve, H. Elooi... . Ze waren immers de dragers van de deugden, de
voorbeelden die gelovigen moesten navolgen.

In heel wat sermoenen waarvan hij de teksten

meestal voluit schreef, waren ze vaste onderwerpen of uitgangspunten. Over die volkse heiligen
publiceerde C.M. in 1933 een poêziebundel Louange des saints populaires waarover pater D. De
Pauw schreef: "Het zijn nafef-roerende gedichten - midde/eeuwsche glasramen- vol zon en frischheid R
(Boekengids 1934). Wellicht zal het niet veel moeite gekost hebben om zijn vriend F. Timmermans
te overtuigen de illustraties voor deze publicatie te verzorgen. Vooral als we weten dat T. zelf in
bewondering stond voor die vrome, volkse heiligen die volledig samengingen met zijn christen
volksverbonden overtuiging. In een brief van 18 februari 1932 die we hiernaast integraal afdrukken,
vernemen we dat de Fé best tevreden is over zijn tekeningen en tevens meedeelt dat hij ze ook voor
andere doeleinden wil gebruiken.
Dat deze "santjes" in de smaak vallen, bewijst de brief die C. Melloy op 16 november 1932 stuurt
naar Millambrechts·, privé-secretaris van F. Timmermans.
" Zeg aan Felix dat de 16 sontjes die hij voor mijn bundel getekend heeft zeer veel bijval genieten, ook
en vooral in Frankrijk: UHet zijn brokjes uit de gouden legende", schreef de letterkundige chroniqueur
van een Parijzer dagblad. " Vele schrijvers hebben mij modelings of per brief of in arti!<eJen ongeveer
hetzelfde gezegd.
reproduceren
kringen

Twee grote tijdschriften hebben mij verlof gevraagd om een en

als proef bij de recensie.

ander te

Ik ben blij dat de Fee zo ook alsteekenaar bekend zal staan in

waar zijn boeken niet gelezen worden. ".

Deze waardering is geenszins overdreven.
~

.

Op het eerste zicht lijken de tekeningen van deze volksheiligen technisch niet zo volmaakt, wa~
primitief en kinderlijk.

Sommige zijn nogal statisch wat natuurlijk wel overeenstemt met hun ,;

waardigheid van heiligen. De juiste verhoudingen worden niet altijd in acht genomen. Toch straalt er ;
uit deze afbeeldingen een echte warmte, een charme uit die alles overstijgt.

In een paar,{:

pennetrekken heeft F.T. vaak het hele gedicht samengevat. Die tekeningetjes doen denken aan
oude volksprenten en ge"t1lustreerde bijbelvertellingen die, gevat in dikke contouren, zo typisch zijn
voor de meeste illustraties van F.T ..
Niet alleen voor C.M. maar ook voor andere bevriende schrijvers heeft F.T. boeken gemustreerd : E.
Cia es, M.E. Belpaire, M. Gevers, E. Van der Hallen, A. Van de Velde.
Toch illustreerde hij hoofdzakelijk zijn eigen (en vertaalde) werken. Trouwens daarin kwamen zijn
tekeningen tot hun volle recht omdat ze dezelfde geest uitstraalden.

De wisselwerking tussen

Mil Lambrechts v~gde tussen 1925 en 1940 de briefwisseling en het kopijwerk voor F.T., organiseerde voordrachten in binnenen buitenland, contracteerde uitgevers en vertalers, wimpelde lastige bezoekers af en verbeterde drukproeven. Hij was tevens een

groot bewonderaar van F.T.
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Uit de versjes over de maanden
Auteur: M. Gevers
Illustrator: Felix Timmermans

Mei, mei
Ik plante mijnen mei,
En ik krake mijn ei ;
En de dooier viel uit mijn schaie;
Bazinne, wil mij een eitjt geven,
En 'k zal uw meiske niet halen!
Op den eersten april
Stuurt men de zotten op den dril.

Illustratie van Felix Timmermans uit
het boek van H. Van Tichelen:
"Van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond"

Lettervignet, getekend door
Felix Timmermans, uit zijn boek
"De zeer schone uren van
Juffrouw Symforosa, Begijntjen"

Illustraties van Felix Timrnermans uit

'Wonderland" door H. E. Belpaire

Manneken Tinkelenteen
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schrijver en tekenaar was hier maximaal en vormde een onverbréekbare eenheid met zijn
letterkundig oeuvre. Voor duizenden lezers hebben zij mede het klimaat van zijn boeken bepaald.
Toch heeft zijn grafisch werk minder aandacht gekregen. Zijn boeken veroverden bibliotheken, geen
musea (G. Dumez). Een bekende typering "Timmermans, schilder met de pen, verteller met het
penseel", suggereert misschien de evenwaardigheid van beide aspecten. Toch moeten we hieraan
toevoegen dat de tekenaar (of de schilder) niet op dezelfde hoogte stonden als de schrijver. Die
kleumjke vertelsels van pittoreske ..mensen en dingen zijn wel van dezelfde hand maar aan zijn
literaire werk heeft de Fé echter "iets meer toegevoegd" alhoewel ze be.ide getuigen van dezelfde
originaliteit.
Die plastische originaliteit, die specifiek Timmermansiaanse stijl vinden we terug in de vele prentjes,
meestal kleine vignetten met dikke omlijning die in de tekst werden ingewerkt, in de lettervignetten
die "een hoofdstuk als een wimpel openen" en in de sluitstukken die de kapittels van het boek "als
een uitroepteken be6indigen" (G. Dumez).

Deze vignetten

~et

zuivere lineaire tekeningen, zonder arcering en met blanke achtergrond, zoals ze

veelvuldig in deze brochure werden afgedrukt; zijn geen slaafse uitbeeldingen van de tekst.

Ze

lichten het verhaal niet letterlijk toe maar roepen er wel de sfeer van op. Ze verluchten de tekst, ze
luisteren de bladspiegel op en hebben vaak een symbolische waarde : drie denneboompjes staan
voor de Kempense bossen, een dorp is drie daken met een toren, de winter is een kale knotwilg met
een kraai en zwarte voetstappen in de sneeuw.
Timmermans tekende alles wat hij zag in werkelijkheid en in zijn verbeelding : mensen en dieren,
steden en dorpen.

Hij legde zijn eigen omgeving vast met zijn vele hoekjes, uithangborden,

eigenaardige pompen en silhouetten van steegjes en gebouwen.

Hij schetste impressionistische

landschappen, religieuze taferelen en gebeurtenissen uit het volksleven.
Uit die vele schetsen blijkt duidelijk dat T. een geboren tekenaar is die met enkele streepjes een hele
wereld kan oproepen of een stemming weergeven. In zijn pen, zijn potlood, kreeg elk eenvoudig
gegeven iets warms, gezellig, naïef in de goede betekenis, iets eigen-aardig.
Iedereen moest van zijn tekeningen kunnen genieten, tot de kinderen toe. Hij tekende trouwens heel
veel en graag voor kinderen. Telkens als er op bezoek kwamen, tekende hij een of ander vertelseltje
op dat met een punt begon : een zwarte stip op het witte papier. De kleine toeschouwers-Iuisteraars
moesten dan raden wat het ging worden. Zo werden ze opgenomen in een creatief spel en kregen
ruimte voor hun fantasie die zich geestdriftig op sleeptouw liet nemen. In het begin van de jaren '20
deed men verscheidene keren op F. Timmermans een beroep voor het illustreren van kinderboeken.
De produktie ervan was toen erg beperkt en van een Vlaamse jeugdliteratuur was nog geen sprake.
Toch is het wel betekenisvol dat de weinige auteurs toch T. als illustrator kozen. Zo illustreerde hij de
naïeve volksrijmpjes van de pionier van het Vlaamse kinderboek H. Van Tichelen met folkloristische
plaatjes, de versjes over de maanden van M. Gevers met eenvoudige kinderspelen en de reeks
volkssprookjes Wonderland van M.E. Belpaire met fantasierijke prenten.
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Kaart (recto-verso) van Felix Timmermans aan camille Melloy omtrent uitleg van bepaalde woorden via tekeningetjes

Sint-Martinus: illustratie van Felix TImmermans
voor het boek van Camille Melloy "Louange
des Saint&-Populaires"
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Vaak vrolijkte hij zijn brieven op met vluchtige teken krabbels van zijn belevenissen of reisindrukken.
In de boeken met opdrachten die hij aan

e.M.

stuurde vinden we hiervan verschillende voorbeelden.

Soms gebeurde het dat hij zijn uitleg ondersteunde met een tekening. Bij de vertaling van eeD paar
verhalen van het boek voor het boek van

e.M. Timmennans

raconte .•.• begreep de vertaler een

aantal woorden niet zo precies zoals mussekop en een klimmend hofken. Prompt stuurde F.T. een
briefje met de nodige uitleg met tekening.

De tekenaar T. was ook zeer vruchtbaar.

Buiten de

vignetten voor eigen boeken en bevriende schrijvers tekende hij talrijke ex-librissen, een massa
huwelijks- · en geboorteaankondigingen, alsmede spijskaarten en kalenders.
niemand schatplichtig.

Bij dit alles was hij

Hij bezat een eigen factuur; wie een paar van zijn tekeningen heeft

bewonderd, zal dadelijk, op 't eerste gezicht, ook de andere herkennen, niet omdat T. eenzelfde
ondeJWerp ·verduizendvoudigd heeft, wel omdat elke tekening een gebeurtenis is, een levend
schouwspel dat tot de toeschouwer komt via de niet te dupliceren persoonlijkheid van de kunstenaar

(J. Van Remoortere).
F.T. heeft ook heel wat technieken beproefd met wisselend succes: houtsnede, olieverf, aquarel,
pastel, ontwierp zelfs glasramen en stoeten.
Hierbij stond hij geheel afzonderlijk en had bijna geen invloed ondergaan van welke kunststroming
ook, ofschoon hij volledig op de hoogte was van de Vlaamse schilderkunst en van de algemene
kunstgeschiedenis.

Schreef hij niet twee geromanceerde biografieên van schilders als Pieter

Breughel en Adriaan Brouwer en een inleiding tot het werk van Fred Bogaerts?
Hield hij geen gesmaakte toespraken bij de openingen van de tentoonstellingen van Oscar Van
Rompay, Isidoor Opsomer, Anton Pieck, Albert Saver, e.a. ? Toch liet hij zich door geen enkele
strekking beïnvlOeden en bleef zichzelf als tekenaar en als schilder.
AI zijn werk dat hij heeft nagelaten is de uitbeelding van dezelfde geest : dat van zijn eigen land en
volk, geloof en bijgeloof, landschap en omgeving.

Hierbij passen geen geleerde theorieên of

diepzinnige kunstcritische beschouwingen want alles ademt eenvoud, menselijkheid en veJWondering
uit.
In dit artikel heb ik getracht, uitgaande van de illustraties bij het boek van

e.M.

"Louange des saints

popu1aires", een paar aspecten van de tekenaar, de plastisch kunstenaar F.T. naar voor te brengen
die aan de schrijver een meerwaarde heeft toegevoegd die hem zo boeiend maakt, zelfs tot op onze
dagen. Tentoonsteliingen van zijn plastisch werk in het verleden en ook ter gelegenheid van de
huidige herdenking zijn hiervan de sprekende getuigen.
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Illustratie van Felix Timmermans uit zijn boek "Pallieter"

Pallieter (Eddy Brugman) met de
twee "Mariekes" • nl. Jacqueline
Romers (19 jaar) en
mevr. F. Timmermans (19 jaar
toen F. Timmermans aan het
boek "Pallieter" begon, 83 toen
het werd verfilmd)

, .'

. Wo~sdag·3 Jdecétnber i 1975 , - OS .....
; - - - - - - - - - - , . ; , . -.....- - - - - - - - - -

."Roland Verhaverts Jilm"'werd een'. gediclft"

Familie Timmerm'aD'S
,Pallieter'g:elukkig
.

.

l(y~,! onz.e vf!rs{~ge ve r) I:" '~

.

_ I\Rt$SF:.Li:~p,ta.:nd. Verh,avert h~eft van Pa.llieter
Zo Z:7ageerde de familie
.~Immermans 'ha de wereldpremlere van de :jongste
Vl~a~se film; Mat:~ek~ Timm.erm~ns, de weduwe van:
Fehx, was 'zeer gelukkig met oe f il mversie; Ze :h'àd 'er
de . sfe~i' ~.aXl hè1 boék in _ he~kend en vond 'het ëen
goede ;fiJ.ri1 . knap gespeeld, met typische personages
:en moo!l\ik~u~n. ':' ~ " .
,. '
.
~
en(ilèsia4Il!e v)in de familie Timmermans - riee.
geen spijt dat ze toelating tot 'verfilmlng gaven: lnlegent:J.eel ~ . w.e rd. uiteraard niet ~oor ieder~ receptiegabger -gedeeld. Toch voorspelde nagenoeg iedereen
een schittcren~e .commerciële loopbaan voor. PEillieter-.
·
.
',ee!1:fllM~cq g~(Urh:\.ge,maakt.

Ket

Uittreksel uit het artikel van Raf Butstraen
in de krant De Standaard van 03.12.1975

MELSE RECENSENTEN BESPREKEN DE
VERFILMING VAN TIMMERMANS' WERKEN
Door Daniël Lemmens

Succesrijke boeken van bekende auteurs worden graag verwerkt tot toneelstuk, zangspel, revue ....
De hoogste bekroning van een literair werk is toch meestal de verfilming ervan. Het moet ons dan
ook niet verwonderen dat de hoogtepunten uit Timmermans werk nml. Pallieter en Boerenpsalm
hiervoor in aanmerking kwamen.
Timmermans zelf heeft getracht een toneelbewerking van Pallieter te maken. Hiervan werden zelfs
een aantal taferelen teruggevonden.

Het bleef echter bij een niet geslaagde poging van een

overigens weinig dramatische stof. Bovendien bleek Timmermans toneeltechnisch niet zo bedreven
te zijn.
W. Schuermans schreef wel voor de toneelafdeling van Lyra, een Lierse sportvereniging, een
"Pallieter-revue" (een spectakelspel in drie delen en 36 taferelen) dat in 1939 werd opgevoerd. Op
filmisch gebied kende Pallieter meer succes. Reeds in 1936 was er voor het eerst sprake van een
film . Onder leiding van de heer Henri storck werden zelfs een aantal buitenopnamen gemaakt in de
omgeving van Parijs. Aan die film zouden meewerken Flor Van Reeth (architect), Renaat Veremans
(muziek), Rie Haan (decorateur) en Kurvers (fotograaf-operateur). T. besefte hierbij ook hoe moeilijk
het was zijn boek om te zetten in gepaste filmtaaL Van die mislukte onderneming is een scenario en
een draaiboek overgebleven.
Veertig jaar later is die lange droom Pallieter te verfilmen toch in vervulling gegaan.
Op 1 december 1975 ging in de filmzaal Marivaux Te Brussel de première door.

Het was een

Belgisch-Nederlandse productie met Eddy Brugman als Pallieter, Jacqueline Rommerts als Marieke,
Sylvia de Leur als Charlot, Idwig Diels als ps,stoor. De regie was in handen van Roiand Verhavert.
De filmbewerking van de dialogen waren van Hugo Claus en de productie van Jan Van Raemdonck.
Op 28 februari 1976 werd op het stadhuis te Brussel de grote Belgische Feminaprijs toegekend aan
deze film en op 2 maart 1976 werd op het gemeentehuis te .Zichem de "Pallieterprijs van de Vlaamse
film H , een aarden beeldje Pallieter voorstellend, aan R. Verhavert uitgereikt.

Mellenaar Raf Butstraen

(*) heeft het verschijnen van deze film uitvoerig besproken. Hij is trouwens

een gewaardeerde criticus ter zake.
In 1977 volgde hij Marie Rosseels op als filmredacteur va~ de Standaard-groep waarvan hij reeds
vanaf 1969 tot de cultuurredactie behoort.
Over de film Pallieter schreef hij meerdere bijdragen
- Pallieter meer dan een levensgenieter (3.7.75)
.: Pallieter piloot (11.7.75)
(*) RAF. Raf Butstraen : geboren te Poperinge 10.02.43; woont nu in de Lindestraat 6 te MeiIe. Studeerde geschiedenis aan de
KU.L. ; journalist bij de standaard met allerlei publicaties i.v.m. film.
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R~f

Butstraen

PAllIETER VERSIE VERHAVERT

, Met Pallieler verstevigt Roland Verb~vert een traditie in de
Vlaamse film. Het .jongste Vl~amse filmprodukt, gesubsidi=d
door het ministerie van Nederlandse Cultuur, is immers opnieuw
een visualisering·geworden van een 'bekend werk uit onze literatuur.
Toen gesuggereerd werd het overoekende boei< van Felix Tim·
mermans te vermnlen, kwamen· enkele sceptische r~cties los.
Hoe zou een kineast er in slagen een boek dat b~t uitslu.itend
uit losse stemmingsbeelden bestaat in beelden te ·vertalen? &n ei·
genlijk verbaal om op terug te vallen of om sequensen aan vast
te baken is er ook al niet. Maar eenmaal de idee van een Pallieter·
verfilming gelanceerd, zette producent Jan Van Raemdonck door.
Hugo Claus werd aangezocht om een scenario te schrijven. En
Roland Verbavert kreeg de regie aangeboden. Het werd voor
beiden een uitdaging.
. .'Js kineast houdt .verbavert van het creëren van sfeer. Maar de
blije optimistische levenslust is nu niet direct in zijn voorgaande
films terug te vinden. M.euwen SIerven in J. hinJtn en Hel 4·
uh.iJ (nur bet gelijknamige werk van Ivo MichieI» waren erg
cerebrale films. Roland. m.1 J. bl.s (naar Herman Teidinck). was
zwaar op de hand en ook in D. louling (naar Hendsik Conscien·
. ce) h~d de tragiek de bovenhand. Ree!Is bij de lectuur van Tinf.
mernl"ans was het Verhavert opgevallen dat Palli"er vol melancholie stak. De hoofdfiguur had een veel= introvert kankter en was
niet de gulzige ievensgenieter die bij zoveel lezers voortleefde.
Pallieler uit deze folkloristische sfeer weghalen zou het ambitieuze
eloel van de ver(ilming worden.
. Samen met Hugo Claus werd gezocht naar een aanvaardb~ar
scenariobegin. Het ging immers niet op Palüeter zo maar direct
te midden een groeri Netelandschap neer te smakken. Het leven
van Timmermans zelf zou . de sleutel geven aan de scenarist. De
~uteur scbteef Pallieler n~ een soort geeste1ijke en fysieke depres.
sie. Echo·.s daarvan vindt men terug in Srhemtringen van Je JooJ.
Met d~t werk· voor ogen schilderde Claus Pltllieltr vooreerst als

een ndsige burger vol beangstelling VOO! occultisme en gebeimzinnige filosofieën . Als zijn vrouw (?) zelfmoord pleegt, schrikt
Pallieter .wakker en wordt door . zijn .vriend Fransoo uit bet sted".
lijk milieu weggehaald. Bij zijn zuster o,arlotte kan ·Palüeter tot
rust komen.· Hij leert er genieten van Gods 'schepping en houden
van bloemen, planten, kinderen en van de ·eenvoud. Mu.r de landelijke ·pastorale wordt bedseigd : meneer de baron ·heeft plaiulen
om de Nete recht te trekken en er is sprake van de ~anleg van
een spoorweg.
. Charlotte betrekt baar broer bij het familieleven en de . pastoof
van bet dorp ·is een graaggezien gast. .M;aar als een zeker Marieke
op bezoek komt, gq.t de hemel voor Pallieter open. Hij is ai dadelijk stapel verliefd en ook Marieke is niet ongevoelig VOOr Pal·
Iieters ch~rmes. De bruiloft wordt zorgeloos gevierd en de komst
van bet eerste kindje is de zoveelste aanleiding om van bet overdadige voedsel en de gerijpte wijn te proeven.
Maar ook bet sP9Qk van de moderne tijd doemt steeds verder op
en oversdtaduwt bet levensgeluk van Marieke en "Pallieter. Het
landschap valt als slachtoffer van de vooruitgang en de rijke 00".
Jen delen de lakens uit. Omdat Pa1lieter voomet wat er met zijn
Nete·streek zal gebeuren trekt hij de wijde wereld in ... Verschillen aanwijzen tussen boek en film valt niet binnen het b~tek
van dit artikel. Toch verdienen een paar elementen de aandacht
.ter wille van hun creatieve impact.
Om de · dolle levensvreugde van Pallieter te suggereren stelde
Huge Claus voor het bele bu.is van het hoofdpemnage met spi".
gels te behangen. Het is een goede vondst en daaruit groeiden enkele beel mooie effecten. Het voorbijtrekken van de processie
krijgt de toeschouwer nu iIi bet veelvoud te zien en als Pallieter
zijn tQcbt door de wereld ..begint, slaat hij de spiegels stuk. Je
kan dit alles als een Spielerei beschouwen . maar wie weet boe
moeilijk het is te filmen inet een camera in · de buurt van· spiegels zal beseffen dat er in de filmploeg geen plaats wu voor
gemakzucht.
&n tweede belangrijk element is het visioen van Pallieter.
In bet· boek stapt Pallieter in een vliegtu.ig ·om o.a. nog beter de
pracht van zijn omgeving te bewonderen. In de film gebeurt dat
ook, maar de sequens krijgt een extra dimensie: Palüeter ziet één
ogenblik wat de toekomst brengen zal. Met deze toegeving wordt
bet Pallieter-vernaaI geactualiseerd.
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En wie RolanJe mei Je bles zag, zal ongetwijfeld een parallel
ontdekken tussen de eindsequens in ·die film met de skyline van
een moderne stad en Pallieters blik op ·de petrochemische bedrijven
in het Antwerpse.
Aan Pallieter werà bijna -drie jaar gewerkt. Aanvankelijk tou
bet een co' produktie met West-Duitsland geworden zijn. Uitein.
delijk kwam Nederland over de brug. Regisseur Verhavert ontdekte na tweedu.izend km autorijden de ideale locaties : Booischot
en Hulshout. Tijdens de opnamen kantelde tot overmaat van camp
een camerakraan. Op bet nippertje werd een katastrofe vermeden
maar Idwig Stepbane (Fransoo) bracht enkele dagen . door in een
ziekeahu.is en Rol.and Verbavert zelf boudt er nu nog een gekneusde schouder aan over. ..Maar ook heel wat prettig~ herinneringen" vertelt hij OnS ...Er b=ste in de ploeg een vriendelijke, -kameraadschappelijke geest. Door de verfilming van Pallieter kreeg
ik de aandacht voor bet fantasierijke. Ik voelde me gelukkig hij
bet werken aan een sprookje en bij het zoeken naar het daarbij
passende ritme" .
Of Pallieler aansloot bij lijn vroeger filmwerk ?Verb.vert: .. In
Rolanáe met Je bles domineerde de sfeer op bet verbaal. Met De
IOleling probeerde ik een eenvoudig verbaal te vertellen en dit keer
trachtte ik gevoelens over te brengen. Mijn grootste probleem was
de lyrische ontboezemingen van een levenslcunstenaar aanvaard·
baar te maken voor mensen uit de jaren zeventig. Pallieter is ·
niet de vrolijke füereflu.iter die om de haverklap in de Nete duikelt en niets anders eet dan vlaaien en rijstpap. Hij kan weemoedig
zijn en melancholisch. De zOn is voor hem echter de crmte var
het. leven. Over een dergeüjk iemand heb ik een dichterlijke documentzice willen maken".
. Had u een bepaald publiek vcor ogen? .. Hèt drama van de
Vlaamse film is, dat iedereen steeds op een meesterwerk zit te
wachten. En als het dat niet geworden is, verwijst men de film
naar de verdoemenis. &n dergelijke mentaliteit is me vreemd geworden : ik mik op bet . brede publiek en ik wil zonder veel gegoochel met de camera toch vakwerk afleveren. Technisch gezien
gebruikte mijn cameraman Pim Heytman de meest eenvoudige
lenzen. Tele-objectieven waren taboe. De camera bad in Pallieler
alleen maar een ·begeleidende en registrerende functie".
Op het vlak van het scenario valt Pallieler no~l fragmentarisch uit. Uw jongste film bestaat precies uit schuifjes : Pallieter en

Marieke, Pallieter en de bomen, Pallieter en de Drie Koningen ...
.. Het oorspronkelijke verbaal is op zich erg dunnetjes en won·
deren in de film moet je dan ook niet verwachten. De vraag is
alleen, komt er uit mijn film een introverte levenskunstenaar te
voorschijn en belpen die versdtillende deeltjes om een totailbeeld
te scheppen. In bepaalde scènes wilde ik een aangepaste sfeer
leggen. De beginsequensen met bet vinden van bet lijk zag ik
als opera-achtig. ·Vandaar nogal statische beelden in een groots
decor. Enkelen verwijten me nu dat die te veel aan opera doen
denken .....
Hoe dan ook, de eerste reacties van het publiek bewijzen dat
producent en regisseur juist hebben gemikt. Er komt enorm veel
volk naar Pallieler kijken. Het blije en het komische (niet altijd op
betzelfde hoog niv~u) van beel wat situaties lijkt daarbij een
vootnaJ1)e attractiepooi te zijn. Maar ook de vertolking valt ·in
de smaak. Eddy Brugman is een aanvaardbare Pallieter en Jacque,
line Romenects moet als Marieke alleen mooi zijn. &n opdracht
die ze waar maakt Sylvi. De Leur beeff het als Charlotte in bet
begin moeilijk, maar wordt na korte tijd toch geloofwaardig. Idwig
Stepbane bezit als .Fransoo veel }>résence. De rol van pastoor beo
tekent een terugk= van Joris Diels naar Vlaanderen. Hij levert
daarbij een opmerkelijke prestatie. En laat de toeschouwers dso·
men van een voorbije tijd die zoals zoveel herinneringen erg
rozig aandoet ...
( ..Open dcw", VIn, 1)

_ Marieke Timmermans bij "Pallieter" : Felix zou rol in de film vragen (16.7.75)
~

Verhavert maakt van Pallieter een sprookje (2.12.75)

In "Open Deur" verscheen van hem eveneens een artikel dat we hier intergraal overnemen.
Het meesterwerk van Timmermans Boerenpsalm heeft tal van personen uit de toneel- en filmwereld
aangetrokken.

Een eerste poging tot toneelbewerking dateert van 1943 toen Jos Janssen, de

gevierde auteur van De wonderdoktoor het omvangrijke gegeven in vier bedrijven trachtte samen te
persen. Dan volgde de Noord-Nederlander Albert Weling met een bewerking in zes lange taferelen,
blijkbaar zonder veel bijval.

Derde keer, goede keer, P.G. Veens leverde in 1956 een

toneelbewerking, die zonder meer schitterend was. Ze kende ruim driehonderdvijftig voorstellingen
door het Reizend Volkstheater, onder regie van Rik Jacobs.
Over de verfilming van het boek schreef L. Vercammen (F.T. De mens- Het werk 1971) : "Als er bij
Timmermans ooit iets behekst is geweest dan zijn het de pogingen om zijn werk te verfilmen. De
veelbelovende kineast Gerard de Boe was klaar met het draaiboek van Boerenpsalm toen hij in
maart 1960 door de dood verrast werd.".
Ongeveer dertig jaar later zal men de draad weer opnemen. Het werd een

~productie

van Visie en

B.RT. met medewerking van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Nationale Loterij,
met Ronny Waterschoot als Boer Wortel, Jef Burm als pastoor, Magda Lesaye als Fien, Christel
Domen als Frisine. Scenario, regie en productie was in handen van Roland Verhavert, camera en
fotografie van Michel van Laer en de muziek bij Dirk Brossé. Hij ging in première op 2 maart 1989 in
Kinepolis Brussel en werd op 1 oktober door B.RT. uitgezonden. Op 17 september werd de film
bekroond in Figueira da Foz (Portugal) met de Grote Prijs van het Internationaal Filmfestival wegens
de diepgaande analyse van de menselijke relaties en de grote verbeeldingsdracht die in de prent te
vinden is.

Toch werd de film met gemengde gevoelens onthaald.

Vooral de personen die de

vergelijking maakten met het boek waren vaak ontgoocheld. Anderen vonden hem zeer geslaagd.
Ook de Melse filmcriticus Raf Butstraen is niet onverdeeld positief zoals blijkt uit zijn bespreking.
Een ander werk dat echter niet tot de toppers van Timmermans behoorde,

Anna Marie, kreeg ook

heel wat aandacht voor verwerking.
Felix zelf in samenwerking met Ed. Veterman, creëerden het toneelstuk in 4 bedrijven "Mijnheer
Pirroen" de hoofdpersoon uit hogervemeld werk. Het is merkwaardig dat een literair zo matig stuk
jaren op het reptertorium bleef staan, eerst van de officiële schouwbergen, later van de
amateursverenigingen. Ook de zangspelbewerking met muziek van R Veremans dat in 1938 in de
K.V.O. Antwerpen voor het eerst werd opgevoerd bleek een succes niettegenstaande de critiek
fundamentele bezwaren had vooral tegen de ontknoping die voor de derde keer werd aangepast. De
roman, het toneelstuk, het zangspel bevatten iets dat de klaarblijkelijke fouten overstraalden en
deden vergeten : Timmermans' gave om een gevoelsgeladen verhaal van menselijke noden en
strevingen op een boeiende wijze te brengen.
In die periode was er ook sprake van de verfilming door een Duitse maatschappij maar noch de
auteur noch de componist gingen akkoord met de voorstellen.
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Roland Verhaverts TimmermansverfiJming m.Ïst dramatische kracht

!!u~~~!~eS"~'~~I' ~r:,~,~th"~~~~~~~ ~~711f!&iJt;l

verfilmingen. maar geen
films_ Dat is onze eerste
reaktie na de visie van Ro land Verhavens Boerenpsalm. Vele van boer Wortels uitspraken. gevoelens.
daden zijn slechts verklaarbaar als men Timmermans
in het achterhoofd houdt.
Ze groeien dus niet altijd
vanuit datgene wat op het
.
sc Ilcrm tS te Zten. .
Boerenpsalm.
·
. ~ dIe . dond er d ag m premi~re gmg. en
\'anaf 15 maan In de blOSkopen komt. bestaat Ult een
rist gebeurtenissen die hoe
tragisch ook. soms dramausche kracht missen. Het
duurt bO\'e:1dien een hele
tijd ,"ooraleer de film op
dreef raakt.
&'èrt?npsalm begint mr.t de
dood van Wortels vader. De
man is krom en stijf gewcrkt
en kan moeilijk in de lijkki;t.
Er zit dus niets anders op dan
hem te "kraken". Dat gebeurt
door heel hard op het' deksel
van de kist te duwen. Een
scène die in een boek besl
aaO\'aardbaar kan zijn maar in
een film meer dan delikaat
moet worden aangepakt. Zoniet bengelt men ' op de grens
van de goede smaak. Wat in
BJèrmpsalm het geval is.
Er gebeurt ontzenend veel
in het le\'en van boer Wonel en
omdat de tijdsduur in een film
nu eenmaal beperkt is. moet
regisseur Verhaven met reuzenschreden door hel vcrhaa I
stappen. Maar wie te wel verteil. venelt niels. D~arom g,lal
de kombinatie van de begrafc·

de geboorte van zijn lweede
kompleel de mist in. Terwijl
Fien en .Wort~l aan het graf
staan. krijgt Flen haar weeen.
100pl weg en baart. tegen e~n
muur gehurkl. een kind. Hier
balanc.eert BOéTènpsaln:. op de
ran~ \an hel .belacheIiJke. .
Wortel IS bl.IJkbaar e:n drlf~k?p en als hiJ kwaad IS. gOOl1
hiJ, met hUls!aad. Hem a.angerel"l door zIJn nouw. "erha.. met deze sequenue
'
ven k rijgt
wellicht de lachers op zijn
..
hand. maar moet een dergehJ'
ke SHualle ~Iet be ter worden
aangebracht. Dat ZOlelS moge·
lij~ is. bö'ijst de "biecht" "an
\\:ortd lcgen?'er de pasIOor.
\-\ortel heeft leIS .met de meld
van m~lder Lorejas en ah er
een kind Uil die verhouding
.wordt geboren. heeft Wonel
wroeging. Het opbirchlen van
die misstap. gezeten voor zijn

werk in Boawpsalm.
sine die belrapt wordt al HijDe pastoor speelI trouwens
end. en weglopend nog haar
een belangrijke rol in het leven
bloot achlenverk lOom. blijfl
van Wortel. "'adal die lwee"Vlaams"
een pejoralieve
maal is getrouwd. probeert de
klank behouden. Kristel 00pas Iocr hem een derde \TOUW
men die de rol van Frisine
aan te pralen. Maar dan revolspeelI: heefllrouwens heel wat
leen Wonel. Dan pas merk je
meer In haar mars dan wal ze
wal Boermpsalm had kunnen.
daar laat zien.
en moeten. zijn. De film krijgl
Hoewel Ronny Waterschoot
plots adem. wordl boeiend. h~l er g~ed van af brengl als
verliest ziJ'n stroefheid
'vonel. I' hel Jef Burm die als
d e show Slee It. Mag d a
Gemakkelijk is het .natuur.
pa,lOor
I"k
"
h
.
Lesage
is
er seden
Bnlg9è dè
IJ met. et suggereren v a n .
.
'
Wortels verbondenheid met de
511l!è op voofUHgegaan als
aarde. zijn bidden met zijn
Flen. maarnet als Fnslne heeft
handen (daarom maakl hij een
ze het moeIlijk als ze.sterft. Ter
houten Kristus-figuur). zijn
w~"e. van haar so~er akteren
ietwat bijgelovig. Maar het
ab blinde AmelIe. 'crdient ook
kan. Dat bewees een film als
Karen 'an Pa!lJs een "ermel D~ Kivmpmboom.
dmg.
i'\a enkele vbies vGn B<!èrmWe weten hel. we leggen de psalm zijn zowel .. Alleluia·s"
lat nu heel hoog. Maar zolang
als " I\\isereres" te horen. Komt
we \-rede nemen met tri\iale
dal de film ten goede? R.A .F.

Artikel van de Mellenaar Raf BiJtstraen
uit De Standaard dd.03.03.1989

Magda Lesage als Fien en Ronny
Waterschoot als boer Wortel,
scène uit de verfilming van
"Boerenpsalm"

Nolle Versijp als Pirroen en
Claude De Mets als
Anna-Marie in de gelijknamige
TV film (naar de in 1921 gepubliceerde roman "Anna-Marie
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De verfilming van het boek kwam toch tot stand dankzij B.R.T. naar aanleiding van het
Timmermansjaar 1986 een eeuw na zijn geboorte, in het kader van de reeks Made in Vlaanderen.
Martine Berks schreef het scenario, de realisatie werd toevertrouwd aan Lierenaar Kris Betz en de
productie aan Joanna Geldof. De hoofdrolspelers waren Nolle Versyp als Pirroen en Claude de Mets
als Anna Marie. Om praktische redenen werd het televisieverhaal overgeplaatst naar ca . 1930 terwijl
het boek teruggreep naar het dommelend stadje uit de vorige eeuw.
Mellenaar, Willy Van Poucke

(*) ,

auteur en persvoorlichter bij de B.R.T., schreef als redactielid van

Muziek en Woord een bespreking over de t.v.-film die we hier laten volgen .

LIEFDE

IN

L IER

willen schrijvcD. M/Iar het vergt een srotc
meester om brikaturale persouqes als Picreen - altijd md ~n brandende pijp In de

l"eIb: Tim...ermsaa ab PlrroclI el! ~D ,",uw.
~Il•• -M.arie.

De adminilltratie der letteren is zeer lorgvuldig in bet bijhouden van markante data en
wat markeert iemand ondubbelzinniger dan
rijn geboorte of zijn dood 7 Telkens als daar
het getal honderd. of een veelvoud ervan,
overheen gaat, wordt er een klok gelujd . De
tijd is rijp om wat stof van boeken te blazen
en soms wordt e~ zelfs een dode Wee{ tot Ie.
ven geweJct : Het IazaruseCfect in de literatuur.
Honderd. jaar geleden werd Fclix Timmt;rmans geboren. Nu is de schrijver uit Uer
nooit door de vergetelheid bedreigd geworden. Niettemin is 1986 goed voor heel wat publilcatics. waarvan de door Jngrid van de Wijer verzorgde uitgave van lijn dagboeken en
zijn at'chief het meest opviel, Een BRT·
bijc1rage aan bet Timmennansjaar is de televisiebeweJ:kjng van de in 1921 gepubUceer4e
roman "Anna-Marle" ,
Met" Anna-Marie" wou de auteur, naar ei·
gen zeggen, een encyclopedie ViUl de liefde
schrijven. Dat was al eeM gedaan, maar
StendhaJ kon op ~n oor blijven slapen. Zijn

mond en ~ gestcpte.,in de mouw van zijn
jas : kort van stof, maar vanzelfsprekend met
een gouden hart -. op te. voeren naast schimmige, DaIcve, oD.KbulcÏige natur~ ah AnnaMane. Timmermans besefte dat. Op dinsdag
29 juli noteerde hij in . zijn dagboek! "Het
moeilijk$te is om de levalleo die elk op hun
eigen schoon genoeg zijn om een bocbken
van te maken. bijl!l:n en door elkander te men.gCD en de schoonheid nog te bewaren". Dat
i$ dus niet gelukt. De auteur heeft zich zodanig op sleeptouw laten nemen door cle figuur
van Pinoen dat het kcrnverhaaJ, de Doodlot·
tige liefde van Anna-Marle. uitrafelde in tal·
loze aneli;dorcn ovc::r de mnderlinge notaris c1ie
het meisje naar Lier brengt.
Het thema van de rom.aD is de strijd tUSSen
liefde en geweten, stof waaruit wereldliteratuur is iemeden , Hier wint het geweten.
Ahna.Marle, hopeloos verliefd op de ICtrouwde Corenhemel, willi~er sterven dan
in zonde leven. "Had ze zieh in ' t water laten vallen of was het gebeurd zonder haar wil,
een ongeluk 7" De auteur weigert het antwoord te seven. In de latere toneelbewerking
"Mijnheer Pin"oe,Q';, waarin de notaris resoluut op de voorsrood wordt getrokken, vertrekt Anna-Marle g~ooJlwes tel'llg naar florence. Ze doet dat ook In de televisiebewerking, waarin de notaris terug naar de
achtergrond wordt weggeduwd.
" Dat lIOort martelaars uit liefde, dat kan niet
meer", zegt c1ramaturg Lau de Vel. "De
oplossing ligt voor de band. ze moest terug
naar Italië, zoals een eigentijdse figuur zou

doen".
De ruw gebeitelde, onafgewerkte karakters
vormden geen bezwaar. vindt producer Jo·
artna Geldoe. "Het televisieverhaal speelt in
de jaren dertig . Er is een romantische komedie van gemaakt , van het soo,rt dat typisch
was voor die tijd. Denk ~aar aan Ernst Lu-

(*) W. Van Poucke : geboren te Wetteren 26.04.47. Huidig adres : Geraardsbergsesteenweg 18 Melle. Licentiaat in de sociale
wetenschappen R.U.G. Publicaties : Het Scheermes van Oekham, De secretaresse. Klein Londen, Klein Berlijn ..... Medewerker van
verschillende tijdschriften.
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"De ('Amour" was niet op slag achterhaald.
De bedoeling de liefde in al haar aspecten te
beschrijven en te doorgronden speelde Timroermans parten. De ve~sçhlllende romanpersonages zett.en niet alleen in hun stamkroeg
hun visie op' de liefde uitccn, maar beleven
allen te veel romantische avonturen om in één
roman kwiit 1e kunnen. Ook is dit Vlaanderen en niet het liederlijke Frankrijk. De lîef~
de wordt onder schuldgevoelen$ bedolven en
leomt in ademnood aJ,vorel,').$ er m.et volle teugen kan van ~enoten worden. Het titelpersonage Mna-Marie. beeldschoon en exotisch.
is' gc~n Emma BovB!)'. Ze verleidt niet tot
overspel. maar de mogelijkheid dat u het tou
kunnen, omdat re met zoveel fatale schoon·
neid is begiftigd dat ze de mannen compleet
\tart streek brengt, cloet haar het lot van de:
frivole heldin van Flaubert delen. Ze springt
in het water en sterft. Emma Bovary lijdt, nadat ze heeft genoten. Anna-Mane boet alvorens ze heeft gezondigd. Het lot van de vrouw
in de verschillende nationale Literaturen is

hitseh, daar is evenmi.n djepgBJl8, maar het
staat er".
Lou de Vel is het

hiennec oneens; "AnnaMarle is een zeer diep vnhaal. De onmogelijke romantische liefde Ï5 van alle tijden. lets
willen wat niet kan of mag. dat staat buiten
de tijd, dat kon vroeger, dat kan nu en altijd.
Wij zijn het boek trouw gebleven en hebben
de grondlijn van het verhaal behouden".
"Het barokke a3pect van Tiromermans. de
talloze ver$ierselen, moesten natuurlijk worden g~noeid", zeKt Joanna Ocldof.
"Maar het grondverhaal is echt drama, tr zijn
echte tegenstellingen, er is een evolutie . Met
•. Anna-Made" houden we een traditie in
stand die we hebben gecr:eëe~d . We hebben
al onze grote vertellers - Buysse, Claes, StreuveIs, Timmermans . voor televis~e bewerkt.
We hebben het eigen gelaat geëxploreerd en
het publiek: boudt ervan, wat elKe keer weer
door de ldjkcÜfers wordt be-ve~tjgd".
WUly V liD Poucke.

voorwaar erg verscheiden .

.. Anna-Ma.rie" is één van de zwakste romans
die Timmetmans heeft geschreven. De karakterisering is onbc;vreciigend, tussen de rOman'
personages gaapt een onoverbrugbare kloof.
Het lijkt of Timmetmans als Dickens heeft
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Een greep uit de geraadpleegde literatuur omtrent Felix Tinvnermans
• Archief van het College van de paters Jozefieten-Melle .
• Archief van het Melloy-fonds (Bibliotheca Wasiana) te Sint-Niklaas.
- Ua Timmermans, "Mijn vader".
- Jaarboeken van het Timmermans-Genootschap.
- Tijdschrift van de Timmermans-Kring.
- Bert Verbist, "F. Timmermans, schilder met het woord, verteller met het pensee!. ...
- Gaston Dumez, "De Goede Fee".
- Julien Van Remoortere, "F. Timmermans, mens, schrijver, schilder, tekenaar ....
- José De Ceulaer, "Kroniek van F. Timmermans 1886-1947. En toch."
- Frans Verleyen, "De gezonken goudvis".
- Ingrid van de Wijer, "AI mijn dagen (Dagboek en Archief Felix Timmermans)."
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