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VOORAF 

Strekking en methode van van devg studie 

Gezien de langzamerhand gegroeide waardering voor Gedichten, Gezangen 
en Gebeden kan een monografie over deze bundel niet meer het in ere her
stellen van een veronachtzaamd werk betekenen. Een studie als deze is 
de konsekwentie van een allengs ontstaan inzicht en wil niet de beteke
nis van een verrassende ontdekking voor zich opeisen. We hebben ons ver
diept in een bundel gedichten die in de Gezellestudie steeds meer een 
kruispunt van inzichten in vooral biografische problemen blijkt te zijn. We 
zijn evenwel van mening dat een studie over een bundel gedichten de ge
dichten zelf, dat wil zeggen de tekst, tot onderwerp moet hebben. Wil
den we enerzijds in deze studie voortbouwen op wat reeds aan feiten
materiaal verzameld en aan biografisch inzicht gewonnen is, anderzijds 
moesten we voor het eerst de eigen gestalte van de bundehng belichten en, 
dank zij het werk van te schaarse onderzoekers niet meer voor het eerst, 
het eigen poëtisch karakter van de betrokken verzen beschrijven. Dit 
weerspiegelt de eigenaardige stand van zaken in de Gezellestudie. De 
hoeveelheid studies over Gezelle is overstelpend, zelfs als we de popu
lariserende, bijna of geheel devotionele lectuur over deze dichter buiten 
beschouwing laten. Het is evenwel opvallend hoeveel energie besteed is aan 
het verzamelen van biografisch en tekstkritisch materiaal en hoe weinig 
in vergelijking daarmee in feite in Gezelles werk gelezen is: niet alleen 
het aantal wetenschappelijke studies, maar ook intelligente essays, ont
sproten aan de intensieve lectuur van Gezelles poëzie, is betreurenswaar
dig klein. Een boek als van Henri Bruning was voor de naroem van Ge
zelle broodnodig. 

Een reactie echter naar het andere uiterste, het weren van alle biogra
fische en literair-historische gegevens ter wille van de tekst alleen, is - ze-
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ker in het geval Gezelle - onjuist. Gezelle is namelijk niet alleen belang
rijk als dichter, maar ook als het onderwerp van een vooral door Hugo 
Verriest geschapen mythe die hem verheft tot de levenwekker van West-
Vlaanderen, degene die niet alleen door zijn poëzie, maar ook door zijn 
leraarschap, zijn journalistiek, zijn priesterlijke bediening, zijn persoonlijk
heid West-Vlaanderen een eigen gezicht heeft gegeven. Het is daarom niet 
alleen begrijpelijk, maar ook van belang dat men zich vooral in West-
Vlaanderen met de dat gewest kenmerkende liefde voor eigen land, taal 
en verleden, waarvoor niets te klein of onbelangrijk is, buigt over het le
ven van deze „erflater". Daarnaast zal de kennis van de omstandigheden 
waarin en het doel waarvoor een gedicht of een dichtbundel werd geschre
ven of samengesteld het goed begrip van de teksten bevorderen en verge
makkelijken. Het werk van Gezelle is in een definitief verleden tijd ont
staan en draagt kenmerken en nuances die voor Gezelles tijd vanzelfspre
kend, doch voor ons vreemd zijn; wegens de door het tijdsverloop onver
mijdelijke perspectiefverschuivingen is een literair-historische studie nood
zakelijk om deze poëzie met aan haar tijd gebonden genuanceerdheid te 
kunnen lezen. 

In onze studie worden dus zowel de biografische en literair-historische 
als de poëtische aspecten belicht. Om tot een aanvaardbare eenheid in 
dualiteit te komen hebben we de vorm van een genetische studie geko
zen. We onderzoeken eerst de omstandigheden waarin de voornaamste ver
zen van Gedichten, Gezangen en Gebeden zijn ontstaan. Daarbij moeten 
we soms meer gedichten behandelen dan in de bundel terecht zijn geko
men: het boek was een keuze uit en omvorming van de in het werkelijke 
leven ontstane poëzie. Daartoe zijn we zo veel mogelijk tot de bronnen te
ruggegaan. De Jubileumuitgave, die reeds een grote hoeveelheid materiaal 
gaf, bleek door nieuwe vondsten in belangrijke mate onvolledig te zijn ge
worden en, voor zover het onze bundel betreft, in zijn aan de tekst toe
gevoegde tekstkritische en biografische materiaal slordig. Vooral in de 
handschriften- en andere documentenverzamelingen van het Gezellemu-
seum te Brugge, in de collectie Baur (waaruit reeds in 1953 door Prof. 
Dr. Fr. Baur in het huldenummer Vooys voor de Vooys van De Nieuwe 
Taalgids gegevens waren verstrekt) en in het familie-archief-Van Oye 
bleken vele, vaak onbekende documenten te berusten die op het ontstaan 
van de bundel licht wierpen. De resultaten van deze studie zijn neergelegd 
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in het eerste deel dat vooral biografisch is en daarom „Het leven" geti
teld is. In de hoofdstukken één en twee worden de op de gedichten be
trekking hebbende nieuwe of reeds verschenen documenten in de be
spreking der aanleidingen gepubliceerd. 

In het tweede deel „Het boek" bestuderen we het poëtisch werk zo
als het door Gezelle uit de baaierd van het leven gekozen, geordend en 
gevormd werd tot het boekje met eigen factuur en de titel Gedichten, Ge
zangen en Gebeden. Hierbij doet zich een merkwaardige complicatie voor, 
doordat men gedacht heeft dat Gezelle de eerste druk van 1862 niet zelf 
had verzorgd en samengesteld, maar dit werk aan zijn leerlingen Hugo Ver-
riest en Hendrik van Doorne had overgelaten. Daarom was er een toch 
nog biografisch hoofdstuk vier nodig om van kleinigheid tot kleinigheid te 
bewijzen dat hier sprake van een legende is en dat Gezelle zelf uiteinde
lijk de bundel vorm heeft gegeven en van de eerste tot de laatste letter 
bepaald. Deze vaststelling was noodzakelijk om in de bundeling de vorm-
wil van de dichter te herkennen, wat in het vïtfde hoofdstuk wordt na
gestreefd: eerst in dit hoofdstuk wordt de bundel als boek - los van het 
leven, maar toch met de daarvan verworven kennis - bestudeerd. In hoofd
stuk zes bezien we de poëtische aspecten van de gedichten in een sti
listisch-historisch kader, omdat deze poëzie nu eenmaal volgens nu verle
den normen werd geschreven. 

Wegens de niet voorziene en evenmin gewenste omvang van deze stu
die hebben we er van afgezien een geschiedenis van de beoordeling van 
Gedichten, Gezangen en Gebeden, inclusief literatuuroverzicht, te laten 
voorafgaan. Ook was het ons daardoor niet mogelijk een beschouwing op 
te nemen over de positie van de dichter van Gedichten, Gezangen en Ge
beden in de literatuur van zijn tijd. Deze studies zullen binnen afzien
bare tijd in de Gezellekroniek verschijnen. Tevens was het, om de studie 
niet te verbrokkelen door allerlei onsamenhangende detailstudietjes op te 
nemen, wenselijk in het biografisch gedeelte niet het ontstaan van alle 
gedichten voor zover dit bekend was te bespreken. Van vele gedichten 
is het ontstaan voor het begrip van de verzen zelf, evenmin als van hun 
dichter van belang. We verwijzen daarvoor dan ook naar de aantekeningen 
in de Jubileumuitgave, deel IV. 

In deze studie is voortdurend de complicatie verdisconteerd dat Gezel
le de bundel in 1879 in geheel gewijzigde vorm opnieuw heeft uitgegeven. 
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Vooral in het vierde en vijfde hoofdstuk moest daar alle aandacht aan wor
den geschonken. We zijn echter steeds uitgegaan van de eerste druk van 
Gedichten, Gezangen en Gebeden die vooral belangrijk is, omdat hij in 
vergelijking met de tweede druk een andere houding van de dichter tegen
over zijn poëzie verraadt, die tot nu toe niet werd opgemerkt. De inhouds
opgaven van beide drukken vindt men in de bijlage. 

Tot slot nog enkele opmerkingen. Ongeveer 1865 gaat Gezelle over op 
een andere spelling. We hebben in onze citaten steeds de tekst gebruikt 
van de laatste door Gezelle verzorgde druk van 1893 zoals deze in de uit
gave van Guido Gezelle's Dichtwerken (derde druk) door Prof. Dr. Fr. 
Baur te vinden is, tenzij het noodzakelijk was de vroegere teksten van 
handschriften of van de eerste druk te gebruiken: vandaar dat er in de 
citaten soms van dezelfde of bijna dezelfde tekst op verschillende plaatsen 
verschillende spellingen verschijnen. 

Tot goed begrip van de weergave van de teksten der handschriften die
nen de volgende aanwijzigingen: 
1. Indien onder elkaar de varianten worden afgedrukt achter de letters a., 
b., c, enz., dan wordt hiermede aangegeven dat Gezelle de oudere tekst 
ten gunste van de nieuwere tekst heeft verworpen: bestaan er de varian
ten a., b. en c, dan zijn a. en b. door Gezelle doorgestreept en is с de 
definitieve tekst geworden. Indien de varianten onder elkaar staan afge
drukt zonder voorafgaande letters a., b., enz., dan betekent dit dat Ge
zelle varianten heeft opgeschreven zonder daarbij door doorhalingen te 
kennen te geven welke hij verwierp. 

2. Vóór de versregels van de teksten uit handschriften staan vaak de vers
nummers tussen haakjes aangegeven: dit is terwille van de duidelijkheid 
gedaan indien het aantal varianten bijzonder groot was, of indien in de 
commentaar naar de tekst verwezen wordt. De nummers zijn tussen haakjes 
gezet om aan te geven dat het handschriftteksten betreft: vaak zijn slechts 
fragmenten van gepubliceerde teksten in handschrift bewaard gebleven; de 
tussen haakjes staande versnummers corresponderen dus dikwijls niet met 
de nummers bij de definitieve gepubliceerde gedichten. 

Tenslotte: we hebben ons nagenoeg steeds aan onze Noordnederlandse 
woordkeuze gehouden: dit blijkt vooral uit ons gebruik van de term 
leerling in plaats van student voor Gezelles seminaristen. Ongetwijfeld zul
len vooral Zuidnederlandse lezers meer van zulke verschillen opvallen. 
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E e r s t e d e e l 

H E T L E V E N 





HOOFDSTUK 

Gebelles poëzie voor leerlingen 

I. Gezelles eucharistisch genootschap. 

Voor het onderzoek naar de gebeurtenissen die Gezelle gebracht hebben 
tot het schrijven van de gedichten in onze bundel bieden zich enige zin
volle verbanden aan. Het is reeds lang bekend dat de meeste gedichten 
„gelegenheidsgedichten" zijn. Pol de Mont schreef reeds in 1881 dat er 
in Gedichten, Gezangen en Gebeden „te veel gelegenheidsverzen en klei
nigheden" stonden „die beter in de papieren des schrijvers waren geble
ven" ·. In 1930 meende Bernard Verhoeven: „Nooit heeft in Gezelle's 
dichtwerken een heviger hartsklop geklonken dan nu, in deze gelegenheids
verzen van het zuiverste gehalte. Het dagelijks leven wierp de dichter zijn 
aanleidingen toe"2 en F. Baur stelde in 1953 vast: „Indien één bundel mo
gelijkheden biedt om, over en weer, van dichter tot werk en van werk tot 
dichter te concluderen, dan is het die uit de eerste Brugse tijd: Gedichten, 
Gezangen en Gebeden (1862) met de III maal XXXIII Kleengedichtjes 
(I860)"3. 

Vele verzen waren door Gezelle geschreven voor zijn, met name in op
drachten genoemde leerlingen. Voorts bleek uit de o.a. in het Gezelle-
museum bewaarde documenten, dat ook andere gedichten voor leerlin
gen bestemd waren geweest. We hebben nu deze gedichten naar de leer
lingen voor wie ze bedoeld waren gerangschikt: voor Eugeen van Oye, Gus-
taaf Verriest, Hendrik van Doorne, Karel de Gheldere, Edmond van Нее, 
Hugo Verriest, enz. Daarbij hebben we getracht aan de hand van de nog 
bewaard gebleven brieven en van latere getuigenissen van deze leerlingen 
de ontstaansgrond te ontdekken en de sfeer te bepalen waaruit deze verzen 
waren ontstaan. Daarbij bleek dat deze verzen voor iedere leerling eigen 
centrale thema's bevatten die vaak wezen op een aan de betrokken leerling 
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eigen behoefte of problematiek. Vervolgens hebben we onderzocht of onder 
de overblijvende gedichten ook te vinden waren die uit opdrachten of ver
zoeken waren ontstaan. Daarbij stuitten wij in het Gezellemuseum op een 
groep nog verspreide handschriften die ongetwijfeld bij elkaar gehoord 
hebben en waarvan we mogen aannemen dat ze geschreven zijn naar aan
leiding van een bisschoppelijke opdracht. 

Door deze belichting loopt men echter gevaar de betrokkenheid van Ge-
zelle zelf bij zijn poëzie in de schaduw te laten. Bovendien heeft hij niet 
alleen „gelegenheidsgedichten", poëzie ter wille van de medemens, geschre
ven. Behalve dat deze verzen vaak een aan Gezelle eigen thematiek ver
tonen, heeft hij ook verzen geschreven die alleen een uiting van het eigen 
gemoed schijnen te zijn. Daarom wordt in § X van hoofdstuk een en 
§ II en III van hoofdstuk twee de poëzie van Gezelle nogmaals zoveel 
mogelijk in een biografisch kader bestudeerd, doch nu ligt het accent an
ders en vragen we ons af waar we Gezelle zelf in zijn poëzie kunnen vin
den. Wellicht kunnen we de functie van deze paragrafen ten opzichte van 
de voorafgaande over de aanleidingen het beste aangeven met een beeld
spraak: de bestudering van Gezelles engagement vormt de schering en 
de bespreking van de uiterlijke aanleidingen tot de gedichten de inslag 
van het poëtisch-biografisch weefsel. 

Voordat we overgaan tot de bestudering van de voor leerlingen bestem
de gedichten, is het noodzakelijk de stichting te bespreken van een gods
dienstig genootschap door Gezelle, binnen het kader waarvan de betrek
kingen van Gezelle met zijn leerlingen bezien dienen te worden. Het is 
vooral Baur geweest die in zijn boekje Uit Gezelle's leven en werk terecht 
hierop gewezen heeft4. 

Op 24 februari 1857 schrijft Gezelle een uitvoerige brief aan de 
(waarschijnlijk Engelse) studenten te Roeselare, waaruit blijkt dat men 
- nadat reeds drie à vier maanden tevoren bij Gezelle het plan daar
toe tijdens de H. Mis was opgekomen - wenst te komen tot de op
richting van een genootschap „voor de devotie tot Jezus Christus in het 
Alleraanbiddelijkst Sacrament van Zijn Liefde"s. Hij verwijst daarbij 
naar een boek van Frederik William Faber, All for Jesus, dat voor het 
eerst in juli 1853 was verschenen. All for Jesus was het eerste deel van 
een serie van acht geestelijke werken. Dit eerste deel is het meest be-
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kend geworden. Het was het begin van een groot succes: binnen de 30 
dagen waren in 1853 1500 exemplaren verkocht, wat met het oog op 
het geringe aantal katholieke Engelsen in die dagen een ongewoon grote 
afzet was. In 1854 verscheen reeds een vierde druk, en er kwamen ver
talingen in vele talen. In 1869 waren 100.000 exemplaren verkocht. Toch 
wekte het boek enige tegenstand op en werd de schrijver in Rome be
schuldigd van ketterij. Deze oppositie werd echter tot zwijgen gebracht, 
toen Pius IX Faber in juli 1858 bevorderde tot doctor in de godgeleerd
heid. Daarna groeide Fabers populariteit in zo grote mate dat zijn jongste 
biograaf, Ronald Chapman, meent te kunnen schrijven: „De verspreiding 
van zijn boeken viel samen met de overwinning van het ultramontanisme, 
totdat het bijna leek alsof de Kerk in de tweede helft van de negen
tiende eeuw door zijn geest was geschapen"6. 

All for Jesus was een inleiding tot het geestelijk leven en richtte zich 
tot de mensen die in de wereld zijn en daar proberen goed te leven en 
zich trachten te heiligen in hun dagelijkse arbeid. Voor hen wil de schrij
ver niet de volmaakte weg naar Gods liefde verkondigen - dat zou dwaas 
zijn -, maar „The Easy Ways of Divine Love", zoals de ondertitel van 
het boek luidt. In het bijzonder schreef Faber het boek voor de leden van 
zijn „Confraternity of the Precious Blood". Daarover zegt hij: 

We must have bodily comforts and worldly conveniences, and our 
spiritual life must be nothing but a sufficiency of those inward con
solations, without which our souls give us pain, because they are not 
at rest. If we worship God, it is for self; if we do good to others, 
it is self we are seeking, even in our charity. Poor Jesus Christ! as 
St. Alphonso used to say, poor Jesus Christ! Who thinks of Him? 
Who weds His interests? 

Yet this is the very object of our Confraternity of the Precious 
Blood, - to look after the interests of Jesus, and to forward them in 
every way we can. There is hardly any worldly object of importance 
which has not got some association to defend its rights and to forward 
its interests; why should not the interests of Jesus have one also? 
Science has its meetings, and its corresponding societies. Men band 
together in order to gain the victory for some favourite political opi
nions. They make companies for railways, and for steam-packets, and 
for coal-mines. Why should not we open an office to transact the 
affairs of Jesus, to protect His rights, and advance His interests? 
Now remember! this is just the business of the Confraternity of the 
Precious Blood. When we join it, we must leave self at the door. 
There is no self in it. It is all for Jesus.7 
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De door ons gecursiveerde gedeelten vinden we in een bijlage bij Gezelles 
brief aan de leerlingen. Hij schrijft in de brief zelf daarover dat hij het 
gedeeltelijk gekopieerd heeft uit Faber. De bijlage begint met een citaat 
uit Lucas XVI, 8, dat een feller antagonisme suggereert dan in Fabers 
geest is: 

The children of this world are wiser than the children of light. 

Dan volgt Fabers tekst, beginnend met There is hardly tot en met Why 
schould not we waarna Gezelle de zin anders afmaakt: 

have a secret hidden society to look after the interests of Jesus, and 
to forward them in every way we can? 

Daarop volgt het eerste gecursiveerde gedeelte van Fabers tekst met daar
achter een variant op 1 Kor. 2,9: 

„yet" it is written: that eye has not seen nor ear heard neither has 
it entered into the heart of man what things! God has prepared for 
them that love Him" ever so little.8 

Door de verwijzing naar Faber geeft Gezelle verwantschap met diens denk
beelden te kennen, doch hoewel Fabers genootschap zich toen reeds ver
spreidde over een groot deel van de wereld', gaat hij zijn eigen weg door 
een ander genootschap op te richten. Vooreerst is in Gezelles genootschap 
het accent verschoven naar de eucharistie, in het nauw samenhangend ge
heel van de devoties tot het Kostbaar Bloed en het Sacrament des Altaars 
een verschuiving van het offer naar de liefde. De geest waarin Gezelle zijn 
genootschap beziet, is met het oog op de omgang met zijn leerlingen bui
tengewoon significatief. Hij betreurt het dat in de colleges geen vriend
schap als tussen David en Jonathan, St.-Gregorius en St.-Basilius wordt 
aangetroffen. De vriendschappen die daar worden gesloten, zijn onchriste
lijk en wellustig. „Laten wij ons verenigen in een genootschap om Jezus 
te beminnen en Zijn belangen te behartigen... Laat onze vriendenbond, 
als de goede vriendschap zelf, onafhankelijk zijn van tijd of plaats of af
stand die ons te vlug kunnen scheiden; laat de oorsprong van het mid
delpunt ervan zijn in dit, ons geliefde college (misschien voor mij en voor 
u een instrument tot Verlossing), laten de zoete herinneringen aan het 
collegeleven, de collegevreugden en -smarten er altijd mee verbonden blij
ven gedurende geheel ons leven, zo niet in lijfelijke aanwezigheid van 
allen bij allen, dan toch in de alomtegenwoordigheid van Hem die allen 
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verenigt, in de meest werkelijke sacramentele aanwezigheid van Jezus, on
ze vader en vriend! Laat ons voor altijd en overal goede katholieke vrome 
vrienden in J.C. zijn. O! en als een van ons spoedig zou moeten sterven, 
waarom zou die vriendschap niet kunnen blijven bestaan tussen ons en de 
arme dierbaren die ons voor een beter huis verlieten? Hoe innig zouden 
we hen liefhebben en hoe innig zouden zij ons liefhebben en voor ons 
bidden! Als wij deze dingen op deze wijze opvatten, zou zelfs het einde 
van deze wereld niet het einde zijn van ons dierbaar klein Genootschap, maar 
ons grote opzet zou het zeker zijn dat niet een van onze leden afwezig 
zou zijn als „de dag zal aanbreken en de schaduwen optrekken" voor alle 
eeuwigheid! Met deze bedoeling voor ogen is het, denk ik, van weinig be
lang of het genootschap een naam heeft of niet, of we ten opzichte van 
elkaar gezag kunnen doen gelden of niet, indien wij in wat voor een le
vensstadium, in wat voor een land of plaats, op wat voor afstand of tijds
begrip ook allen en iedereen dezelfde geest in stand houden, dezelfde de
votie, dezelfde kleine gemakkelijke regel en gewoonten gedurende heel 
ons leven tot we elkaar ontmoeten in de hemel. Waarom zou ik (veron
derstel een Engelse leerling) als ik naar huis ga, geen lid en vriend kun
nen blijven? Waarom zou ik niet vertrouwelijk kunnen worden met 
een of andere vrome ziel in Engeland, haar op onze weg brengen, haar als 
lid aanvaarden, en er kennis van geven dat we bij de velen een nieuwe 
onbekende vriend in J.C. bezitten? Waarom zou ik niet, als ik mijn moe
der, mijn zuster, mijn broeder geschikt vind voor ons genootschap, haar 
of hem of hen deze regels en gewoonten kunnen doen onderhouden? 
Waarom zou niet een onbekende hand op een of andere dag in de toe
komst een aardig klein bewijs van naastenliefde kunnen zenden naar ie
mand die dan zijn vriend in J.C. is en op dat moment verblijft in het Roe-
selaars seminarie, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het ter ere van 
het Allerheiligste Sacrament zou moeten worden gebruikt? Welk een vreug
de als twee oude vrienden in J.C. na lange scheiding elkaar onverwacht 
zouden ontmoeten, elkaar bekennen dat zij sindsdien steeds de regels heb
ben onderhouden, en elkaar zouden voorstellen aan de nieuwe vrienden 
die zij beiden hadden gewonnen! Welk een vreugde als twee van ons el
kaar zouden ontmoeten in de hemel! Welk een vreugde wanneer wij al
len elkaar nooit meer zouden ontmoeten om afscheid te nemen10!" 

Gezelle heeft het genootschap willen gebruiken om o.a. de amitiés par· 
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ticulières, de al te innige en bedenkelijke vriendschappen tussen de jon
gens van het seminarie, te vervangen door een „vriendschap in Jezus 
Christus." Deze vriendschap dient gericht te zijn op het eeuwig samenzijn 
in de hemel. In dit perspectief moeten vele passages in Gezelles brieven en 
gedichten voor Eugeen van Oye, Gustaaf en Hugo Verriest, Edmond van 
Нее en Robrecht Willaert begrepen worden: we zullen er bij de bespre
king van de gedichten op wijzen. De vriendschappen van Gezelle voor zijn 
leerlingen waren in dit genootschap gekaderd, en in dit licht krijgen deze 
intieme betrekkingen een religieuze achtergrond. Van de andere kant is het 
voor Gezelle typerend dat hij een genootschap stichtte in juist deze geest. 
Hier is een man werkzaam die niet op de eerste plaats wenst op te tre
den vanuit een gezagspositie, maar die met liefde zijn leerlingen tegemoet 
trad en een gevoelspedagogiek praktiseerde. 

Het genootschap had nog een eigenaardige kant. Het was geheim: het 
voorschrift luidde dat de leden elkaar niet mochten kennen, ieder kende 
wel het aantal, maar geen namen. Een lid mocht over de genootschap niet 
spreken dan alleen met degene die hem als lid had doen aanvaarden u . 
Dit laatste moet de vriendschap tussen twee leden bevorderd hebben. Het 
genootschap bevorderde een verkeer op gelijk, horizontaal niveau met 
slechts één vriend, doch bovendien een verkeer naar de leidende instantie, 
dus naar Gezelle. Deze was de enige die alle leden, tenminste in het se
minarie, kende, wat blijkt uit het lijstje leden dat hij, waarschijnlijk later 
uit zijn geheugen, heeft samengesteld12. Ongetwijfeld heeft hij zijn kans 
gegrepen om via het genootschap zijn geestelijke leiding uit te breiden 
over alle leden. Ook deze leiding was doortrokken van de geest van 
vriendschap in Jezus Christus zoals het genootschap dat voorschreef. In 
Gezelles brieven en gedichten voor zijn leerlingen zijn daarvan bewijzen 
te over, al zal hij tegenover hen persoonlijk het genootschap niet noe
men, waarschijnlijk in overeenstemming met de regel dat alleen daarover 
gesproken mocht worden met degene die de betrokken leerling had geïn
troduceerd. 

De fundering van Gezelles „liefde in Christo" verdient nog enige aan
dacht. Deze vriendschapsgedachte lijkt in het geheel niet in de geest van 
Faber. In The Creator and the Creature; or, The Wonders of Divine Love 
(1857) waarschuwt Faber ni. tegen vriendschappen. Hij betwijfelt of een 
vriendschap tussen mensen werkelijk ooit beide levens lang heeft ge-
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duurd. Vriendschap staat op ziekelijke wijze klaar om aanstoot te nemen, 
om met kleinzielige handigheidjes te achterhalen of verdachtmakingen 
waar zijn, om op kinderachtige manier breuken te veroorzaken en dat 
voor de kinderachtige opwinding die bij verzoening te pas komt. In werke
lijkheid is vriendschap een romance, duizendmaal beschreven en besproken 
maar zelden tot realiteit geworden. Er zijn nauwelijks een dozijn vriend
schappen geweest sinds de tijd van David en Jonathan, die de last van 
een onaangename omgeving konden dragen. Vriendschap is niet ge
heiligd door een sacrament als het huwelijk. Toch moeten we een vriend 
hebben, want we huiveren voor een eenzaamheid zonder vrienden: er is 
geen andere werkelijke vriend dan God. Een vriendschap in Christo noemt 
Faber echter niet u . 

Gezelle daarentegen sticht zelfs een genootschap om deze vriendschap in 
Christo, de caritas, te bevorderen, een vriendschap als tussen David en 
Jonathan, St.-Gregorius en St.-Basilius, en gericht op de eeuwige vereni
ging in de hemelM. 

Met deze vriendschapsgedachte schaart Gezelle zich echter in een 
christelijke traditie. Een overzicht daarvan treffen we aan in de studie 
van Klaus Lankheit over Das Freundschaftsbild der Romantik waaruit we 
enkele gedachten overnemenI5. Vóór het piëtisme koesterde men de vrees 
dat de vriendschap van mens tot mens de gelovige van God zou wegvoe
ren, tenzij die band niet omwille van de mens, maar omwille van God 
werd gesloten. Het middeleeuwse christendom kende het woord en het 
begrip vriendschap wel. De amicitia gold bij Thomas van Aquino echter 
niet als een zelfstandige deugd en had ook geen bovennatuurlijke ver
diensten. De blijvende verhouding tussen twee mensen heeft als basis 
steeds het gemeenschappelijk bezit van iets goeds. Ieder goed evenwel van 
een deugdzame vriendschap is uiteindelijk gericht op het goed der caritas, 
dus het volmaakte Goed. Dat wil zeggen dat de caritas boven iedere acte 
van iedere willekeurige vriendschap gesteld is en haar beheerst. Zo be
minnen we vanuit de caritas de met ons in een natuurlijke vriendschap 
verbondenen. Volgens Thomas wordt door de caritas de amicitia gerecht
vaardigd. Deze gedachte vinden we reeds bij Augustinus en ook bij Bernar
das. In het leven op aarde blijft iedere vriendschap onvolkomen, eerst 
in de hemel zal zij haar volkomenheid vinden. In de dertiende eeuw 
wordt dan voor het eerst gesteld dat de vriendschap zelf een deugd is. 
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De door Lankheit geschetste ontwikkeling hierna in Renaissance, Refor
matie, Humanisme en Barok is voor ons niet van belang. In het achttien-
de-eeuwse piëtisme leidt de beklemtoning van het persoonlijk godser-
varen tot een individualisering van ieders weg naar de gelukzaligheid en 
tot een afwijzen van de kerk ab dogmatische autoriteit. Maar juist doordat 
de piëtist zichzelf op deze wijze isoleerde, kwam er een grotere behoef
te aan gemeenzaamheid waarin het overstelpende gevoel een uitweg kon 
vinden: zo werd het zwaartepunt van de caritas verlegd naar de vriend
schap en treedt in de achttiende eeuw een vriendschapscultus op. In voor
al de Duitse literatuur- en kunstgeschiedenis manifesteert zich deze cul
tus vanaf het piëtisme in de Sturm und Drang en de Romantiek in op
vallende mate. Klaus Lankheit verklaart dit door er op te wijzen hoe door 
het wegvallen van alle sociale banden en zekerheden, door algemeen wan
begrip, door de innerlijke ongebondenheid en de geloofsonzekerheid de kun
stenaars een gevoel van grenzeloze vereenzaming ondervinden. Ze zoeken een 
vaste bodem onder de voeten en vinden als vervanging van al wat zij aan 
zekerheden verloren hebben de vriendschap: de vriend is bescherming, 
biechtvriend, en treedt in de plaats van het domme publiek. Hoe belang
rijk de vriendschap kan worden, blijkt uit een brief van Clemens Bren
tano: 

Und dennoch bleibt mir in unserer Kirche gar nichts, was mich recht 
innerlich verbindet... Ich fühle durch und durch, dasz mir religiös 
nicht zu helfen ist als durch das Anschlieszen an einem Menschen, 
dem ich unbedingt traue und den ich innigst liebe, und dasz ich dann 
allen eigenen Willen aufgebe und ihm gänzlich folge wie ein Knecht. " 

Deze romantische vriendschappen die de gehele mens opeisen, verdwenen 
na de romantische generatie en vonden een verwaterde voortzetting in 
de clubs en verenigingen van conventionele en burgerlijke aard van de 
biedermeiertijd. 

In Gezelles gedachten over de vriendschap vinden we vele trekken 
van de middeleeuwse opvatting terug: de vriendschap wordt geheiligd in 
caritas, de liefde tot Christus. Anderzijds kenmerkt Gezelles opvatting zich 
als namiddeleeuws doordat de vriendschap wordt beschouwd als een werk
zaam hulpmiddel om tot God te leiden. Zij heeft evenwel niet de gehele 
persoonlijkheid beheersend en de religie vervangend karakter der roman
tische vriendschap. 
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In het boek van Klaus Lankheit wordt een schrijver uit de tijd der Ba
rok, François de Sales, niet besproken. We geloven echter dat we hem 
bij de bestudering van Gezelles gedachten over de vriendschap niet bui
ten beschouwing mogen laten. Gezelle noemt François de Sales niet als zijn 
inspirator, maar hij citeert enige malen uit zijn werk zonder helaas pre
cies de bron te vermelden. Gezelle was dus bekend met deze schrijver. 
In de catalogus van Gezelles bibliotheek, opgemaakt door Dr. Jozef van 
de Wiele, wordt als nr. 632 genoemd: „F. de Sales, Introduction à la vie 
dévote. Paris Genneau 1735." 

Het hoeft geen verwondering te wekken dat Gezelle belangstelling had 
voor het werk van François de Sales. We hebben gezien dat hij een gro
tere voorkeur had voor Faber, die met het door Gezelle bewonderde boek 
All for Jesus de „Easy Ways of Divine Love" wilde wijzen aan de mensen 
in de wereld. François de Sales nu legde in zijn Introduction à la vie dé
vote de voor zijn tijd nieuwe opvatting neer dat heiligheid niet het voor
recht is voor hen die de wereld ontvluchten in een klooster. Hij ondernam 
het „diegenen te onderrichten die leven in de steden, in de gezinnen, aan 
het hof, en die door hun dienst gedwongen zijn met wereldse mensen om 
te gaan en juist daarom vaak niet durven denken dat een vrome levens
wijze ook voor hen mogelijk is" 17. Men ziet de overeenkomst tussen bei
de schrijvers. 

In een brief van 10 mei 1857 aan Charles Aloysius Edmondstone schrijft 
Gezelle over zijn lectuur van François de Sales en op 13 juli 1859 citeert 
hij hem in een brief aan Eugeen van Oye 1β. 

Gezelles bekendheid met François de Sales verdient wel enige aandacht 

met het oog op diens Introduction à la vie dévote (een boek dat tot 

de geestelijke bagage van iedere priester in Gezelles tijd behoorde). In 

het derde deel behandelt François de Sales de vriendschap vanaf hoofd

stuk XVII tot en met XXII, vooral in hoofdstuk XIX: Des vraies amitiés. 

Daarin wijst François op de vriendschap als middel tot bevordering van el-

kaars godvruchtigheid, vooral voor de mensen in de wereld. Het is juist 

hiermee dat Gezelles gedachten over de vriendschap in het eucharistisch 

genootschap - en in praktijk gebracht in zijn eigen verhouding tot Eugeen 

van Oye - verwantschap tonen. Gezelle zag zijn eucharistische bond als 

een vereniging voor het leven en voor het hiernamaals in vriendschap in 
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Christo. \ffe zullen nog zien hoe Gezelle zijn vriendschap aan Ëugeen van 
Oye aanbood om hem tot Jezus te leiden. 

François de Sales nu bespreekt de verschillende soorten vriendschap en 
schrijft dan: 

Mais si votre mutuelle et réciproque communication se fait de la 
charité, de la dévotion, de la perfection chrétienne, ô Dieu! que votre 
amitié sera précieuse! Elle sera excellente, parce qu'elle vient de 
Dieu, excellente, parce qu'elle tend à Dieu, excellente, parce que son 
lien c'est Dieu, excellente, parce qu'elle durera éternellement en 
Dieu. Oh! qu'il fait bon aimer en terre comme l'on aime au ciel, 
et apprendre à s'entrechérir en ce monde comme nous ferons éter
nellement en l'autre! и 

Hij wijst op de vele vriendschappen die men vindt in de geschriften van 
heilige en vrome auteurs en die leidden tot een grote godsvrucht. Het is 
in een goed geregeld klooster niet nodig en gewenst dat in zulke vriend
schappen de weg tot God gezocht wordt: 

mais quant à ceux qui sont parmi les mondains et qui embrassent la 
vraie vertu, il leur est nécessaire de s'allier les uns aux autres par 
une sainte et sacrée amitié; par son moyen ils s'animent, ils s'aident, 
ils s'entreportent au bien.a 

Bij François de Sales is de hoogste vriendschap de vriendschap in God en 
van een eigen bijzondere waarde als leidsmiddel tot God. De vriendschap 
is van meer waarde dan in de middeleeuwen, doch in tegenstelling tot de 
romantische vriendschap geen doel, maar middel. In zijn opvatting van de 
vriendschap in Christo staat Gezelle, voor zover we het kunnen nagaan, 
het dichtst bij de opvatting van François de Sales. Al kunnen we geen 
beïnvloeding door François bewijzen, het is van belang te benadrukken dat 
Gezelle in zijn streven met deze heilige zeer verwante trekken vertoont 
en zich duidelijk binnen een christelijke traditie beweegt. 

Ongetwijfeld zal Gezelles streven ook gevoed zijn door een in die tijd 
heersende gevoeligheid voor romantisch getinte vriendschappen. We gelo
ven dat hij niet alleen gebruik maakte van deze voorkeuren voor de uit
breiding en verdieping van zijn zielzorg, maar ook gevolg heeft gegeven 
aan een eigen behoefte aan gemeenzaamheid. Dit zullen we evenwel nader 
bezien in het hoofdstuk over „Gezelles vriendschap". 
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Het nu volgende onderzoek van de omstandigheden, gebeurtenissen en 
verzoeken die Gezelle tot het schrijven van gedichten gebracht hebben, be
ginnen we met een bestudering van de gedichten voor Eugeen van Oye, 
omdat over diens verhouding met Gezelle ons de meeste documenten ter 
beschikking staan. 
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I I . Eugeen van Oye. 

Voorgeschiedenis ' 

Eugeen van Oye kwam uit een gezin te Torhout dat een grote activiteit 
in het plaatselijk openbare leven en een even grote belangstelling in het 
culturele leven getoond moet hebben. Zijn vader, René van Oye (18 mei 
1843 te Tielt - 30 november 1894 te Torhout), had in 1837 de graad van 
doctor in de geneeskunde te Gent behaald en zich, gehuwd met Del
phine Ossieur, dochter van de Roeselaarse arts Joseph Ossieur, als arts te 
Torhout gevestigd. Dr. René van Oye bleef op wetenschappelijk gebied 
bijzonder werkzaam en publiceerde in verscheidene periodieken over vele 
medische en botanische onderwerpen. In 1844 stichtte hij met de burge
meester van Torhout, M. Dieryckx, de Société Agronomique, waarvan hij 
secretaris werd en droeg het zijne bij tot de stichting van de Ecole d'Agri
culture te Torhout (Kon. Besl. van 8 juni 1849). Hij onderwees zelf op 
deze, voor zijn zoon Eugeen later zo belangrijke school plantkunde, dier
kunde, scheikunde en gezondheidsleer2. Hij was bovendien een strijdvaar
dig mens die ook deelnam aan politiek: hij was liberaal gemeenteraads
lid van Torhout en werd schepen van Onderwijs. Ook zijn vrouw was van 
liberalen huize: haar moeder was een De Brouckère uit Roeselare en ver
want met de bekende liberale burgemeester van Brussel Karel de Brouc
kère. In het gezin Van Oye zal het wel niet veel anders gegaan zijn dan in 
de andere liberale families van die tijd: de vrouwen gingen naar de mis, 
de vaders vonden het best dat de kinderen hun eerste communie deden 
en zagen met welgevallen hun zoons ook de liberale kant uitgaan. 

Er bestond ook een levendige interesse voor literatuur en muziek. Hen
drik Conscience moet al betrekkingen met de familie Van Oye gehad hebben 
in de tijd dat Eugeen in Roeselare verbleef. Hij kwam te Torhout voor
drachten geven: het echtpaar Van Oye zal als notabelen van het plaatsje 
deze bijgewoond hebben en contact hebben gezocht. Er zijn ook berichten 
in de familie Van Oye dat René in correspondentie was met Lamartine 
en contact had gehad met Victor Hugo. Wat er van zij, zeker is dat René 
ook gedicht heeft (in het Frans!) en voorts dat hij gecomponeerd heeft. 
Er is van hem in het familiearchief van de Van Oyes een compositie be
waard gebleven. Zijn muzikale belangstelling was zeer groot en hij heeft 
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haar overgedragen op zijn zoon Eugeen. Zij musiceerden graag, waarvan 
een der eerste briefjes van Eugeen aan Gezelle getuigt: 

Papa a été assez mécontent parce que je suis arrivé sans ma flûte. 
Il se proposait de bien faire de la musique pendant les vacances : il 
en avait été empêché pendant 6 mois, parce que j'ai employé sa flûte 
au collège.3 

Ook Delphine Ossieur had grote culturele interesse: zij was echter zeker 
geen „verliteratuurde" vrouw en als het te pas kwam, zakelijk en door
tastend: zij richtte voor een van haar kinderen een juteweverij op die la
ter naar Halluin in Frankrijk werd geplaatst. 
Eugène (zelf zal hij zich Eugeen noemen, tot ongenoegen van Gezelle!), 
op 3 juni 1840 geboren, was lichamelijk niet sterk en zachter van karak
ter dan zijn zuster Emma en zijn broer Gustave. Hij volgde van 1847 
tot 1853 de lagere school te Torhout, maar ontving in 1853 thuis onder
wijs, waarschijnlijk wegens zijn zwakke gezondheid.4 In die jaren reeds 
bleek zijn dromerige aard: 

Naar men zegt kon hij uren zitten droomen in den tuin van het 
ouderlijk huis terwijl zijn broer en zuster speelden, meestal in droe
vige stemming. Hier ontstond voor hem het droomenrijk dat hij later 
zou uitbreiden, het weemoedig zich verheven voelen boven de men
schen en de wereld.5 

Hij zou het daardoor moeilijk krijgen toen hij in de herfst van 1854 naar 
de zesde klas van het Seminarie te Roeselare gezonden werd. René van 
Oye zond zijn zoon niet naar het Atheneum te Brugge, omdat men op 
de athenea geen speciaal werk maakte van de klassieke opvoeding en 
men daar nog niet over degelijke krachten scheen te beschikken. Roese
lare lag niet ver van Torhout, alle kinderen die later naar de universiteit 
moesten gaan, zond men naar de colleges en bovendien ging Eugeens neef, 
Karel de Gheldere (wiens moeder, Ludovika-Johanna Ossieur, een zuster 
van Eugeens moeder was) vanuit Torhout ook naar het Roeselaarse Se
minarie 6. 

Eugeen moet in Roeselare veel heimwee gehad hebben en leefde afzij
dig van het rumoerige, drukke en soms ook hardvochtige jongensleven. 
Zijn verstrooidheden berokkenden hem onaangenaamheden zoals blijkt 
uit de „bulletins" die na elk trimester naar huis werden gezonden. Van 

23 



jaar tot jaar kwam daarin echter verbetering. In 1855 heet het: „Sa 
légèreté est cause, qu'il transgresse souvent la Règle,... ses progrès sont 
lents, à cause sans doute que son esprit s'éparpille sur trop de choses" 
(een eigenschap die hem in zijn studententijd ook veel schade zal berok
kenen!). In het schooljaar 1855-56 raakt hij meer thuis op het college: 
„Nous sommes contents... Il se corrige bien que lentement de ses len
teurs". De eindconclusie over het jaar 1856-57 luidt: „Nous sommes très 
satisfaits". In de jaren 1855-56 en 1856-57 is hij de eerste van zijn klas 
in „littérature flamande" en „déclamation"; zijn eerste gedichten dateren 
uit 1855: Ik ben een arrem bedelkind (14 oktober 1855). Hij had toen 
reeds van Gezelle Aan Mevrouw Aloisia enige maanden in zijn bezit. 

Het moet voor de jonge Eugeen niet eenvoudig geweest zijn om te le
ren dichten in het Vlaams. In zijn ouderlijk huis en in het Seminarie 
was het Frans de omgangstaal en we mogen uit zijn eerste Vlaamse dicht-
pogingen concluderen dat Gezelle ook deze jongen voor zich had weten in 
te nemen. Van de eerste dagen van Eugeens verblijf te Roeselare af zal 
Gezelle met de jongen te maken hebben gehad: Gezelle was immers be
last met het hulptoezicht in het Sint-Michielspensionaat waar de jongsten 
waren ondergebracht. Hendrik van Doorne heeft in zijn gebedenboek 
verteld hoe Gezelle de pas aangekomen kinderen wist op te vangen en 
hoe hij deelnam aan de spelen der jongens7. Karel Callebert deelt in zijn 
lijkrede na Gezelles overlijden in 1899 mede dat „Ie nouveau professeur 
excellait dans l'art d'initier les élèves de cours professione! à un foule de 
notions pratiques et intéressantes"'. Gezelle verstond blijkbaar de kunst 
de kinderen vol begrip tegemoet te treden en terecht te helpen. De grijs
aard Eugeen van Oye weet nog te vertellen: 

Hij was surveillant te Roeselare toen ik daar eens, als tienjarige 
(sic!) bengel een guitenstreek had uitgehaald. „Ce soir vous viendrez 
à ma chambre," zei Gezelle heel ernstig. Natuurlijk in het Fransch. 
Dat was onze eerste kennismaking. Toen ik dien avond zijn kamer 
verliet, waren we de beste vrienden. * 

Mogelijk is zo de verhouding begonnen die eerst in de poësisklas van 
1857-58 verinnigd werd. 
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Α. OPGANG VAN EEN VRIENDSCHAP 

Om de verhouding tussen Gezelle en Eugeen van Oye te onderzoeken 
staat ons de publikatie van de uitgebreide briefwisseling tussen Gezelle 
en Van Oye ter beschikking 10. We zullen deze correspondentie bestuderen 
voor zover zij voor het goed begrip van Gezelles gedichten voor deze 
leerling van belang is. De briefwisseling heeft, tenminste voor 1858, 
plaatsgevonden onder omstandigheden die het goede begrip voor de bui
tenstaander ten zeerste bemoeilijken. Van de dertien brieven in dit jaar 
werden er immers zeker negen geschreven op momenten dat beiden onder 
één dak, dat van het Roeselaarse Seminarie verbleven: drie van Eugeen 
en zes van Gezelle, waarvan slechts één geen reactie is op een brief 
of handeling van Eugeen. Zolang volgehouden kan worden dat het jaar 
1858 driehonderd vijfenzestig dagen heeft gehad, kan deze corresponden
tie niet zo bijzonder druk genoemd worden, als wel eens is beweerd. 

Toch getuigt het wel van een intensief verkeer dat tussen leraar en leer
ling brieven gewisseld worden op dagen dat ze elkaar voortdurend zagen: 
in de kapel, in de klas, op de cour, op de gangen, op de kamer van de 
leraar en niet te vergeten in de biechtstoel. Maar niet alleen met Eugeen 
was Gezelle onder zulke omstandigheden in briefwisseling, ook met andere 
Vlaamse en Engelse studenten onderhield hij op deze wijze contact. Deze 
brieven betekenen een onderdeel van de betrekkingen die de correspon
denten op de dagen zelf dat de brieven geschreven werden, met elkaar 
hadden. Het is daardoor uiterst moeilijk tot het juiste begrip van zulke 
brieven te komen, daar ze zeer vaak een reactie zijn, niet op een andere 
overgeleverde brief, maar op een handeling of een gesprek waarvan niets 
is bewaard gebleven dan de onderhavige brief zelf. Alleen een zeer nauw
keurige lectuur en een enigszins bedreven combinatievermogen zullen in 
staat zijn, tot een zo diep mogelijk begrip van de situaties waaruit de 
correspondentie werd geboren, te komen. 

Van vóór 1858 zijn ons slechts twee briefjes van Eugeen aan Gezelle, 
resp. van 24 augustus 1855 en 13 april 1857 , , bekend. Beide werden in 
de vakantie te Torhout naar Roeselare geschreven. Ze zijn voor ons doel 
van weinig belang. Er blijkt uit, dat Eugeen al in het eerste jaar op Ge-
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zelle de indruk gemaakt moet hebben van een jongen met interesse voor 
poëzie: het eerste briefje is immers een bedanking voor het aan Eugeen 
te Torhout gezonden gedicht Aan Mevrouw Aloisia12. In het tweede brief
je wordt Gezelle als tussenpersoon tussen Eugeen en de muziekleraar 
Schipman gebruikt: hieruit wordt ons alleen duidelijk dat Gezelle een 
zekere gemakkelijkheid in de omgang met de jongens onderhield, waar
door Eugeen ertoe gebracht kon worden hem om een kleine dienst te 
vragen. Belangrijk wordt de correspondentie eerst in 1858, het jaar waar
in Eugeen leerling van Gezelle was in diens poësisklasse. 

Om lid te worden van de Société Littéraire droeg Eugeen op 28 februa-
rie 1858 voor dit Lettergilde zijn proefstuk voor: het gedicht De Vlaem-
sche Maegdli. De avond tevoren had Gezelle hem een nu verloren gegane 
brief geschreven dat lovend genoeg was om hem te bemoedigen 14. Nu, op 
28 februari zelf, na Eugeens optreden, maakt de poësisleraar Gezelle 
zich op om deze op zijn poëtische prestaties wat ijdele jongen door kri
tiek op zijn gedicht verder te helpen. Hij valt Eugeen niet met zijn aan
merkingen op het lijf, doch leidt de terechtwijzingen omzichtig in. Hij 
verzekert de jongen, wiens hoofd ongetwijfeld nog roezig is van de ge
beurtenissen in het Lettergilde, zijn vriendschap, een vriendschap, voort
vloeiende uit een verwantschap, in „herte en zin en gevoelens", „zelfs 
tot in de gebreken toe". Wat bedoelt Gezelle hiermee? In de volgende 
zin hoopt Gezelle op een nog andere verwantschap „in dagelijks sterker 
overtuiging, sterker kracht des willen en, wie weet, misschien ook één
maal ééns nader »og in 't heilig priesterdom des Heeren Jesu Christi". 
Hier doelt hij op andere zaken dan die van „herte en zin en gevoelens" 
en van „gebreken": hier gaat het om zaken van karakter en religie, en 
Gezelle voelt dit blijkbaar als een afdwalen, want hij schrijft onmiddellijk 
daarop: „Laet het nogthans vooralsnu daerby blyven en hier komt de her-
halinge van 'tgene ik u gister avond geschreven hebbe". Wanneer de ver
wantschap die Gezelle met zijn leerling voelt, niet de overtuiging, wils
kracht en misschien ééns het priesterschap betreft (daar hóópt hij alleen 
op!), wat moet er dan onder „herte", „zin", „gevoelens" en „gebreken" 
verstaan worden? 

De aanvang van deze brief wekt de indruk, dat er reeds een innige ver
houding tussen Gezelle en Eugeen van Oye bestaat. Deze indruk is echter 
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niet juist. Ruim drie weken later, op 22 maart, voelt Eugeen zich ge
drongen een dankbrief aan Gezelle te schrijven: 

„Ik kan niet langer aan de noodzakelikheid wederstaan, die mij sichten 
zoolange dwingt u mijne hertelikste dankbetuigingen aan te bieden voor 
alhetgene gij zonder ophouden en wel voornamelik sichten eenen tijd 
mij geweerdigt te bewijzen "". 

Wat Eugeen hier schrijft, geeft ons, behalve zijn dankbaarheid, te ken
nen dat Gezelle degene is geweest die Eugeen zocht te veroveren, en ook 
dat hij eindelijk in zijn streven geslaagd was. Zover is het dus op 28 
februari nog niet: Eugeens brief van 22 maart maakt het niet waarschijn
lijk, dat Eugeen een maand tevoren reeds zo vertrouwelijk was met Gezel
le dat deze hun verhouding kon zien in een licht als Ik droome alreê en 
Dien Avond en die Rooze zullen doen. 

Gezien het doel van de brief: de bespreking van het poëtisch werkstuk 
van de jongen, is het zeer wel mogelijk dat de verwantschap waarvan Ge
zelle gewaagt hun beider artisticiteit betreft: beider hart, zin en gevoelens 
trekken naar het poëtische en de gebreken zijn die van hun kunstenaar
schap of van - wie weet? - moeilijkheden met de buitenwereld ten ge
volge van hun kunstenaarschap. Zo plaatst Gezelle zich op hetzelfde ni
veau als zijn poësisleerling om hem niet vanuit een Parnassiaanse hoogte te 
kapittelen. 

Wanneer Gezelle zijn brief besloten heeft, voegt hij er nog op een apart 
velletje papier geschreven postscriptum aan toe, dat hier in zijn geheel 
volgt: 

Daer zijn nog al veel dingen die ik u zou willen zeggen en die 'k u 
in den geest al dikwijls zegge als ik in de zoete! alleenheid ben, im
mers even als er bloemen zijn die overal bij malkaer wassen wier 
geuren bij malkaer beter rieken als verscheen wier kleuren bij mal
kaer schoonder prijken als verscheen waervan de eene onderlinge de 
schaduwing en de grond is van de andere wel 200 zijn er, denk ik, 
ook menschen. Geve de bermhertige God dat zij eerst Hem mogen 
kennen beminnen en weten dat buiten Hem en zonder Hem niets 
goed noch zoet kan zijn en dat met Hem alles zoet wordt en wat is't 
dan van de zoete vriendenbanden wanneer zij in Hem en door Hem 
onwrikbaer en voor immer gesloten zijn? 

O Eug. laet niet vergaen of verkwijnen of geroofd worden 't gene 
God u in 't herte gesteld heeft kind, houdt het weigerlijk weg voor 
nijdige oogen maer weest zeker dat gij later zult werken op anderen; 
andere zielen zullen aen u kleven lijk die bien aen de roozen, lijk 
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een welklinkend speeltuig ander [en] in stemming stelt zoo zult ge't 
ook doen. Gij zult nooit alleen goed zijn o blijft ge goed, noch 
alleen kwaed moest Gij! God beware't heiligdom uws herten en nu 
zult gij peize ik al verstaen hebben om wat reden ik zegge dierbaer 
kind om u niet noch om mijn voldoeningfe], maer om God wiens 
wille en welbehagen immer en altijd voortaen het uwe en het mijne 
moge wez[en]. ls 

Voor een goed begrip van dit postscriptum is het noodzakelijk de portee 
van de opmerking in de tweede volzin in het begin van de brief te meten, 
waarin hij hoopt op „wie weet misschien ook éénmael ééns nader nog in 
't heilig priesterdom des Heren Jesu Christi"17. Deze uiterst modaal ge
stelde toespelling op het priesterschap detoneert niet op de humaniora van 
een instituut dat erop ingesteld is om niet alleen leerlingen op te leiden 
voor de universitaire studies, maar in het bijzonder ook voor het groot
seminarie. Het stellen van de mogelijkheid ener priesterroeping zal in dit 
milieu gewoon geweest zijn. Uit een latere opmerking van Gezelle blijkt 
voorts dat aan het stellen van de mogelijkheid in deze brief niet te veel 
belang gehecht moet worden. Op 21 juli 1858 schrijft hij nl. zeer uitdruk
kelijk dat hij op die datum nooit zijn mening over Eugeens roeping heeft 
uitgesproken en hem niet met opzet in een bepaalde richting heeft ge
duwd 18. En in het gedicht To a friend on the eve of May 1858 van 30 
april 1858 gewaagt hij van de mogelijkheid dat Eugeen een ander le
venspad zal volgen dan hij: 

And if, perchance, thy destined path should lead 
where, priestly friend, I never tread myself, 
remember him " 

Zo blijkt dus dat Gezelle op 30 april 1858 niet overtuigd was van Eu
geens priesterroeping en tot 21 juli 1858 niet met Eugeen hierover had 
gesproken. We dienen daarom de toespeling op een priesterroeping in de 
brief van 29 februari 1858 niet als bijzonder betekenisvol op te vatten en 
evenmin de tweede alinea van het postscriptum als een verwijzing naar het 
priesterschap te verstaan. Het zou ook hoogst verwonderlijk genoemd moe
ten worden als Gezelle - als hij dan toch in de tweede alinea van het 
postscriptum zou doen! - op een seminarie, uit de bevolking waarvan men 
toch ook de toekomstige priesters moest recruteren, een jongen aanraadde 
deze priesterroeping voor anderen verborgen te houden! „Tgene God u in 
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't herte gesteld heeft"' moet iets anders dan een priesterroeping te be
tekenen hebben. 

In de eerste alinea van het naschrift wijst Gezelle Eugeen erop dat er 
mensen zijn die, als sommige bloemen, het schoonst zijn wanneer zij in 
vriendschap bij elkaar zijn, onder de uitdrukkelijke voorwaarde echter 
dat de vriendschapsbanden in en door God onwrikbaar en voor altijd zijn 
gesloten. Gezelle doelt hier niet per se op vriendschapsbanden tussen 
twee personen (b.v. Gezelle en Eugeen!). De voorstelling die Gezelle 
ervan geeft kan evengoed slaan op een grotere groep personen en is ver
want aan zijn idee van de door hem in Roeselare onder de jongens op
gerichte „Confraternity" ter verering van Jezus in het Allerheiligste Sa
crament: 

Let our friendly society just like good friendship itself[,] be indépen
dant of time or piaceli] or distance which may too soon separate 
us... Let us be for ever and everywhere good catholic pious friends 
in ƒ.£.'20 

Zo gezien is de tweede alinea die niet speciaal op het priesterschap slaat 
een voortzetting van de eerste alinea. In de vriendschap oefenen de men
sen invloed op elkaar uit, maar alleen door de in God gesloten vriend
schap oefenen de mensen een gezegende invloed uit. Een mens kan nooit 
alleen goed of kwaad zijn, hij straalt zijn goed- of kwaadzijn uit op an
deren. Daarom moet Eugeen zijn onschuld, die God in zijn hart ge
plaatst heeft, bewaren, juist met het oog op de invloed die hij op anderen 
zal uitoefenen als lid van de Confraternity, als seminarist, als dichter, als 
vader of als priester, als leraar of in welk beroep dan ook. In dit licht 
is Eugeen voor Gezelle een dierbaar kind: een kind dat God in zich 
draagt en als zodanig een heilzame invloed zal kunnen uitoefenen. 

Gezelle is, - het blijkt niet direct uit dit postscriptum, maar wel uit 
zijn brief van 2 april 1858 -, bezorgd voor zijn leerling en het toevoeg
sel aan zijn brief van 28 februari werd hem door zijn bezorgdheid ingege
ven. 

De brief van 2 april is een antwoord op Eugeens dankbrief van 22 
maart: 

Ja, 't is Gij, Mijnheer, die mijn ziele weêrgebragt hebt tot dien heil-
voUen staat die de boetelingen gelukkiglik niet en verstoot, 't is gij 
die haar nog dageliks in 't bezit ervan houdt, 't is gij, 'k en aarzele 
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't niet te verzekeren, die haar in 't toekomende, met Godes hulpe, 
het geluk en den eeuigen welvaart zult verschaffen. 
Mögt deze hope niet bedrogen worden. - Mögt God u al het geluk en 
de stille vrede verschaffen die gij mij hebt bekomen: en dan is het 
vele dat Hij u geeft! dan ben ik tevreden.21 

Waarom moest Eugeen een „boeteling" zijn? Gezelles brief van Goede 
Vrijdag, 2 april, is daarvoor onthullend. Na het uitspreken van zijn blijd
schap om het geluk en de vrede door hem in Eugeens ziel teweeggebracht, 
beschuldigt Gezelle zich van een onvoorzichtigheid en snijdt met veel uit
weidingen wederom het tere onderwerp van de vriendschap aan. 

Fr. Baur behandelt in zijn boekje Uit Gezelle's leven en werk het op 
internaten voorkomende probleem der „amitiés particulières". In een uit
sluitend mannelijke wereld, gescheiden van de natuurlijke samenleving 
van het gezin, groeien er in de jongens gevoelens van eenzaamheid en ver
langens naar liefde en koestering, waarvan zij leniging zoeken in „argeloze 
meestal, onschuldige en trouwens zeer onstandvastige innigheden (met 
andere jongens), maar die toch nu en dan tot gevaarlijke afwijkingen 
kunnen leiden, zóó dat de opvoeder er steeds wat wantrouwig tegenover 
staatn." Eugeen die veel heimwee had geleden, heeft ongetwijfeld ook 
aan die verleidingen blootgestaan en het hoeft ons dan ook niet te ver
wonderen dat hij zich op dit gewantrouwde pad begeven heeft. In een 
brief van 13 mei 1857 rapporteert Edmund Hiebt aan Gezelle: 

Van Oye o.a. schijnt bijzonderlijk épris te zijn op Charley, O'Hara 
en Gadd, wat ik en anderen bemerkt hebben en volstrekt ongaarne 
zien.23 

Later heeft Gezelle moeten ingrijpen tussen Eugeen en William Ros-
kell24. 

Een probleem van gelijke aard is nu het onderwerp van Gezelles brief. 
Gezelle betreurt het dat indertijd aan Eugeen door een derde (Hickx?) 
de bedenkingen waren overgebracht die Gezelle koesterde tegen Eugeens 
omgang met vrienden: „Men heeft u, 'k weet het, overgezeid 't gene ik 
onvoorzigtig laten ontvallen hebbe aengaende gezelschap enz. ja, onvoor-
zigtig, dat beken ik, want men heeft niet verstaen wat ik gezeid hebbe 
nochte u gevolgentlijk kunnen doen verstaen wat ik in mijn herte meen, 
ten uwen opzigte"; had hijzelf Eugeen zijn gevoelens kunnen mededelen; 
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„geheel anders zou de zake gegaen zijn". Er is dus n.a.v. Eugeens vriend
schappen in de verhouding tussen Gezelle en deze leerling iets scheef ge
gaan; het verklaart te meer Gezelles blijdschap, als hij deze leerling met 
gebruikmaking van diens poëtische belangstelling heeft kunnen winnen. 
Het wordt nu duidelijk waarom Gezelle Eugeen zijn vriendschap aan
biedt: naast een zekere voorkeur voor het type jongen dat Eugeen was, 
wenste Gezelle een vriendschap met de jongen om hem te behoeden voor 
sympathieën van bedenkelijk allooi: 

„Dat ik toch eenmael koste zóó veel weerde bij u verkrijgen, als 
priester, als biechtvader, en als vriend bezonderlijk, dat mijn afkeer voor 
iets genoeg ware om u sympathiquement het zelve te doen gevoelen! 
Mogten twee harpen ééns zóó gestemd zijn dat zij, van zelfs, zonder 
dwang, onder 't streden van Gods woord, 't zelve, altijd't zelve lied zin
gen; zoo vele dingen zoudt gij door ootmoedige gehoorzaamheid verkrij
gen wat gij later maer na bittere ondervinding met tranen misschien 
bekennen & weten zult M. 

Hij biedt Eugeen een vriendschap, een eenheid „in het herte & de Lief
de van Jesus... of beter in dat waer het Hemelsch woord Chantas een be
tamelijke uitdrukking voor wezen kan25." Hij wil Eugeen in zijn houding 
adviseren: 

„aldus zult gij het beleven dat ze u inwendig bewonderen zullen, dat 
zij incornai u navolgen zullen in de plekke van Gij inconscius hun in alles 
na te volgen; alzoo zult gij mij in state stellen van door u hen te winnen 
tot mij, tot Jesus26." 

Deze brief werpt een verhelderend licht op het postscriptum van 28 
februari: het werd Gezelle ingegeven door bezorgdheid voor Eugeen, die 
te veel gezelschap zocht dat niet goed voor hem was. 

Op 22 maart verandert Gezelles bezorgdheid in grote vreugde, hetgeen 
blijkt uit zijn brief van 2 april: 

wat zou ik al beters kunnen doen als u een reke of twee te schrij
ven, U, die mij verzekerdet dat ik het ben die, onder Gods hulp, 
uwer ziele geluk en vrede verschaft hebbe. Aen dat woord en denke 
ik nooit zonder zelf tot tranen toe bewogen te zijn want daér is van 
eersten af mijn inzigt geweest... alzoo zult gij zelf dat geluk ge
nieten dat ik geniete bij het lezen van uwen laetsten brief, het geluk 
van uwe vrienden nuttig geweest te zijn. п 
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Gezelle zal zich nog in zijn brief van 21-22 juli 1858 Eugeens dank van 
22 maart herinneren: 

...quel bonheur que d'entendre dire je vous dois (après Dieu) mon 
salut! quelles larmes que celles que je versai un jour dans une de 
vos lettres.и 

Het is duidelijk dat Gezelle niet over „une de vos lettres" geschreven 
zou hebben als het ging om de laatste brief van Eugeen, een week tevo
ren geschreven (13 juli 1858). Dit slaat ongetwijfeld op de brief van 22 
maart. Maar er is méér. De twee zinsneden staan zo dicht bijeen in één 
zinsverband dat een nauw verband tussen de twee mededelingen aangeno
men mag worden. Verwijst het eerste naar Eugeens dankbrief, het tweede 
vestigt onze aandacht onweerstaanbaar op het gedicht Antwoorde aan een 
vriend uit Dichtoefeningen19. Het tot tranen toe geroerd zijn van Gezelle 
door Eugeens brief vinden we ook in Gezelles brief van 2 april. Evenals 
het kind-zijn van Eugeen30. Tenslotte de verzekering van vriendschap 
tussen beiden in Christus. 

In Ouido Gezelle's Dichtwerken 3 p. 113 staat als datum bij het gedicht 
aangetekend: 13/14 juli 1858. Deze datum is ons echter niet bekend uit 
een handschrift of mededeling van Gezelle of Eugeen van Oye. We weten 
uit een brief van Eugeen van Oye op 13 december 1878, dat Antwoorde 
aan een vriend voor hem bestemd was: het handschrift dat nu onvind
baar is, was toen nog in Eugeens bezit. In deel I van de Jubtleumuitgave 
wordt medegedeeld: 

Uit de briefwisseling (op 13 Juli 1858) zal blijken dat dit gedicht
je teruggaat op een berouwbrief, door Van Oye aan Gezelle geschre
ven... het ontstond blijkbaar onder den frisschen indruk van het be
tuigde berouw.31 

Gaan we echter de correspondentie hierop na, dan blijkt dat Gezelle zich 
niet bijster met Eugeens berouwbriefje kon verenigen, want hij schrijft 
als antwoord: 

...this very day, I see by your letter, you doubt me and you finish 
your letter by: if all is to be over patience! as if your father and 
friend in J. were not even a Christ but simply a romantic dreamer, 
looking severe sometimes and pretending to be offended for the 
proud satisfaction of being asked pardon.32 

Al is het mogelijk dat deze brief nooit in Eugeens handen is gekomen (hij 
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bevindt zich namelijk onder Gezelles papieren), toch is deze brief be
langrijk voor de reactie van Gezelle op Eugeens spijtig briefje. Deze re
actie nu is moeilijk te verenigen met de hevige, blijde ontroering die uit 
het gedicht Antwoorde aan een vriend spreekt. Zoals we reeds zagen, 
wijst de brief van 21-22 juli in dezelfde richting. Het gedicht past vol
ledig in de sfeer en ook de bewoording van Gezelles brief van 2 april, 
en kan een eerste antwoord geweest zijn op Eugeens briefje van 22 maart: 
het duurde immers anderhalve week voor Gezelle uitvoerig antwoordde. 
Als datum van ontstaan kan voorgesteld worden: ongeveer eind maart 
1858. Dit bespaart ons bovendien de moeilijkheid, aan te nemen dat Ge
zelle tijdens het binnehkomen van de drukproeven van Vlaemsche Dicht
oefeningen nog een gedicht tussenvoegde ver vóór het einde van de bundel. 

„Welk een weerloos openliggend hart", merkt Albert Verwey op, „zien 
we in die regels: 

Nooit en streelde er mijn wangen 
Traan zoo dierbaar en zoo lief 
Als die ik heb opgevangen 
In de plooien van uw brief, 
Zoenend hem zoo menigwerven 
Eer dat ik nog tenden was, 
Vreezende eerder hem te derven, 
Hoe ik snel en snelder las." и 

Inderdaad, maar we zien dat, geplaatst in de hierboven geschetste situatie, 
dit gedicht een eerlijke, heilige vreugde te kennen gaf aan een ander hart 
dat zich, wie weet na hoe lang geduldig pogen, voor zijn zielzorger ge
opend had. Doch dit niet alleen: het gedicht heeft een bedoeling die zich 
openbaart in de niet door Verwey geciteerde regels, waarin Gezelle naar 
het uiteindelijk doel van de nu gesloten vriendschap wijst: Jesus. Het is 
niet moeilijk verwante gedachten in de brieven van 28 februari en 2 
april aan te wijzen: zie bovenstaande citaten: 

Ja, een kind dat blijve Uw herte, 
schoon al 't ander manlijk zij, 

ende, vriend in vreugd en smerte, 
heb ik U, zoo hebt Ge mij. 

Hebbe God ons boven allen, 
hebbe Jesus ons getween! 

Laat al 't andre, moet het vallen, 
't valle! Jesus blijve alleen! 
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Zo verschijnt ons het gedicht Antwoorde aan een vriend als de bezege
ling van een vriendschap door Gezelle gezocht om de liefdenood van de 
jongen, die gevaarlijke wegen dreigde in te slaan, te leiden naar God. 

Brief 6a in deel XVII van de Jubileumuitgave is geschreven naar aanlei
ding van een wegens de kritiek van Gezelle op Eugeens gedicht De Vla
ming kribbige brief van de jongen: 

„Onder zulk beginsel en met zulk een einde als ge gemeenelijk op uwe 
brieven stelt moogt gij mij alles schrijven wat ge binnen u vervoelt, 
nogtans zal ik u niet wegsteken dat ik, in den eersten opzien, wat ver
wonderd gestaen hebbe; over uwe regtzinnigheid toch niet, maer over 
de onoverwinnelijke spijtigheid zelve die gij belijdt in uw berte te gevoe
len34." 

W. Asselbergs vermoedt dat deze brief op zondag 2 mei 1858 werd op
gesteld. Hij baseert zich op de gegevens uit bovengenoemd deel van de 
Jubileumuitgave, waarin de brief wordt geplaatst in de eerste dagen van 
1858. Asselbergs acht een datering vóór de dood van de poësisstudent 
Eduard van den Bussche (3 mei) waarschijnlijk, omdat er over hem niet 
in de brief wordt gesproken hoewel Gezelle „een droevige reize" ter spra
ke brengt35. De Jubileumuitgave beschouwt brief 6a als een vervolg op 
brief 5a: „ In 5a geeft Gezelle een vrij scherpe kritiek op De Vlaming; 
in het verloren antwoord hierop laat Van Oye zich zeer ontmoedigd uit 
over die kritiek, en tracht een aantal dingen uit zijn vers tegenover zijn 
meester te verdedigen, en in 6a geeft nu Gezelle, met de nodige troost
woorden, een detailkritiek36." Van Oye zelf deelt in de Vlaamsche Kunst
bode 1906 (blz. 135) mede, dat het briefje 5a „onder een gedichtje des 
bestemmelings - met datum 28 april 1858 - geschreven" is. De Vlaming 
wordt daarom op deze dag gedateerd36. 

Toen de briefwisseling tussen Gezelle en Van Oye gepubliceerd werd 
in de Jubileumuitgave, was de eerste helft van 5a (met het beoordeel
de gedicht) zoek. De tekst daarvan werd uit de Vlaamsche Kunstbode 
overgenomen37. Inmiddels vond men dit gedeelte weer in het familiear
chief Van Oye op de eerste bladzijde van twee aan elkaar gehechte blaad
jes uit een klein notitieboekje (op de volgende bladzijden is het gedicht 
To a friend of the eve of May 1858 door Gezelle geschreven). De tweede 
helft van 5a is op een afgescheurd stukje papier te vinden37, ongeveer 
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even groot als een bladzijde van het notitieboekje, en de twee delen ho
ren zonder enige twijfel bij elkaar. Het geheel slaat op een gedicht van 
de hand van Eugeen waarvan de laatste regels op de bovenste helft van 
de bladzijde uit het notitieboekje staan met de datering: 27 April;l58. 
Dus niet 28 april! De regels zijn de slotverzen, niet van De Vlaming, 
maar van Sursum Corda1*. Brief 5a is dus geen kritiek op De Vlaming 
brief 6a wel: tussen brief 5a en 6a bestaat geen verband. Brief 5a is 
waarschijnlijk van 30 april 1858 (gezien het Engelse vers van Gezelle op 
de achterkant van de eerste helft, dat er reeds gestaan moet hebben, toen 
Gezelle zijn kritiek schreef: waarom zou hij anders de tweede helft van 
5a op een los blaadje geschreven hebben?). De datering van 6a op 2 
mei 1858 moet herzien worden. 

Al is de datum van brief 6a niet precies vast te stellen, toch blijkt het 
mogelijk het tijdstip op interne gronden vrij nauwkeurig te benaderen. 
Gezelle schrijft: „... zelf ten uwen opzigte, dien ik zoo beminne, hebbe 
ik nog geen een mael gehéél mijn gedacht gezeid over één van al de stuk
ken die ik gezien hebbe, als ge er misschien uwe Vlaemsche Maegd van uit
neemt, dan heb ik ook aengaende uwen Vlaming vele vele ingehouden...39" 
Door zijn kritiek op De Vlaemsche Maegd te noemen, verschaft Gezelle 
ons een terminus post quem, daar hij hier doelt op zijn brief van 28 fe
bruari 1858. 

Een terminus ante quem is te herleiden uit wat er in de brief ontbreekt. 
Alleen de Vlaemsche Maegd wordt genoemd als stuk waarover Gezelle 
zijn kritiek geheel heeft geuit. Uit Eugeen van Oyes brief van 9 april 
1858 blijkt echter dat Gezelle nog een gedicht degelijk heeft gekritiseerd: 
„Als ik eerst uwe opmerkingen heb gelezen en nagezien die gij op mijn 
stukske voor Blieck hebt gemaakt, dan is mij de moed gansch ontvallen 
op het zien van zoo vele fouten en inkorrectiën" *>. 

Naar aanleiding hiervan is de gedachte opgekomen of De Vlaming niet 
het „stukske voor Blieck" is geweest. Eugeens brief van 9 april kan geen 
reactie zijn op Gezelles brief van 2 april. Eugeen schrijft immers vanuit 
Torhout: 

„Duizendmaal dank voor uwen brief, die mij zo vroeg reeds is komen 
verrassen: en heb ik zoo lange gewacht van u te antwoorden...41" In Ge
zelles brief van 2 april vinden we dat deze al enige dagen niet in staat 
was op Eugeens briefje van 22 maart te antwoorden*2. 
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Bovendien begon de paasvakantie op dinsdag 6 april43, zodat Gezelle 
tijd genoeg had om Eugeen zijn brief van 2 april te overhandigen: uit 
Eugeens brief blijkt dat ze op maandag 5 april nog contact met elkaar 
hadden gehad. Er moet dus een brief van Gezelle geweest zijn tussen 2 
april en enige dagen vóór 9 april (Eugeen had „zoo lange" gewacht met 
antwoorden) en we kunnen veronderstellen dat Eugeen zo vroeg werd 
verrast, doordat Gezelles brief hem in Torhout aan het begin van de 
vakantie bereikte: op 6 of 7 april. Gezelle moet dan de brief op 5 april 
na Eugeens vertrek of op 6 april geschreven hebben, d.w.z. vlak na het 
moment dat Eugeen Gezelle met een „misstap" op „maandag laast" (dus 
Paasmaandag 5 april) bedroefde44. 

De boze bui tengevolge van Gezelles kritiek op de Vlaming zou deze 
misstap kunnen zijn. Toch moet van deze veronderstelling afgezien worden, 
omdat het „stukske voor Blieck" zonder enige twijfel het in Morgensche
mer (blz. 60) opgenomen Aan een dichter. Den Heere В. is45. 

Er is dus tussen Gezelles brief van 2 april en Eugeens brief van 9 
april 1858 een brief van Gezelle verloren gegaan, Brief 6a is dan vóór 
april 1858 geschreven: het gedicht voor Blieck wordt niet genoemd. 
Evenmin het door Gezelle bewonderde gedicht Moed en Betrauen dat hij 
zeker ter bemoediging van zijn leerling genoemd zou hebben als hij het 
gekend had. Eugeen zou dit gedicht op zondag 11 april 1858 voltooien 
en aan Gezelle overhandigen (zie blz. 38). 

Het gedicht voor Blieck draagt als datum in Morgenschemer 16 maart 
1858. Aannemende dat deze datum juist is (Eugeen van Oyes dateringen 
zijn niet altijd betrouwbaar46) en tevens aannemende dat hij het gedicht 
niet lang na de voltooiing ter correctie aan Gezelle heeft voorgelegd, kun
nen we veronderstellen dat Gezelles brief 6a over De Vlaming in de eerste 
helft van maart 1858 (immers na 28 februari en vóór ongeveer 16 maart) 
is geschreven. Er zijn meer aanwijzingen in die richting. Zowel De Vlaem-
sche Maegd als De Vlaming en Aan een dichter zijn in retorisch gestel
de alexandrijnen geschreven en hebben als onderwerp de Vlaamse strijd: 
de gedichten zijn naar onderwerp, taalgebruik en ritmiek aan elkaar ver
want en kunnen daarom uit dezelfde tijd stammen. Vooral echter: Ge
zelles brief van 2 april 1858 is een antwoord op Eugeens brief van 22 
maart 1858: zo kan de terminus ante quern van april naar 22 maart ver
schoven worden. Eugeens brief van 22 maart die een gewetenszaak be-
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treft, kan geen antwoord zijn op Gezelles poësiebrief 6a: tussen deze twee 
brieven moet enige afstand aangenomen worden. 

We komen dus tot deze volgorde: 

Jub. uitg. brief 4a wordt 3a 22 februari 1858 
6a 4a eerste helft van maart 1858 
3a 5a 22 maart 1858 
7a 5b 2 april 1858 
7b 6a 9 april 1858 
5a 7a 30 april 1858. « 

De datering van brief 6a (volgens Jubileumuitgave!) in de eerste helft 
van maart 1858 vult onze kijk op de groei van de vriendschap tussen Ge
zelle en Eugeen van Oye aan. In het begin van brief 6a schrijft Gezelle 
immers: 

Onder zulk beginsel en met zulk een einde als ge gemeenelijk op 
uwe brieven stelt moogt gij mij alles schrijven wat ge binnen u 
vervoelt". 

Hieruit volgt dat Eugeens brief van 22 maart 1858 niet de eerste brief 
aan Gezelle is geweest met een van genegenheid sprekend begin en eind. 
Waarschijnlijk was Eugeen reeds geruime tijd vóór 22 maart Gezelles 
biechtkind, doch was de verhouding meer gebaseerd op de poëtische be
langstelling van de jongen dan op een religieus fundament als Gezelle 
wenste. Het is in dat verband zeer opvallend dat in de lijst van leden 
van de Confraternity de naam Eugeen van Oye ontbreekt (Jub. XVIII 
49-50). Voor een aanvankelijke verstandhouding vooral op grond van 
de poëtische interesses van de jongen wijzen de eerste ons bewaarde uit
gebreide brieven van Gezelle 4a en 6a; voor het belang dat Gezelle eraan 
hechtte om het religieuze belang boven alles te stellen, is de brief 7a van 
2 april duidelijk genoeg: 

...U, die mij verzekerdet dat ik het ben die, onder Gods hulp, uwer 
ziele geluk en vrede verschaft hebbe. Aen dat woord en denke ik 
nooit zonder zelf tot tranen toe bewogen te zijn want dàèr is van 
eersten af mijn inzigt geweest, ha! wat is verzen maken, wat is 
alles, vergeleken bij eene ziele, het edelste dat ooit uit Scheppers 
handen gekomen zij, eene edele zuivere versehe ziele, als de Uwe 
is, noch edelder, noch zuiverder te kunnen maken! 
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We wagen het, aan brief 9b van Eugeen op 9 april 1858 een veronder
stelling in verband met Gezelles poëzie te verbinden. Het gedicht voor 
Blieck werd tegelijk met deze brief gepost („zo heb ik... te gelyk met 
uwen brief den gedoelden dichter mijn verzen gezonden") en daar Izegem 
ook dichtbij Roeselare ligt mogen we aannemen dat beide stukken tegelij
kertijd hun bestemming hebben bereikt. Uit Bliecks dankbrief48 aan Eugeen 
van Oye op 16 april 1858 blijkt dat het gedicht hem bereikte op „zon
dag laetst", d.i. op zondag 11 april 1858. De brief aan Gezelle zal Gezel-
Ie ook op zondag 11 april bereikt hebben, d.w.z. ongeveer tegelijk met 
het gedicht Moed en betrauen dat Eugeen zelf mee zou nemen („Ik ver-
hope, mijn dierbare Heer, dat ik Zondage toekomende niet alleen uwen 
persoon, maar nog eenige van uwe gedachten zal zien en ze met de mijne 
vervoegen, 't is te zeggen een 't hoevele nieue dichten"; „morgen zal ik 
zelve „Moed en betrouen" meêbringen omdieswille dat 't nog niet geheel 
uitgeschreven is*9"). 

Wij veronderstellen dat op deze zondag 11 april 1858 een eerste versie 
is ontstaan van Geen blijder stonde: 

Geen blijder stonde leven 
en mocht ik, sedert lang, 

als die mij komt te geven 
uw brief en uw gezang! 

Ja, de Engel der „Poësij" 
die bidt, die zingt, die maalt, 

is weer bij u gerezen 
of ...nimmer neergedaald; 

ja, de Engel der „Poësij" 
die bidt, die maalt, die zingt, 

diens harpe moet het wezen 
die zulke accoorden klinkt; 

ja, de Engel der „Poësij" 
die zingt, die maalt, die bidt, 

die Engel is 't, de deze, 
die in uw' zangen zit! 

Doet voort, en houdt den Degen 
bij Cyther en Palet, 

want niemand kander tegen 
't al stormende Gebed.50 

Gezelle achtte Moed en betrouen nog in 1862 het beste gedicht van 
Eugeen; want op 28 juni van dat jaar schrijft hij hem: „Uw moed en be-
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trouwen zijn de schoonste die ik 'k kenne van U...5 1" Ongetwijfeld zal hij 
ook die zondag in april 1858 met vreugde dit gedicht gelezen hebben. Op 
15 april 1858 schrijft hij Alberdingk Thym: 

„'t Moge U ook niet onaengenaem zyn een versje van een mijner leer
lingen te lezen en misschien ievers in te plaetsen; 't draegt voor titel 
„Moed en Betrouwen". Gij zult oordelen of het zo heten mag en of hij 
moed en betrouwen geven mag aen 

UEds. toegenegen en ootmoed, dienaar in Xo. 
Guido Gezelle я . " 

Gezelle zal niet nagelaten hebben zijn poësisleerling voor dit stuk te 
prijzen na de betuttelingen van „het stukske voor Blieck" die Eugeen zo 
moedeloos gemaakt hadden. Daarnaar lijken de w. 5-8 van Geen blijder 
stonde te wijzen. Eugeens gedicht53 bezingt de adeldom van de ziel, die 
tot poëzie werd gebracht door „het droombeeld van de glorie", door de 
strijd tegen de vijanden van het vaderland. Nog edeler is echter de ziel 
die gedreven wordt door hemel-, dus Godsverlangen. De dichter vraagt 
God hem de kracht en de moed te schenken om „het bliksemend zweerd 
in de vuist" te strijden tegen de wereld tot „Uwe zege, o mijn Heiland! 
er schallen" zal. „Dan weerstaat nooit de harp meer het dichtergebod,/en 
ze zingt U, mijn Vader! mijn Heiland! mijn God/In d' erkaatsende He-
melenhallenü..." Als Gezelle van één gedicht kan zeggen dat „de Engel 
der Poësij" in Eugeens zangen zit, dan wel van het gedicht met deze 
strekking! 

Gezelle speelt een (overigens artificieel) spelletje met de woorden: 
„die bidt, die zingt, die maalt", die corresponderen met w. 17-18: „houdt 
den eDgen/bij Cyther en Palet" van welke drie woorden hij de Degen toe
licht in v. 20: „'t al stormende Gebed," hetgeen doet denken aan de voor
laatste strofe van Eugeens gedicht, zoals de harp die God looft in de he
melen verwijst naar Gezelles „harpe" van de „Engel der Poësij" in v. 11. 

Een bezwaar tegen de veronderstelling dat Geen blijder stonde een 
reactie op een brief en een gedicht van Eugeen is geweest, is de ontken
ning van Eugeen van Oye zelf in een brief aan Al. Walgrave van 5 
maart 1913 54. Dit is natuurlijk een zwaarwegend gegeven. Het gedicht kan 
echter, evenals Ik droome dreê, lange tijd onvoltooid55 of als Mocht zulk 
een tale56 niet definitief geweest zijn: om die reden kan Gezelle Geen 
blijder stonde in portefeuille gehouden hebben tot het, wellicht in ver-
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band met de publikatie van Gedichten, Gezangen en Gebeden, in 1862 
zijn definitieve vorm kreeg. 

Onze veronderstelling vindt verder steun in de overeenkomst die Geen 
blijder stonde vertoont met Antwoorde aan een vriend, dat een drietal 
weken eerder werd gedicht. Beide gedichten beginnen met een belijdenis 
van een door de leerling bezorgde vreugde in bewoordingen die men ge
neigd is hyperbolisch te noemen, en beide gedichten verwijzen tenslotte 
naar de hemel. In beide gedichten is Gezelle de geleider naar God. 

Op 2 mei 1858 zou Eugeen van Oye voor het Lettergilde wederom een 
gedicht voordragen. Hij schreef daarvoor, zoals blijkt uit de hierboven op 
30 april gedateerde brief 5a van Gezelle, het in zijn gedichtenboekje op 
27 april 1858 ondertekende vers dat hij later in Morgenschemer zou pu
bliceren onder de titel Sursum Corda3*. 

Nadat hij het aan Gezelle ter beoordeling had gegeven, ontving hij het 
op 30 april met scherpe kritiek: 

„'k en kan niet peizen dat gij van iemand zult verstaen zijn; dus moet 
ik mij zelve overwinnen en ofschoon 't u natuerlijk niet en kan aenge-
naem zijn de bloote waerheid zeggen." 

En hij geeft dan het advies: 

„Ghebt toch wel iets anders Eugène, dat beter passen zou." 

Maar hij tracht de bitterheid van de kritiek met zijn vriendschap te 
verzoeten: 

„men zal nog een keer gaen zeggen (leest gij dat) 't is t'hooge, 't is 
hier, 't is daer, en 'k en hoor niet geem kwaed van u zeggen even zoo 
min als of gij mijn eigen wäret, en wie weet? tot op hoeverre men door 
zulke vriendschap als de onze zieleigen en bijna eenzielig worden kan 

heeft Lamartine gezeid: 

O mon chien Dieu seul sät la distance entre nous. 

zoo mag ik wel zeggen: 

God weet alléén, mijn vriend, 
Hoe dicht ons hert in ééa sluit!" я 

Het is zeer waarschijnlijk dat Eugeen Gezelles raad opvolgde en een ander 
gedicht voor de lettergilde voordroeg: in het Verslagenboek staat opge-
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tekend dat Eugeen van Oye op 2 mei 1858 een gedicht voordroeg met 
de titel 's Menschen Leven. 

Het handschrift van de eerste helft van brief 5a is nog om een andere 
reden van groot belang. Op de keerzijde en het volgende blaadje heeft 
Gezelle met inkt het gedicht To a friend on the eve of May 1858s* ge
schreven. We kunnen ons voorstellen dat dit gedicht ertoe zal hebben bij
gedragen Eugeen met Gezelles kritiek op zijn Sursum Corda te ver
zoenen. Het gedicht draagt als moto: „Did we not learn our poetry to
gether", wat Gezelle en Eugeen van Oye in poeticis met elkaar verenigt. 

Het is echter de vraag of we dit motto uitsluitend op te vatten hebben 
als een gebaar van Gezelle om zich als schrijver van gedichten op één lijn 
te stellen met zijn poësisleerling. Waarom zou Gezelle dit motto plaatsen 
boven een gedicht waarin het woord poetry slechts éénmaal voorkomt in 
een contekst die, gezien de vertaling van Eugeen van Oye in 1862 я , niet 
glashelder is? We lezen: 

Once more I see the flowery wreath of May 
the month of love for Mary and her Child, 
the month of love for thee my pious friend, 
the month of love of poetry, more sweet 
than love to both our blended loving hearts! 

Eugeen vertaalt vers 4 als: „den maand van liefde en Poëzij" (typerend 
deze rangschikking der hoofdletters!) en neemt dus aan dat er neven
schikkend verband bestaat tussen „love" en „poetry", m.a.w. dat Ge
zelle vergat een komma te plaatsen achter „love". Het is echter in het 
geheel niet nodig Gezelle hier te verbeteren, daar „love of poetry" tegen
over „love for Mary" en „love for thee" correct Engels is {love for wordt 
gebruikt wanneer wederkerigheid actueel is, love of wanneer zulks niet 
het geval is). 

Deze maand mei is een mei van vroomheid: een maand van liefde 
voor Maria en haar kind en voor Eugeen, Gezelles „pious friend" en van 
liefde voor een poëzie, „more sweet than love to both our blended loving 
hearts". Een paradoxaal geheel dat echter zijn pendant vindt in een para
dox in de op drie en twee na laatste versregels: 

remember him, who lov'd thee like a child, 
for love of Him, who was a Child himself! 
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De liefde voor Jezus is het fundament van de liefde van de priester voor 
zijn jonge vriend. We vinden deze intentie b.v. ook in een brief van 24 
februari 1857 aan de Engelse leerlingen over de eucharistische bond: 

„Taking it as a very lamentable fact that not only here, but in all colle
ges, friendship, like to that of David and Jonathas, St. Gregory and St. 
Basil, is hardly to be met with; that on the contrary, it most «»christianly 
prostitutes and degrades itself so far as to be, like of old, more worthy of 
the auspices of the lusty pagan goddess than of the sweet patronage of 
Her, who was called Mater pulchrae dilectionis, let us sanctify our friend
ship by making it subservient to the love of Him, who is the friend of 
all and whom we are bound to love with all our hearts40." 

Deze liefde nu voor Jezus (en Zijn Moeder) is een poëzie zoeter nog dan 
de genegenheid van twee boezemvrienden voor elkaar. Het is deze Chris
tusliefde = poëzie die zij samen leren: 

„Die hemelsche goddelijke soort van Poësis, Die Liefde, Die soort van 
in en dóór een dringen der ziele eens Vaders in Christo met die zijnes kin-
des61." 

Het bovenstaand citaat uit Gezelles brief aan zijn Engelse jongens toont 
meer verwantschap met ons gedicht; de gehele brief overigens is uiterst 
belangrijk voor een goed begrip van de verhouding o.a. van Gezelle en 
Eugeen van Oye. Vergelijk: 

„more worthy of the auspices of the lusty pagan goddess than of the 
sweet patronage of Her, who was called Mater pulchrae dilectionis", 
gezegd van vriendschapsverhoudingen tussen jongens op colleges, en in 
Gezelles gedicht: 

О sweet companion of my heart, forgive 
if, on this glorious eve of May, I think 
and pray for thee, to Her, who took the seat 
of one unhallowed goddess of the flowers, 
proclaimed by pagan Muse, by christian faith 
thrust back into her nothingness ! 

Met Gezelles brief van 2 april 1858 op de achtergrond, en de blijkbare 
bedoeling van Gezelles eucharistische bond wordt de betekenis van dit 
gedeelte ons duidelijk. Gezelles liefde voor zijn leerling, die niets heeft 
van het verwerpelijk soort vriendschap dat op alle colleges voorkomt, 
bidt voor zijn vriend op de laatste avond vóór mei. 
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Er zijn nog meer verhelderende parallellen tussen ons gedicht en de 

brief van 24 februari 1857. To a friend vervolgt aldus: 

Forgive, 
if looking forth into the misty haze 
of future times, I pray for thee to Her ! 
And if, perchance, thy destined path should lead 
where, priestly friend, I never tread myself, 
remember him who loved thee like a child, 
for love of Him who was a child Himself! 
Remember me, nor do forget the Home 
where all who meet shall never have to part! 

In Gezelles brief: 

„Let us be bound in society all through life, if not in bodily presence 

of each one to each one, at least in the omnipresence of Him who unites 

all, in the most real sacramental presence of Jesus our Father and our 

Friend! Let us be for ever and everywhere good catholic pious friends in 

].C. What a joy when two of us would meet in Heaven! What a 

joy when all of us would meet never again to say farewell! и " 

Het wordt ons steeds duidelijker dat Gezelles gedicht voor Eugeen van 

Oye opgevat dient te worden in de geest van Gezelles Confraternity „for 

the devotion to Jesus Christ in the most adorable Sacrament of His Love." 

Het is voorts de vraag of Gezelle uitsluitend ter gelegenheid van zijn ver

jaardag op 1 mei Eugeen dit gedicht zond. Genoemde brief doet vermoe

den dat Gezelle niet alleen in de geest, maar ook in het kader van de 

Confraternity zijn gedicht aan Eugeen gaf. Hij schrijft immers aan zijn 

Engelse vrienden: 

„Every one of you will also readily perceive that the same friendly union 

wich we all intend to get up, has existed already for months. Our mag

nificent lamp proclaims it, the feast of St. George and the eve of May 

spoke rather in brillant terms of its active life and your exemplary con

duct is not the slightest evidence of the same 6 0." 

The eve of May getuigde blijkbaar in 1856 reeds door een gezamenlijke 

devotionele manifestatie ter gelegenheid van de aanbrekende Mariamaand 

van het bestaan ener geestelijke broederschap. Deze manifestatie zal onge

twijfeld in 1857 en 1858 zijn herhaald: de dogmaverklaring der Onbe

vlekte Ontvangenis van Maria bij bulle Ineffabilis Deus van 8 december 

1854 had de Mariaviering een belangrijke stoot gegeven en in Roeselare 
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was Gezelle een van de vurigste bevorderaars van de Mariadevotie. 
Gezien de ontstaansreden en de doelstelling van Gezelles Confraternity 

behoeven we de vriendschap van Gezelle voor Eugeen van Oye, die zoals 
gebleken is dezelfde ontstaansreden had en dezelfde doelstelling, nog niet 
als een naar haar aard exclusieve verhouding te beschouwen. 

B, A Í O E Í L Í / K H E D E N 

Op 22 juni schreef Gezelle Eugeen een gepassioneerde brief63; hoewel 
dit schrijven in Gezelles papieren werd teruggevonden en het dus de 
vraag is of Eugeen het ooit gelezen heeft, geeft het ons niet alleen een 
inzicht in Gezelles gemoed, maar ook enige gegevens die voor de toe
komst van hun verhouding van groot belang zullen zijn. W. Asselbergs 
heeft in zijn studie Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858-1859 uitvoerig 
deze brief besproken. In het bijzonder trekken de volgende zinnen zijn 
aandacht: 

O de begoocheling der Poezy en de réalité de la vie! Laet ze roe
pen, begoocheling is zij niet maer wezentlyke - wezentlykheid! Zoo 
wezentlyk als Religie zelve. Gy zyt begoocheld en onder een illusie 
die zoekt wat u niet ryk maken kan; die aenbidt „wat diende uw 
slaef te zijn", die eet wat geen voedsel - die drinkt wat geen drank 
is; Gy zyt bedrogen; wy slachten Tobias' goeden Engel Raphaël: 
videbar quidem vobiscum manducare et bibere: sed ego cibo invi
sibili et potu qui ab hominibus videri non potest utor! Tob. XXI.19. 
Ah! poësis begoocheling! Mijn poësis begoocheling en herteverblind
heid, die men haestig uitschudden moet, wil men de menschen be
hagen, neen toch, maer Poesis-Religie, Religie-Poesis. 

Asselbergs legt een verbinding tussen de eerste zin van dit citaat en een 
aanhaling van Walgrave in diens biografie van Gezelle: 

Ze ( = collega's te Roeselare) noemden hem, lachend „Professeur 
...d'art chrétien in plaats van „professeur de grec et de latin" te 
zijn, gelijk zij. Ze tuitten en riepen, als hij dichterlijke idealen uit
sprak: „Poète! La réalité de la vie est toute autre que les illu
sions de votre poésie, cher confrère! ** 

Hij deelt voorts over de aan beide citaten gemeenschappelijke woorden 
mede, uit een ongenoemde bron die echter op Walgrave teruggaat: „Ze 
heten afkomstig te zijn van Gezelle's collega in de rhetorica, Bruno van 
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Hove, dezelfde, die in 1860 de opdracht van Het Kindeke van de Dood 
gemelijk zou aanvaarden met de uitspraak, dat dit dichtstuk was opge
steld in „strate-vlaamsch ω . " " 

Het mag echter verwonderlijk heten dat Gezelle in een voor een leer
ling bedoeld schrijven zo zou reageren op een onenigheid tussen hem en 
een collega. Voorts wordt de kritische uitlating door Gezelle in brieven 
aan Eugeen nog een paar keer ter sprake gebracht: 

Je suis prêtre! et cette qualité m'ouvre toutes les carrières, l'An
gleterre, l'Amérique, le désert, le doitre, les sciences, la poésie, la 
presse, tout m'est ouvert et la moins glorieuse des carrières aux 
yeux du monde qui pourrait être mon sort, ce serait de finir dans 
la tranquilité et le bonheur mes jours pleins de poésie non désa
busée, jamais désabusée, parce qu'elle est une réalité, à l'ombre de 
l'humble clocher chez le bon peuple de l'antique et catholique Flan
dre (21 juli 1858)" 

Wat zijt gij? wat doet gij? waer gaet gij naer toe, gij zijt nu in 
la vie réelle. Wat is la vie réelle, waer zijn uwe redites (19 maart 
I860).« 

Eugeen moet wel erg nauw bij deze kritiek betrokken zijn geweest! 
Er is nog deze moeilijkheid: volgens Asselbergs zou de tegenstand van 

Bruno van Hove op de eerste plaats zijn voortgevloeid uit zijn sceptisme 
ten opzichte van Gezelles idealen: hij geloofde niet in de mogelijkheid 
dat Gezelle een christelijke Westvlaamse dichterschool kon stichten die de 
volkstaal aanwenden zou ter kerstening van het land; hij zag er een ge
vaarlijk streven in naar verbijzondering van het Westvlaams in het 
Zuidnederlands taalgebied; bovendien was hij bevreesd voor de ondermij
ning van de tucht ab het Frans als omgangstaal op het Seminarie onder
graven werd. Indien dit met Gezelles brief in verband staat, hoe moet dan 
in die brief de aansluiting aangebracht worden tussen de kwesties be
goocheling der poëzie - de réalité de la vie en de gelijkstelling poens • 
Religie indien de eerste kwestie slaat op het Westvlaams particularisme? 
Voor Gezelle loopt in zijn brief deze tegenstelling regelrecht uit in een 
tegenstelling tussen Poësis en Religie. 

Gezien de felheid van Gezelles reactie dient deze zaak in het raam van 
zijn omgang met Eugeen van Oye gehouden te worden: zijn latere, reeds 
geciteerde reacties wijzen daar ook op. Eugeen moet zo dicht bij de kri-
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tiek betrokken zijn geweest, dat we Bruno van Hove wel mogen uitscha
kelen. Overigens was Eugeen de kritiek bekend: Gezelle haalt er alleen 
de hoofdmomenten uit. Het is de vraag, ondanks de overeenkomst tussen 
Walgrave en Gezelles brief, of Gezelles collega's deze kritiek geuit hebben. 
Walgrave haalt twee kritische uitingen woordelijk aan: „Professeur... d'art 
chrétien" en „Poète! La réalité de la vie est toute autre que les illusions de 
votre poésie, cher confrère!" Gezelles biograaf laat na, zijn bronnen te ver
melden, wat bijzonder betreurd moet worden, aangezien deze woorden 
(in 1923 gedrukt!) zestig jaar tevoren in het Seminarie zouden moeten 
zijn uitgesproken. Maar een twaalftal bladzijden terug in Walgraves boek 
komen ongeveer deze woorden ook voor, vlak na elkaar: 

„Verstaet gij nu wat voor Pleiade wij zouden maken kunnen? Aldus 
noeme men mij vrij professeur d'art chrétien..." „O de begoocheling der 
poëzij en de „réalité de la vie!" " 

De indruk dringt zich op dat Walgrave op blz. 216 de citaten op blz. 
204 en 205 uit Gezelles brieven aan Eugeen van Oye interpreteert als 
kritiek van Gezelles collega's. Hij verlevendigt zo zijn relaas, een streven 
dat bij Walgrave meer blijkt: zie b.v. deel I, blz. 165-173. 

We denken dat de kritiek uit een geheel andere hoek kwam, nl. van 
Eugeens vader, René van Oye. Een aanwijzing hiervan vinden we in Eu-
geens brief van 14 januari 1859 waarin hij, na zijn definitief vertrek 
uit Roeselare, Gezelle dankt: 

„Het heeft mij veel deugd gedaan uit den mond van Papa t'hooren, 
zonder dat ik er hem van sprak, dat hij veel erkentenisse verschuldigd 
was aan den Professor die mij in 't studeren der talen voortgestoken had; 
en in den loop der conversatie ('t was met een vreemden heer) bekende 
hij dat er in 't leven Poëzie moet zijn."№ 

De onderstreping door Eugeen van de laatste woorden is in ons ver
band veelbetekenend. Wanneer de kritiek van vader Van Oye is, wordt 
het ook duidelijk waarom Gezelle daarop bij herhaling bij Eugeen te
rug komt: vader Van Oye staat Eugeen vanzelfsprekend zeer na. Vooral 
het citaat uit Gezelles brief van 21 juli 1858 wijst mede in deze richting, 
omdat Gezelle in deze brief de plannen van vader Van Oye om Eugeen 
dokter in plaats van priester te laten worden bestrijdt. 

Daar Gezelle zelfs in 1862 nog nooit een bezoek aan het gezin Van 
Oye had gebracht, moeten we aannemen dat René van Oye ongeveer 22 
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juni 18.58 zijn zoon in Roeselare heeft bezocht en in het bijzijn van 
zijn zoon zijn reserve tegenover Gezelle heeft geuit. 

Gezelle heeft getracht met zijn brief van 22 juni 1858 Eugeen te wa
penen tegen de invloed van vaders opmerkingen: geen aangename taak 
de zoon te waarschuwen tegen de vader die wellicht met Gezelle en Eu
geen bovendien nog een aangenaam gehouden gesprek heeft gevoerd! Ge
zelle begint zijn delicate taak rustig, met een aanzet tot een bepaalde 
stemming die het bij Eugeen wel zou „doen" (volgens Caesar Gezelle" 
is het begin van de brief niet nieuw, wat in de richting van een zekere op
zet wijst), komt vervolgens op een eigen religieuze ervaring, verbindt 
deze met zijn religieus poësisbegrip, waarschuwt dan voor de kritiek op 
onze „Christendichters", voor het gevaar dat Gezelle zelf ook zou hebben 
kunnen lopen als hij voor de wereldse ( = liberale) denkwijze had openge
staan en komt dan pas tot zaken: de bestrijding van vaders opmerking 
en tenslotte zijn gepassioneerde belijdenis. Hij doet het echter zonder na
men te noemen. Op de liberale sfeer die Gezelle bij Eugeen thuis ver
onderstelt, schijnt hij ook te doelen in zijn brief van 13 juli: 

„You may have seen yesterday how his whole creation, men above all 
forget him and are arranging the world all by themselves" (Eugeen was 
de dag tevoren in Torhout geweest)70. 

De door Asselbergs geciteerde passages dienen we dus te lezen: 
„Laat ze ( = de Poëzy) roepen, want zij is geen begoocheling maar 

diepste werkelijkheid! Zo werkelijk als de religie zelf." Zo haalt Gezelle 
de kern uit René van Oyes opmerking en stelt Eugeen gerust. Dan richt 
hij zich tegen René: „Gij zijt begoocheld en onder invloed van een illusie 
die aanbidt enz." Hij verdedigt zijn opvatting en moet dan wel per
soonlijk worden, nu hij is aangevallen en in zijn centraal levensdoel is ge
raakt: vandaar de felheid hier . 

Asselbergs schrijft voorts: 

„Hadde ik naar mijn spokende vrienden van eertijds moeten luis
teren, lange ware 'k al gespeend geweest en van de borsten ge
worpen der H. Religie..." 

Die kans heeft dus voor hem bestaan? En hij was priester! Geen 
volle week na het verschijnen van Kerkhofblommen legde hij deze 
bekentenis af. 

Zo ook in de bijgevoegde kalender: 
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22 juni 1858. „...belijdt, dat hij op de rand is geweest van een 
geloofscrisis.71 

De gehele passage uit Gezelles brief die met bovenstaand citaat in Assel-
bergs studie begint, lijkt ons evenwel een irrealis, die in feite moet be
vestigen hoe heilzaam de poësis van de Religie, van de Kerk is. Hij wijst 
hier tegelijkertijd op het gevaar van het liberalisme, gezien de funeste ge
volgen voor het geloof, en van de adviezen der „spokende vrienden". 
Zie het eind van de alinea daarvoor: 

„Verstaet gy hoeverre onze hedendaagsche dichters en critici beneden 
ons zyn, wanneer zy uitkomen, spotsgewyze, met den mysticisme! Maria-
nismus! van onze Christen dichters, zoo als Jacopone (?) en anderen." 

We aarzelen daarom aan deze uitlating van Gezelle zwaarwegende con
clusies te verbinden. 

De sfeer die Eugeen van Oye in het ouderlijk huis tegemoet trad, was 
zo verschillend van die van het Kleen Seminarie dat de jongen naar zijn 
eigen getuigenis moeite had de overgang in de vakantie of op een verlofdag 
te verwerken. Ongetwijfeld zullen tot dat moeilijk te overbruggen verschil 
de twee Eugeen dominerende persoonlijkheden een grote rol ge
speeld hebben: thuis de vader, René van Oye, in Roeselare Guido Gezel
le. Twee zeer verschillende persoonlijkheden: René van Oye een strijdbare 
in de kleine maatschappij van Torhout een belangrijke rol spelende figuur 
als arts en directeur van de tuinbouwschool, een liberaal en weinig religi
eus denkend man die als wethouder openlijk als zodanig optreedt, en daar
tegenover Guido Gezelle, een weinig strijdbaar, snel bezeerd, dichterlijk 
en diep religieus priester. 

Eugeen, nog een onzelfstandige jongen, identificeert zich met die persoon 
in wiens werkingssfeer hij zich bevindt: thuis met vader, in Roeselare met 
Guido Gezelle. Geen wonder dat hierdoor moeilijkheden ontstaan, zodra 
deze zó verschillende identificatiepersonen hem naar twee verschillende 
levensdoelen zullen wijzen, een drama dat hij zelf over zich zal afroepen. 

De invloed van vader vreesde Gezelle reeds in zijn brief van 22 juni. 
Enige weken later wordt de tegenstelling tussen vader Van Oye en Ge
zelle acuut. 

Mogelijk in verband met zijn naamdag op 13 juli kreeg Eugeen verlof 
een dag naar huis te gaan. Daar Eugeen op maandag 12 juli voor 
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het Lettergilde Moed en betrauen voordroeg72, zal het verlof waarschijn
lijk in de middag en avond van deze dag gevallen zijn. Eugeen was in 
zijn briefje van 13 juli nog onder de verse indruk van het voorgevallene 
en Gezelle schrijft in zijn antwoord van dezelfde dag: „I have indeed cried 
about the case of last night." Een bezwaar tegen deze datering van Eu-
geens verlof is de passus in Eugeens brief over „den weg van Thorhout" 
waarop hij „woensdag" (dus 7 juli) was: moet dat soms wijzen op een 
route die Eugeen op een wandeling heeft genomen? In ieder geval blijkt 
uit Eugeens brief van 13 juli, dat hij met opzet een nacht langer van ver
lof was weggebleven dan hij mocht, waardoor hij terugkomende (in de 
morgen van 13 juli) het ongenoegen van zijn meerdere in Roeselare op 
de hals kreeg. Eugeen voelt zich daarom op zijn naamdag niet gelukkig. 
Bovendien is hij in de war gebracht door de verlofdag die hem uit de 
sfeer van het seminarie gehaald heeft. De controverse tussen de geaardheid 
van René van Oye en Guido Gezelle is daardoor een krachtiger rol gaan 
spelen en nu blijkt dat hij in moeilijkheden verkeert in verband met zijn 
toekomst. De bekentenis van deze moeilijkheden is waarschijnlijk verge
makkelijkt door het gedichtje dat Gezelle hem ter gelegenheid van zijn 
naamdag heeft gegeven: 12 Julii 1858ηι. Dit gedichtje, in korte verzen van 
2 jamben elk en met gepaard mannelijk rijm geschreven, bevat geen enkele 
toespeling op het gebeurde, wat erop wijst dat Gezelle hiervan nog niet 
wist. Het is een hartelijk gedichtje: de bevestiging van Gezelles liefde 
voor zijn biechtkind en tevens een lof op de eerlijkheid van de jongen 
wiens „hert en mond" nooit „een enklen stond verschillend ooit" ge
vonden werd: we zijn hier wel zeer ver van de sceptische kijk die Ge
zelle in Mocht zulk een tide1* onder woorden zou brengen! 

Eugeen haalt in zijn brief deze woorden aan en voegt er onhandig aan 
toe: 

„Misschien dat mijne bekentenisse nog andere gevolgen moet hebben: 
Patientie! Ik zal ze dragen en „een onzen Vader of twee lezen, en pel
zen dat 't gedaan is!" lik of dat Mr. Deleu ironiquemfent] over me ge
sproken heeftи." En juist over deze woorden valt Gezelle: hij toont zich 
onaangenaam getroffen omdat hieruit blijkt dat Eugeen hem minder ziet 
als vriend aan wie hij alles kan toevertrouwen, dan als een gestreng over
ste aan wie excuses gevraagd moeten worden en van wie men straf kan 
verwachten. Hier staat de verhouding tussen twee mensen op het spel en 
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daarom weidt hij erover uit hoe hij de verhouding tussen hem en Eugeen 
ziet. Hij is geen 

„romantic dreamer, looking severe sometimes and pretending to offen
ded for the proud satisfaction of being asked pardon... There is a pagan 
romantic love, but there is also a stronger one a blessed half sacremental 
Christian friendschip pourtrayed in David and Jonathan, in Gregory and 
Basil, super amorem mulieris76." 

Ook in deze brief schijnt Gezelle zich in afkeurende zin uit te laten 
over de zo van het katholieke ideaal afwijkende sfeer in Torhout: 

„You may have seen yesterday how his whol creation, men above all 
forget him and are arranging the word all by themselves70." 

Toch schijnt Gezelle niet te weten wat er met Eugeen aan de hand is: 
hij brengt het laatste niet in verband met Eugeens moeilijkheden, maar 
met de vriendschap in Christo. Wel spoort hij in zijn brief - die daartoe 
geschreven is - dringend aan op openhartigheid: 

„Now from this day of your feast begin, I beg of you, to use me as 
your intimate friend as you do me the fevour of calling me, di child, and 
if I do not understand you, make me, make me understand you, without 
any restraint...77." 

In het gedichtje Uw berte uw mond waarmee Gezelle zijn brief be
sluit, nodigt hij nogmaals Eugeen tot openhartigheid uit na verzekerd te 
hebben dat hij hart en mond nooit verschillend had gevonden: 

Bezwaert u iet 
En duik het niet 
Maer spreek het luid 
En seffens uit 
En komt een traen 
Uw oog belaen 
Zoo kom en ween 
Ze op my Eugeen!78 

Het is een ander gedicht dan 12 Julr 1958, omdat het een dichterlijk ant
woord is op een andere situatie dan die van de vorige dag. De Jubileum-
uitgave vergist zich door de vereenzelving van deze twee gedichten her
haaldelijk79. 

Eugeen heeft echter een volle week gewacht met zijn bekentenis. Een 
verklaring hiervan kan zijn dat Gezelle de brief nooit aan hem heeft gege-
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ven: de brief werd immers in de nalatenschap van Gezelle zelf aangetroffen. 
We kunnen evenwel niet aannemen dat Gezelle de jongen die hij iedere 
dag zag, dan niet over zijn berouwbriefje had gesproken. Het lange wach
ten van Eugeen blijft een eigenaardig geval: het duidt erop hoe moeilijk 
de situatie voor de jongen was geworden, dat twee verschillende idealen, 
levende in twee geliefde mensen, dat twee volkomen verschillende werel
den, die hem echter beide aantrokken, streden in zijn ziel. Het kracht-
veld van de levenssfeer van vader Van Oye moet wel sterk geweest zijn 
dat Eugeen zolang geaarzeld heeft. Op 21 juli spreekt hij pas met Ge
zelle voor het eerst over de priesterroeping en tevens over de wil van zijn 
vader dat hij dokter zal worden, een wil die hij niet zal kunnen weer
staan omdat het - zoals later zal blijken - eigenlijk ook zijn eigen wil is: 

il faut passer par ce combat, cher enfant, dont vous m'avez annon
cé aujourd'hui l'existence dans votre coeur... Je ne vous ai jamais 
dit mon avis sur votre vocation. Dans ma conversation je n'ai 
jamais, de propos, fait ou dit quelque chose pour vous tourner 
vers, ou vous détourner de telle ou telle vocation, je ne vous ai pas 
volontairement influencé...80 

Nu, na de duidelijke uitspraak van Eugeen is de strijd tussen Gezelle en 

Eugeens vader om het hart van de besluiteloze jongen begonnen, een strijd 

die, gelukkig voor Eugeen, door de vader beslist zal worden door hem op 

31 december 1858 voorgoed thuis te laten komen. 

Het is goed, in het oog te houden dat Eugeen wel zijn neiging tot het 

priesterschap bekende, maar tevens zijn onzekerheid liet blijken. Gezelle is 

zekerder dan Eugeen zelf! Hij schrijft zijn leerling immers: veronderstel 

even dat, wat God verhoede, je ouders er niet meer waren, of dat zij in 

het geheel niet in de beslissing omtrent je roeping tussen beiden wilden 

komen, wat overigens hun plicht is, dan: 

„vous ne douteriez pas non plus, il n'y aurait pas de combat dans 
vous, vous iriez en paix sans même y penser".81 

Hij is niet geschikt voor het dokterschap en voor het leven aan de uni
versiteit: „Il y a le cœur et l'ante de toute la poésie du prêtre dans 
vous и . " Het is boeiend de visie van Gezelle op zijn leerling na te gaan. 
Er blijkt een, soms profetische, juistheid in te schuilen, maar ook vinden 
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we hier het begin van een misverstand van Gezelles zijde: hij weet niet 
de kracht van Eugeens twijfels te peilen en zal daardoor bij herhaling 
Eugeens houding verkeerd beoordelen. Tijdens hun omgang overheerst in
zake Eugeens toekomst Gezelles visie en het heeft er alle schijn van dat 
Eugeen in dezen nauwelijks aan bod komt. Typerend voor een situatie 
waarin de een de ander overheerst, is wel de uitlating van Eugeen op het 
hoogtepunt van hun vriendschap in zijn dankbrief voor Dien Avond en die 

Rooze (begin november 1858): 

„'K heb nog twee grote pakken op mijn herte liggen, en die dikwijk op 
mijn lippen geweest zijn maar nog nooit er over gevallen zijn: 'k zal ze 
eens in een brief steken als gij het mij toelaat en als ik tijd en vermogen 
hebbe«3." 

С D E B L I J D E D A G E N 

Uit Gezelles brief van 21 juli blijkt dat hij meent, Eugeen na drie 

weken, d.w.z. aan het einde van het cursusjaar, voorgoed het Roeselaarse 

seminarie te zullen zien verlaten: 

Voyez, vous avez dix huit printem[p]s, vous commencez à con
naître et à aimer votre christianisme autant en littérature qu'en 
piété et en instruction chrétienne, et vous vous laisserez tout à 
coup (dans 3 semaines) sevrer du sein de la douce Mère, et on 
vous interdirait en même temps et son lait et ses larmes et ses 
doux regards et son sourire divin et sa chaste poésie...84 

Hij begrijpt dat Eugeen ervoor terugschikt om aan de wil van zijn va

der te weerstaan, maar wijst erop dat het conflict tussen zijn roeping en 

de vaderlijke wil toch uitgevochten dient geworden. Er vindt in Eugeens 

ziel een strijd plaats tussen God en de vader, die zonder het te beseffen 

Gods tegenstander is: 

...ce n'est pas moi qui fais votre vocation, c'est Dieu qui combat 
puisqu'il y a combat dans vous. Ce ne peut être que Dieu d'un 
coté et il permet que sans le savoir, et sans qu'il y ait peut-être 
ombre de faute, ce soit votre père qui est son antagoniste.85 

Gezelle beschrijft hoe ideaal het seminarie juist voor een jongen als Eu
geen is en zingt de lof van het priesterleven. Tenslotte moedigt hij de 
jongen aan om de beproeving te doorstaan. 
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Ondanks het besluit van de vader zien we Eugeen na de grote vakantie 
naar het seminarie terugkeren om de retoricaklas te volgen. In de eerste 
helft van september stuurt de jongen aan Gezelle een brief waarin hij 
met geen woord rept van zijn priesterroeping en die aanvangt met het 
voor zijn doen ongewone „Mijn beminde Heer86." Gezelle antwoordt hem 
op 15 september met een bijzonder opgewekt relaas, waaruit ons o.a. dui
delijk wordt dat hij reeds van de terugkeer van Eugeen op de hoogte is. 
Wel vraagt Gezelle zich af waarom Eugeen hem niet „mijn goede vader 
in J.-Christo" noemt, maar hij voelt dat alles met zijn leerling in orde 
is. Eugeen schrijft niet over de roepingskwestie - veronderstelt hij - omdat 
hij alleen maar een teken van leven wil geven*7. 

Na de zekerheid van 21-22 juli dat Eugeen tegen zijn zin van het se
minarie zou genomen worden om zijn neigingen voor het priesterschap 
te doen verdwijnen, kon Gezelle in september veronderstellen dat Eugeen 
zijn vader had doen toegeven en zo de strijd had gewonnen tegen Gods 
tegenstander, de duivel, wiens handlanger Eugeens vader was zonder het 
te weten. Het moet zelfs het enige moment in de omgang tussen de twee 
zijn geweest, dat Gezelle zo iets kon denken: enige maanden later, ulti
mo december, zou Eugeen toch voorgoed vertrekken, en daarna zou Ge
zelle hardnekkig, maar tevergeefs de jongen tot een beslissing inzake zijn 
priesterroeping trachten over te halen. 

Dit is de voornaamste reden om de eerste lezing van Ik droome ai
reew op september 1858 te dateren. Daarin immers verzekert Gezelle, in 
overeenstemming met de voorstellingswereld van de brief van 21-22 juli 
1858: 

gy hebt hem doorgestreden 
den nacht die 's vyands tooverhand 
gespreid had om 't beloofde land. 

De brief van 15 september bevat voorts enige aan het gedicht verwante 
passages. Gezelle spreekt zijn verlangen uit naar het samenzijn met Eu
geen in het nieuwe schooljaar: „I long to see you back at College although 
I feel confident that dl is right with you." Eugeen had over een boot
tocht op zee, die een nacht en een dag had geduurd, geschreven№, en Ge
zelle reageert aldus: „I only wish I had been near to my own dear child 
on Gods great great great sea during the eloquent silence and darkness 
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of Night... *7" Hij is steeds in gedachten met Eugeen samen: „I think of 
you many times in prayer and otherwise, I often walk with you, though 
absent...m" Vooral het laatste doet denken aan het vaste refrein in het 
gedicht: 

Ik droom airee van u myn kind 

nog meer in combinatie met: 

en ga ik langs de straten 
geheim er in myn herte weunt 
't gedacht en 'k ga daerop gesteunt 
de wete 

Tenslotte bestaat er een duidelijke verwantschap tussen de stralende opge
ruimdheid van de brief en de stemming van het gedichtM. 

Bevat de derde strofe („gy hebt hem doorgestreden" etc.) een toespeling 
op Eugeens priesterroeping, bevochten op de tegenstand van zijn vader, 
tengevolge van een datering van Ik droome dreê op september 1858 
slaan „de blyde dagen dat wy te gaer en welgezind... ons lief en leed gaen 
dragen" op het verblijf van Eugeen in het seminarie als leerling in de 
retoricaklas vanaf oktober 1858 ", 

Inzake Eugeens toekomst verblijft Gezelle blijkens zijn brief van 15 
september 1858 en het gedicht Ik droome dreê op een hoogvlakte van op
timisme, die tevens een hoogvlakte in poëtisch opzicht zal blijken te zijn: 
de „blijde dagen" zijn immers de dagen waarin Dien Avond en die Rooze 
zou ontstaan. 

Van de omstandigheden waaronder Dien Avond en die Rooze geschre
ven is, staat het volgende vast. Gezelle schreef90 het op de avond van 1 
november 1858 om ongeveer 10 uur voor Eugeen van Oye. In dit ge
dicht wordt herinnerd aan een avond, toen Eugeen hem tijdens een intiem 
gesprek een roos schonk. Aan A. Walgrave deelde Eugeen van Oye tien
tallen jaren later mede: „Die rooze was er eene die ik van huize meege
bracht had, na een verlofdag en die ik aan mijnen beminden meester 
schonk"". Volgens een mededeling van de heer J. Pollet, gewezen leraar 
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aan het Klein Seminarie te Roeselare, blijkt uit de prospectussen van 1849 
en voor en na 1880 dat de leerlingen op Allerheiligen in het Seminarie-
verbleven. Zo zal het ook in 1858 geweest zijn. De mogelijkheid bestond 
echter dat leerlingen om bijzondere redenen toestemming kregen om een of 
meer dagen naar huis te gaan. Gezien het herinneringskarakter van Dien 
Avond en die Rooze ligt het voor de hand aan te nemen dat Eugeen de 
roos heeft geschonken op een avond vóór 1 november 1858, b.v. toen 
hij was teruggekeerd van de grote vakantie die in die jaren omstreeks 1 
oktober eindigde. Toch is het mogelijk dat Eugeen een bijzonder ver
lof had gekregen en op die avond van 1 november zijn roos gaf; Gezelle 
moet dan het herinneringskarakter aan het gedicht opgelegd hebben. Over 
het gebaar dat aanleiding tot Dien Avond en die Rooze werd, schrijft Eu
geen zelf aan Gezelle in zijn dankbrief: 

Ik heb u deze rooze gegeven, om de waarheid te zeggen, als de 
laatste rooze van den zomer. Dit besluit alles : ik behoef u niet 
te zeggen wat onze zielen weten. - Ik heb ze u, ten tweede, gegeven 
om eenige Poëtieke gedachten in u door mij te wekken en in d'hope 
van ze misschien in een Dichterbloeme weer te mogen ontvangen.*2 

Het gedicht spreekt van „drie dierbare beelden": u, dien avond en die 
rooze. Het eerste beeld: и is het beeld waarop het gehele gedicht steunt: 
het is de geliefde persoon naar wie het hart van de dichter uitgaat. Dit 
beeld wordt echter gezien in een bijzondere situatie: dien avond, en kan 
eerst bepaald worden wanneer deze situatie duidelijk is. Er heeft op die 
avond een gesprek tussen Gezelle en Eugeen plaats gevonden en dit ge
sprek heeft de zeer bijzondere, innige sfeer aan de avond gegeven. Dit ge
sprek bevat voor de buitenstaander een geheim: „wat onze zielen weten." 
Wie dus weet wat de roos beduidt, begrijpt het hoofdmoment van het 
gesprek en daarmee de situatie waarin door Gezelle Eugeen van Oye werd 
gezien. De symboliek van de roos is de sleutel van het gedicht. 

Eugeen zelf geeft in zijn brief een belangrijke aanwijzing; hij schonk 
immers de roos als „de laatste rooze van den zomer." Een van de be
kendste salondeunen in de vorige eeuw was het lied Tis the last rose of 
summer, dat vooral beroemd werd doordat Friedrich von Flotow het in zijn 
opera Martha van 1844 opnam. Dit lied was al voor 1844 bekend: tekst 
en melodie zijn van Thomas Moore die het in zijn Irish Melodies (1807-
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1828) opnam. Volgens Hugo Verriest lazen de leerlingen met Gezelle deze 
dichter93. Eugeen was, zoals we reeds gezien hebben, hevig geïnteresseerd 
in muziek en zong graag94. Hij kan met het werkje kennis gemaakt heb
ben in de les van Gezelle als gedicht en in de les van De Stoop, de mu
ziekleraar te Roeselare, als lied. De tekst van het lied is als volgt95: 

1 ts tbe last rose of summer 

'Tis the last rose of summer 
Left blooming alone; 

All her lovely companions 
Are faded and gone; 

No flower of her kindred, 
No rosebud is nigh, 

To reflect back her blushes, 
To give sigh for sigh. 

I'll not leave thee, thou lone one, 
To pine on the stem; 

Since the lovely are sleeping, 
Go sleep thou with them. 

Thus kindly I scatter 
Thy leaves o'er the bed, 

Where thy mates of the garden 
Lie scentless and dead. 

So soon may J follow, 
When friendships decay, 

And from Love's shining circle 
The gems drop away! 

When true hearts lie wither'd 
And fond ones are flown. 

Oh! who would inhabit 
This bleak world alone! 

In het gedicht symboliseert „the last rose of summer" blijkbaar het naar 
liefde hunkerende, maar vereenzaamde hart van de dichter. 

Doelde Eugeen van Oye op deze „last rose" ̂  en gaf hij zijn „laatste 
rooze van de zomer" als symbool van een ten gevolge van vereenzaming 
hunkeren naar gemeenzaamheid? Behalve in de dankbrief voor Dien 
Avond en die Rooze zinspeelt Van Oye een drietal jaren later weer op 
een soortgelijke situatie. Bij een brief van 15 december 1861 zendt hij een 
aan Gezelle opgedragen gedicht: Eene eenvoudige vertelling, waarin hij 
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terugziet op zijn onschuldige kinderjaren die voorgoed voorbij zijn. Hij 
eindigt aldus: 

Zoo stare ik in de wei, naar 't spel 
Der jongheid - en ik droom; 

Ik kan niet mede spelen gaan, 
En bleef bedeesd aUeene staan 

Nabij den weidezoom... 

Nu weg van mij zijn weide en bloem, 
Nu ben ik gansch alleen : 

Maar - stierf het hert der vrienden mij, 
Ik stierf niet... en ik ween. 

Ik stierf niet: nooit weegt 't herte mij 
Versteenigd in het lijf! 

Ik ween : en elke traan die vloeit 
Ze maakt van 't herte een bloem die bloeit 

En smeekt dier bloeme: „blijf!" 
En gij, wien ik mijn hert ontbloot 

In hope, vreugd en pijn, -
Ik bidde en smeek u, - zeg, Mijnheer, 
O! wilt gij nog gelijk weleer 

Mijn goeden vader zijn? 

En hij ondertekent het gedicht met: „Dien Avond en die Rooze*7". 
Deze toespeling verbindt Eugeens vertelling bewust met Gezelles ge
dicht. 

In de hierboven geciteerde strofen schetst Eugeen echter ook een situa
tie, verwant aan 'Tis the last rose of summer.' In beide gedichten wordt 
een tegenstelling opgeroepen tussen het sterven der vriendschap en het 
niet sterven van de dichter. Eugeens beeldspraak, die het hart van de 
dichter door elke traan die vloeit tot een bloeiende bloem doet worden, 
brengt Moore's lied nog meer in gedachten. Zo ook de bewoordingen: 
„En bleef bedeesd alleene staan", „Nu ben ik gansch alleen" („Left... 
alone" en „thou lone one") en „stierf het hert der vrienden mij („When 
friendships decay" en „When true hearts lie wither'd And fond ones are 
flown"). Reeds de genoemde toespelling op Dien Avond en die Rooze 
bindt niet alleen de gedichten van Eugeen en Gezelle tezamen, maar met 
deze door de verwante situaties en bewoordingen ook het lied van Moore. 
Vraagt Eugeen van Oye hier niet of Gezelle in een situatie welke van 
gelijke aard is als die in 1858, op gelijke wijze als toen wil reageren? 
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Het eenzaamheidsgevoel is een onderwerp dat in de brieven van Eu-
geen van Oye vaker voorkomt, hetgeen niet behoeft te verwonderen daar 
hij zich moeilijk aanpaste. Zijn neigi ng tot „amitiés particulières" wijst 
in de richting van eenzaamheidsgevoelens, waarin hij ook tijdens zijn 
vriendschap met Gezelle snel terugviel. Vooral na de scheiding van Roese
lare en Gezelle op 31 december 1858 komen deze uitingen meer voor. 
Een voorbeeld: 

„Ik ben op mijn pas niet, hier alleene, zonder vrienden die mij kunnen 
verstaan, afgerukt van alles wat ik lief had...98" 

Ook in Eugeens poëzie vindt met het thema van eenzaamheid en moede
loosheid waarin hulp geboden wordt: 

Moedloos zonk mijn hoofd terneer, 
en 'k vergoot mijn hertezeer 

in mijne stille tranen 

Ach! den moed, mijn roederspaan, 
liet ik mijner hand ontgaan 

en ik botste aan klippen... 

Maar een Engel aan mijn zij' 

hij stilde 't storremweer 
en hij gaf de roei mij weer, 

gaaf en ongeschonden. " 

In de briefwisseling tussen Gezelle en Eugeen van Oye zal ook Gezelle 
enkele malen op de symboliek van Eugeens roos zinspelen. Op 9 januari 
1859 herinnert hij van Oye aan „dien avond" in zijn eerste briefje na 
Eugeens vertrek uit Roeselare: „Gömma (m.z. Glömma) ej: dien aftonen 
och die blomstra",01. Gezelles Zweeds is hier niet vlekkeloos, maar het 
is toch niet onmogelijk dat hij inderdaad bedoelde: „Vergeet niet: 
die avond en die bloemen", (meervoud i.p.v. enkelvoud, en bloemen i.p.v. 
roos) en zo zinspeelde op de gestorven bloemen rondom de in eenzaam
heid achtergebleven roos; Gezelle zou dan spreken van de tegenstelling 
tussen de door genegenheid levenbrengende avond op zijn kamer en de 
eenzaamheid van Eugeen zonder Gezelle in het ouderlijk huis te Tor
hout. Een tweede maal herinnert Gezelle zich de roos, als hij het ant-
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woord schrijft op Eugeens brief van 10 maart 1861 uit Leuven, een brief 
met enige alinea's vol zelfbeklag: 

„En voorwaar, ik zeg het u, die zondag is een der zwartste in mijn 
leven! en waarom? waarom?... ge zoudt geweten hebben, indien ik u had-
de kunnen schrijven, maar nu is het mij onmogelik het u te zeggen. Had-
de ik toch kunnen biechten en sterven zondag! Sterven, ja Mijnheer want 
't en is toch mijn plaatse niet op de wereld101!" 

Gezelle antwoordt o.a.: 
„Ah, kind, gij zijt alleen daer die zulk een herte hebt als gij en alleen 

zult gij er nooit komen, gij kunt bloeijen op eenen stam maer zonder stam 
valt gij in 't slijk. Ah, de schoone, schoone rooze, hoe jammer is het niet, 
hoe spijt het mij nu niet dat ik mij niet meer geweerd hebbe om u bij 
mij te houden en mij bij u, het ging ons toch zoo wel en 't zou nog zoo 
wel kunnen gaen102!" 

Gezelle schrijft zijn brieven vaak in snelle vaart zonder plan; van het 
een komt hij op het ander. Zo ook hier. Hij is ervan overtuigd dat Eu-
geen niet alleen kan staan en dat hij steun nodig heeft: hij kan bloeien 
op een stam. Dan komt de gedachte aan de roos die ook bloeide op een 
stam en die Eugeen hem eens had geschonken als een schoon bewijs van 
behoefte aan steun en aan liefde: een geste vol aanhankelijkheid en ver
trouwen. En dan bedenkt Gezelle hoe jammer het is geweest dat hij deze 
jongen niet beter verdedigd had tegen plannen die naar zijn inzicht voor 
de jongen funest waren. Op de details van de symboliek gaat Gezelle niet 
diep in: tenslotte had niet hij, maar Eugeen de symboliek van de roos 
op de bewuste avond geschapen. Gezelle zal vooral ontroerd geweest zijn 
door Eugeens aanhankelijkheid en zich-verlaten op hem, zijn geestelijke 
vader. Daardoor was er op die avond een eenheid tussen die twee ont
staan, tussen de hulpbehoevende jongere en de helpende oudere, wat Ge
zelle de zinvolheid van zijn leven tussen zijn „kinderen" deed beseffen. 

Is de roos een symbool van het verlangen naar gemeenzaamheid en het 
schenken van de roos daarom een blijk van uitverkiezend vertrouwen, dan 
is Die Avond en die Rooze het antwoord van Gezelle op dit verlangen 
en vertrouwen. Getroffen door de nood en aanhankelijkheid van de jon
gen wilde hij aan de verwachtingen van zijn jonge vriend voldoen: in dit 
gedicht stroomde zijn genegenheid naar het kind dat hem zo ontroerd 
had. 
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Het gedicht Dien Avond en die Rooze heeft wellicht het meest aanlei
ding gegeven tot vragen omtrent de aard van Gezelles gevoelens voor zijn 
leerlingen en in het bijzonder voor Eugeen van Oye. We dienen ter be
antwoording van zulke vragen de ontstaansgronden van gedichten als onder
havige te kennen: het blijkt dat we niet alleen in de omgang van Ge
zelle met zijn leerlingen de zielsbehoefte van Gezelle zelf moeten zoeken 
- zoals o.a. U.v.d. Voorde 103 en Henri Brunning 104 gedaan hebben -, maar 
ook de partners in de verhoudingen met Gezelle in ons gezichtsveld moeten 
betrekken. Het ontstaan van Dien Avond en die Rooze wijst erop dat de 
zielsbehoefte van de jongen een belangrijke rol heeft gespeeld. Er is niet 
alleen de houding van Gezelle ten opzichte van zijn leerling, maar ook de 
houding van de leerling ten opzichte van de leraar: deze kan evengoed 
als die van de leidinggevende oudste het karakter van de omgang bepaald 
hebben. Dien Avond en die Rooze was een antwoord, waarin Gezelle zijn 
genegenheid uitte niet in de eerste plaats om te voldoen aan een eigen be
hoefte, maar vóór alles om een aan Weltschmerz lijdende jongen genezing 
te brengen van het eenzaamheidsgevoel. Het gedicht werd geschonken in 
dienende liefde en ligt als zodanig geheel in de lijn die we tot nu toe in 
de verhouding tussen Gezelle en Eugeen van Oye hebben waargenomen. 

In Ik drootne dreê en Dien Avond en die Rooze valt het hoofdaccent 
op de vriendschap die tussen Gezelle en Eugeen van Oye bestaat. In 
Antwoorde aan een vriend, Geen blijder stonde (indien dit werkelijk voor 
Eugeen bestemd was). To a friend on the eve of May 1858 en 12 Jul» 
1858 leidde hun vriendschap met nadruk naar God. Deze religieuze be
klemtoning blijkt nu afwezig, al is er een religieuze inslag: Ik drootne 
dreê voert in het slotvers 

God zal u mij toch laten 

hun verhouding sub specie aeternitatis. Ook in Gezelles laatste brief van 
15 september blijft de opvallend omhoog wijzende vinger onzichtbaar. De 
verklaring van deze ontwikkeling vinden we in de derde strofe van Ik 
drootne alreê waarin Gezelle zegt dat Eugeen de duivel heeft overwonnen 
en dat hij „het beloofde land" is ingetreden. In de door ons geschetste 
situatie heeft de laatste uitdrukking de betekenis dat hij de vrijheid ge-
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wonnen heeft om het hem door God voorbestemde priesterschap en daar
mee het geluk zichzelf te zijn te bereiken. Nu, in de voorstelling van Ge-
zelle, de genade van de roeping de overwinning heeft behaald, leeft de 
ziel van de toekomstige priester Eugeen van Oye in het licht van de 
hemel: „I feel confident that all is right with you87." De nadrukkelijke 
verwijzing naar God is niet nodig meer nu Eugeen „nader" is gekomen 
„in dagelijks sterker overtuiging, sterker kracht des willen" en „nader 
nog in 't (toekomstig) heilig priesterdom des Heeren Jesu Christi17." 
In Gezelles gedachten baadt Eugeens ziel in het bijzonder licht van Gods 
roepingsgenade: hij is gerust en deze rust geeft Ik droome alreê en Dien 
Avond en die Rooze hun bijzonder accent tussen de andere Roeselaarse 
gedichten voor Eugeen van Oye. 

Eugeen zelf echter leefde waarschijnlijk niet in deze zekerheid: we heb
ben er reeds op gewezen dat hij in de dialoog met Gezelle inzake zijn 
toekomst te weinig aan bod gekomen moet zijn: heeft hij zich op de 
stroom van Gezelles optimistische verwachtingen laten meedrijven? Het 
einde van Gezelles droom kwam abrupt en hard. 

D. SCHEIDING DER WEGEN 

Eugeen werd door zijn vader na Kerstmis 1858 thuisgeroepen (men ken
de in die tijd op het Roeselaarse seminarie geen kerstvakantie), naar het 
schijnt niet tegen de zin van zijn zoon die immers aan zijn neef Karel 
de Gheldere schrijft: „I haven't the time to write a long letter and give 
you an explanation of my purpose to stop home...105" Ook zijn dankbrief 
aan Gezelle zal bepaald niet de indruk maken geschreven te zijn door een 
jongen wiens heiligste plannen door zijn vader gefrustreerd 2ijn. Uit het 
briefje aan Karel de Gheldere blijkt voorts dat het bericht en de uitvoe
ring van de beslissing snel op elkaar gevolgd zijn: Eugeen heeft in haast 
getracht zijn zaken in het seminarie te regelen en is daarin niet helemaal 
geslaagd 106. 

Het Verslagenboek van de Société Littéraire meldt in de lijst van „Socié
taires": 

117. Van Oye Eugène Thourout 
entrée 28 Fevr. 1858 classe : Poésie 
sortie 31 Décembre 1858 classe : Rhétorique. 
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Dit wijst erop dat Eugeen op Oudejaarsdag 1858 uit Roeselare vertrok. In 
ieder geval was hij op Nieuwjaarsdag 1859 in Torhout; dit blijkt uit zijn 
brief van Nieuwjaarsavond 1861 aan Gezelle: „Over twee jaar op den zelf
den dag en den zelfden avond was ik gelijk heden in 't ouderlik huis en mis
schien schreef ik u ook: ik weet het niet, maar tgeen ik wete, is dat ik 
op u peisde...107" Op 9 januari 1859 schrijft Gezelle hem een kort briefje 
in verslagen toon met de vraag wat hij met Eugeens bezittingen moet doen 
die nog in zijn (Gezelles) kamer liggen. Hij voegt aan zijn briefje een in 
het Zweeds gestelde alinea toe waarin o.a. staat (in het Nederlands): 
„Vergeet niet het twaalfde uur van de kerstnacht van verleden jaar... Ver
geet niet: dien avond en die bloemen." Over de betekenis van het eerste 
deel licht ons Eugeens antwoordbrief van 13 januari in: „'K en heb 
niet vergeten dat de laatste maal dat ik de heilige communie heb mogen 
ontvangen in den Kerstnacht was." (Zie voor het laatste deel blz. 58) 

Eugeens antwoord- en dankbrief1M is allerminst een jammerbrief: het 
gejammer begint ruim een maand later 1ю. Voor hem is Roeselare van het 
begin af aan verleden tijd: „... moet ik mijne geestneigingen betoomen 
en voor eenigen tijd doen zwijgen, toch zal 't gevoelen van mijn herte on
wankelbaar blijven als 't geheugen aan mijne schoone dagen van eertijds!" 
Het besluit van vader Van Oye wordt nooit uitdrukkelijk afgekeurd. Hij 
denkt Gezelle goed te doen door diens mening over te brengen: „Het heeft 
mij veel deugd gedaan uit den mond van Papa t' hooren, zonder dat ik 
er hem van sprak, dat hij veel erkentenisse verschuldigd was aan den Pro
fessor die mij in 't studeren der talen voortgestoken had; en in den loop 
der conversatie ('t was met een vreemden heer) bekende hij dat er in 't 
leven Poëzie moet zijn." Met Gezelles brief van 22 juni 1858 in gedach
ten, komt het ons voor dat Eugeen Gezelle wil duidelijk maken dat zijn 
vader toch wel meevalt. Hij brengt zijn genegenheid voor Gezelle uitvoe
rig onder woorden die om verschillende redenen van belang zijn: 

Ja, aan u verbindt zich mijn geluk en mijne zedelike opvoeding in 
't kollegie; als ik 't kollegie en mijne Poëzy herdenke, dan voegt 
zich altijd bij die zoete beelden uw geliefde beeld erbij. Vier jaren 
lang heb ik kunnen, trots alle tegenkantingen, spot en haat, de 
vereeringe aanveerden uwer vriendschap en uwer priesterlike ge-
negendheid, binst vier jaren lang heb ik eene hoogere stem dan het 
tijdelik roepen der vijandschap, hooren spreken. 

Ruim vier jaar is Eugeen leerling van het Roeselaarse seminarie ge-
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weest. We hebben echter gezien dat er eerst met recht van een nauw 
contact tussen hem en Gezelle gesproken kan worden vanaf maart 1858. 
Eugeen overdrijft hier wel enigszins, wat ook wel het geval zal zijn met 
de genoemde „tegenkantinge, spot en haat". Ongetwijfeld heeft Gezelles 
omgang met leerlingen als Eugeen van Oye spot, jaloezie en afkeer bij 
andere leerlingen opgewekt. Gezelle zelf schrijft hierover in zijn brieven, 
maar dan in het algemeen: „Die soort van in en dóór een dringen der 
ziele eens Vaders in Christo met die zijnes kindes, dat heet men wel som
tijds hier, materialistice genoeg, eene neus krijgen of geven" 110, „Cepen
dant le monde, les hommes, sur 100, 90 appelleraient même ce qui s'est 
passé entre nous, du proselythisme condamnable, werverij; que savent-ils 
des voies de Dieu?" n i . We hebben niet de indruk dat Gezelle ooit ge
klaagd heeft over tegenkanting in verband met zijn omgang met Eugeen 
van Oye in het bijzonder. Het lijkt ons dat Eugeen in zijn brief van 
13 januari doelt op spotternijen die hij ongetwijfeld wel eens van zijn 
medeleerlingen heeft moeten aanhoren over zijn omgang met Gezelle. 

Eugeen vervolgt twee alinea's verder: „Gij herrinnert u, Mijnheer, dat 
ik met Greefits had willen rondvaren en zeeman worden? Misschien 
schepe ik in buiten mijn wete in de groóte zee der wereld waar ik tot 
nu toe noch de gevaren noch uiteinde aan ken! 

Maar ik zeg u nog eens, dààr zult gij zijn, dààr zal ik u zien aan mijn 
zijde gelik ik u nog in mijnen droom heb gezien op het dek van het schip; 
en, moet ik andere omwegen doen en andere zeeën doorkruisen als gij, 
toch zal ik, met de gratie Gods, gedenken dat 't één en 't zelfde Vader
land ons wacht!" 

Deze twee alinea's bevatten enige reminiscenties aan Gezelles poëzie. 
In de tweede helft van de laatste zin spelen Gezelles woorden uit To a 
friend on the eve of May 1858 : 

And if, perchance, thy destined path should lead 
where, priesdy friend, I never tread myself, 
remember him, who lov'd thee like a child, 
for love of Him who was a Child himself! 
Remember me, nor do forget the Home 
where all who meet shall never have to part! ш 

Ze doen ook denken aan een verwante gedachte in Gezelles Ik misse 
и die volgens het handschrift luidt : 
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Geen hope neen, geen hoop, hoe kleen 
Die 't leven overschiet' 

Maer in den schoot der blyde dood 
Daer misse ik u toch niet. ш 

De eerste alinea uit ons citaat brengt echter een beeld waarmee Ram
menta ti (we gebruiken de tekst van het handschrift) begint : 

Rammenta ti onthoudt 'et wel 
De wereld! 't is een zee, oh! 

Met baren rotsen winden fel 
En nog al ander wee, oh! 1 1 4 

Er zijn wat Ramenta ti en Ik misse и betreft meer banden met 
Eugeens brief aan te wijzen. Daar Rammenta ti in Gedichten, Gezangen 
en Gebeden geen opdracht heeft aan Eugeen van Oye en het dus niet 
voor de hand ligt dit gedicht met hem in verband te brengen, dient eerst 
de opdracht aan Domenico de' Pisani waarvan het in genoemde bundel 
voorzien werd, nader bezien te worden. 

Domenico de' Pisani was een Italiaanse leerling van Guido Gezeik die 
in augustus 1858 naar Engeland was vertrokken. Er is natuurlijk verband 
tussen de opdracht van een jongen van Italiaanse nationaliteit en de in 
het Italiaans gestelde bede: „Rammenta ti." We mogen ons echter, - met 
recht, dunkt ons -, afvragen of Gezelle dit gedicht werkelijk voor een jon
gen bestemd heeft die geen Nederlands kende. 

Er is ons een handschrift van dit gedicht bekend dat zich in de nalaten

schap van Eugeen van Oye bevindt. Op zij van het gedicht staat geschre

ven: 

„De volgende zal u meer van mij brengen" en op de keerzijde van het 

blaadje leest men het volgende briefje, bestemd voor Eugeen van Oye: 

I received your kind letters and thank you, you know. I am very 
busy now. My chest pains me dreadfully, however to night after 
class I will be yours entirely and with all my poor heart. О might 
a trembling reed as I am be your support sometimes - two ivies 
twining round each other! In the mean time might I bless you 
here upon this heart of mine! However God bless you a thousand 
times and your afflicted 

Guido Gezelle 
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Daar Van Oye zelf gezegd zou hebben dat het blaadje hem gegeven werd 
vóór zijn vertrek uit het college, schakelt Baur het briefje in tussen Eu-
geens brief van begin november 1858 en zijn brief van 13 januari 1859 n s . 
AUossery acht dit mogelijk: „de woorden „after dass" wijzen erop dat 
de jongen nog in 't college is 116." 

Voorts moet Van Oye medegedeeld hebben, dat Gezelle dit gedicht in 
Gedichten, Gezangen en Gebeden opdroeg aan Domenico de' Pisani om 
voor de wereld zijn grote voorliefde voor hem, Eugeen van Oye, te ver
bergen. Allossery komt dan met het loodzware woord: „De opdracht aan 
de' Pisani ware dus een bedrog". Bovendien, - schrijft deze onderzoeker, -
weten wij via Al. Walgrave, van Hendrik van Doorne dat Gezelle het ge
dicht aan De' Pisani gaf bij zijn weggaan met het groot verlof in 1858 116. 
Hugo Verriest deelde Caesar Gezelle mee: „Er waren op 't college twee 
italjaansche studenten, hij schonk hun die verzen uit een bewondering voor 
dat woord rammentati"m. Twee oud-leerlingen dden dus mee dat Ram
mentati aan Domenico de' Pisani (volgens Verriest ook aan zijn broer) 
werd geschonken. De andere oud-leerling Eugeen van Oye deelt een da
tum mede en de reden waarom het gedicht officieel niet aan hem werd 
opgedragen. Hoewel hij een handschrift heeft, wordt het laatste deel 
van zijn mededeling niet aanvaard. 

Caesar Gezelle en Aloïs Walgrave hebben vijftig, zestig jaren na Gezel-
les Roeselaarse jaren aan zijn oud-leerlingen, toen ze reeds bejaarde man
nen waren, inlichtingen gevraagd over voorvallen die in hun jeugd hadden 
plaatsgevonden. Deze mannen hebben met de beste bedoelingen hun in
lichtingen gegeven. We kunnen desondanks moeilijk aannemen dat deze 
mededelingen voor honderd procent betrouwbaar zijn: wie kan zich kleine 
voorvallen uit zijn reeds een halve eeuw vervlogen jeugd precies met om
standigheden en datum herinneren! We moeten erop bedacht zijn dat zij 
voor eigen herinnering hebben aangezien wat zij wisten door de opdracht in 
Gedichten, Gezangen en Gebeden. Verriests mededeling bv. is zonder meer 
al als niet geheel juist te brandmerken: hij spreekt over twee broers ter
wijl het alleen om de oudste gaat. Verder blijft het bezwaar gelden: 
waarom geeft Gezelle de jongen een gedicht dat hij niet kan lezen door
dat hij geen Nederlands kent? 

De mededelingen over data door Eugeen van Oye gedaan, moeten met 
de grootste voorzichtigheid gehanteerd worden. Herhaaldelijk blijken zijn 
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berichten in dit opzicht onjuist te zijn: hij leefde kennelijk in conflict 
met de kalender en was het tegendeel van oom Stastok. Zijn medede
ling over de datum Sursum Corda is daarvan een zeer welsprekend voor
beeld118. Elders plaatst hij zijn Roeselaarse tijd in de zestiger 
jaren119. Ook hier is dus twijfel geboden. 

Uit Eugeens brief aan Karel de Gheldere blijkt hoe onverwachts het 
vertrek van Eugeen uit Roeselare ultimo december plaatsvond. Desondanks 
zou Rammentati, blijkbaar als afscheidsgedicht bedoeld, hem enkele da
gen voor het vertrek zijn gegeven. Hier klopt iets niet. 

Het zou wonderwel passen wanneer we, tegen de getuigenis van Van 
Doome en Hugo Verriest en wat de tijd betreft tegen Van Oye in, ver
onderstellen dat Gezeik het briefje met het pas gedichte Rammenta ti aan 
Eugeen van Oye liet overhandigen toen deze na 14 januari 1859 het Se
minarie bezocht om zijn zaken definitief te regelen. Door middel van het 
briefje nodigde Gezelle hem uit om na schooltijd op zijn kamer te komen. 
Dit briefje schreef hij op de achterzijde van het reeds in het net ge
schreven Rammenta ti dat werd geïnspireerd door Eugeens brief van 14 
januari. Zowel briefje als gedicht zijn een antwoord daarop. Het begin 
en het eind van Rammenta ti doen onweerstaanbaar aan de brief van 
Eugeen denken: we hebben reeds op het gemeenschappelijk beeld van 
de wereld als een zee vol gevaren gewezen. Aan het eind van zijn brief 
verzoekt Eugeen Gezelle o.a. in het Italiaans te schrijven: vandaar het 
woord Rammenta ti (overigens het positivum van Gezelles Zweedse 
„G[l]ömma ej" op 9 januari). Daarbij valt nog op dat Eugeen, als hij 
het beeld van de zee gebruikt, niet aansluit op een gedicht van Gezelle (i. 
e. Rammenta ti), maar op een eigen herinnering. 

Er is nog de band met Ik misse u. Ook aan dit gedicht doet Eugeens 
brief denken. Hij schrijft: „... et à Mr. Destoop, et dites lui que chaque 
dimanche à la grande messe le contraste me fait penser à lui, à son orgue 
et à sa musique, dont je regrette beaucoup de ne plus pouvoir faire part." 
In ík misse u: 

Nu zingt men wel en 't orgelspel 
En misse ik niet, o neen, 

Maer uwen zang mist de orgelklank 
En misse ik al med'een. 
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Eugeen: „'К en heb niet vergeten dat de laatste maal dat ik de heilige 
communie heb mogen ontvangen in den Kerstnacht was." 
Gezelle: 

Ik misse u nog : wàèr hoeft u toch, 
wàèr hoeft u niet gezeid... 

Ah! 'k heb zoo dikwyls heimelyk 
God binnen u geleid! 

Eugeen: „mijne schoone dagen van eertijdsl" „En die scheidinge is nu vol
trokken!" „... moet ik andere omwegen doen en andere zeeën doorkruisen 
als gij, toch zal ik, met de gratie Gods, gedenken dat 't één en 'tzelfde 
Vaderland ons wacht!" 
Gezelle: 

Geen hope meer op wederkeer 
Geen hope meer. O! neen! 

Geen hope neen, geen hoop, hoe kleen 
Die 't leven overschiet' 

Maer in den schoot der blyde dood 
Daer misse ik u toch niet. 

De handschriften van Rammenta ti en Ik misse и in Eugeen van Oyes 
nalatenschap zijn op het gelijke formaat Angoulêmepapier, wit en onge
lijnd, geschreven. De inkt is in dezelfde mate verbleekt en de schrijf
trant is volmaakt gelijk: de brief op de achterzijde van Rammenta ti ver
toont wat schrift betreft wèl verschillen met de gedichten! 

Zeer belangrijk is ook dat Rammenta ti en Ik misse и uit een gelijk 
ritmische aandrift zijn ontsproten. 

Rammenta ti heeft reeds in het handschrift een aan Bums ontleend mot
to: „Oh! open the door to me, oh!". Aan dit motto beantwoordt het ach
ter elke uit drie jamben bestaande versregel gevoegde oh!. Wanneer 
we nu deze interjecties achterwege laten en de twee korte, uit twee jam
ben bestaande versregels steeds achter elkaar plaatsen, verschijnt er een 
structuur die zowel in metrum als in rijmschema volledig gelijk is aan 
Ik misse u, een structuur die, in alle onderdelen gelijk, nooit in GezeUes 
poëzie voorkomt. 
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Uit vergelijking van het herschikte Rammenta ti en Ik misse и blijkt, 

zoals gezegd, dat de structuur gelijk is: in beide zijn strofen van vier re-

gels te onderscheiden, een gebroken rijmschema abcd, uitsluitend manne

lijke rijm, even regels van 4 en oneven regels van 3 jamben en in de 

oneven regels binnenrijm van de vierde en achtste syllabe. Een overeen

komst met andere gedichten in alle onderdelen komt niet voor. Wel met... 

Burns, doch niet met zijn Open the door to me dat voor Rammenta ti 

van secundair belang blijkt, maar met zijn lied M'Pherson's farewell, dat 

alleen in v. 1 en 3 geen binnenrijm kent, o.a.: 

O what is death but parting breath? 
On many a bloody plain 

I've dared his face, and in this place 
I scorn him yet again! I 2 0 

Hoewel R. Burns graag gebruik maakt van het binnenrijm, is dit lied 

toch het enige van zijn werk dat in alles met Gezelles Ik misse и overeen

komt. Burns is dus een band te meer tussen Rammenta ti en Ik misse и. 

Opvallend is echter dat in Rammenta ti niet alles met Ik misse и gelijkge

schakeld kan worden: de verzen 1-4 en het slotvers 25 wijken af: de eerste 

strofe kent geen binnenrijm en heeft een gekruist rijmschema abab en 

de laatste regel eindigt niet op de interjectie oh! waardoor het zich niet 

laat herschikken. Het merkwaardige daarbij is dat juist in deze vijf vers-

regels de verbindingen met Eugeens brief van 14 januari te vinden zijn! 

De indruk dringt zich toch wel sterk op dat Gezelle een voor Eugeen 

gereedliggend concept heeft omgezet tot een antwoord op diens brief en 

het er voor over had van de oorspronkelijke structuur af te wijken als 

deze niet kon verenigd worden met verwijzingen naar Eugeens brief. We 

hebben nu een overvloed van redenen om Rammenta ti te beschouwen als 

een gedicht dat oorspronkelijk voor Eugeen van Oye was bedoeld en dat 

later - om welke reden dan ook - werd opgedragen aan Domenico de' 

Pisani, die alleen het eerste woord en het slotvers begrepen zou kunnen 

hebben! 

Ik misse и is dan opgezet in de oorspronkelijke structuur van Rammenta 

ti en bevatte een uitvoeriger poëtisch antwoord op Eugeens brief. Moge

lijk verwijst Gezelles belofte in de marge van Rammenta ti: „De volgende 

zal u meer van my brengen" naar dit gedicht. Het handschrift van Ik 

misse и is ook interessant om de twee geschrapte strofen. 
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Tussen v. 8 en v. 9 werd doorgestreept: 

Wat zal ik, arme en heel alleen, 
Nu spelen voor een lied? 

Myn' böge in tween en 'k had er één! böge = vioolstok 
Een andren hadde ik niet! 

Achter v. 32 verviel: 

En 'k misse u, och, zoo bitter toch! 
En 'k misse u overal : 

Belove een lied aen die u ziet, — 
En dit u geven zal. 

In het eerste vers stond eerst: „o 'k", daarna: „Ik", tenslotte a.i.t. „En 
•k". 

Deze strofen zijn niet geschrapt omdat ze te „intiem" zouden zijn. 
De strofe tussen v. 8 en v. 9 beantwoordde niet aan het schema: het 
eerste vers heeft geen binnenrijm en het rijmschema is niet gebroken doch 
gekruist: abab. De laatste, geschrapte strofe kan overbodig geworden zijn, 
doordat Gezelle zelf het gedicht aan Eugeen zou overhandigen. Er is ech
ter nog een ander aspect dat aan beide vervallen strofen eigen is in tegen
stelling tot de andere. In deze strofen alleen spreekt Gezelle over „lied": 
heel duidelijk in de eerste vervallen strofe, maar onmiskenbaar toch ook 
in de laatste strofe speelt de dichter de rol van een speelman. Ik misse и 
is aanvankelijk bedoeld als lied! Daar zijn de geschrapte strofen het be
wijs van. Van deze oorspronkelijke bedoeling heeft het gedicht zijn 
merkwaardige structuur overgehouden. 

We keeren even terug naar Robert Burns. Hoewel deze Schotse dichter 
(in tegenstelling met Thomas Moore, de andere dichter die we met een 
gedicht van Gezelle voor Eugeen van Oye in verband konden brengen) 
geen oor voor muziek had, wist hij met een feilloos instinct nieuwe 
woorden op oude melodieën te schrijven. Hij droeg ongeveer driehonderd 
liederen bij tot de verzameling van Schotse volksliederen van James John
son en George Thomsonш. Deze populaire dichter stond daardoor be
kend als een dichter bij uitstek van liederen en van gedichten die ge
makkelijk van een melodie voorzien konden worden. Daarbij vindt men in 
elke uitgave van Burns' gedichten de „tune" waarop ze geschreven werden. 
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Gezelle behoeft niet de melodie gekend te hebben waarop M'Pherson's 
Farewell geschreven werd122 (een typisch Schotse melodie die ons weinig 
in het gehoor ligt), om Ik misse и het karakter van een lied te kunnen 
geven: de typische structuur, verwant aan de Chevy-Chase-strofe van de 
oude Engelse en Schotse volksballaden, mét de binnenrijmen die o.a. ka
rakteristiek zijn voor vele van Burns' liederen was voldoende om het lied
achtige te suggereren. 

Rammenta ti heeft oorspronkelijk deze opzet ook gehad en heeft op een 
andere wijze het karakter van een lied bewaard door de toevoeging van de 
oh's achter elke versregel van drie jamben. Het gemak waarmee Gezelle 
hier van de ene liedvorm naar de andere overgaat, bewijst wel dat het 
niet ging om een melodie I23, maar om het liedkarakter van het gedicht. 

Rammenta ti werd van het motto „Oh! open the door for me!" niet 
alleen voorzien wegens de uit het betrokken lied overgenomen herhaling 
van het tussenvoegsel oh! op het einde van de even versregele. Het motto 
vertoont dit oh! ook aan het begin. Daardoor verwijst Gezelle niet naar 
de titel van het lied: Open the door to me, ob ш d.w.z. naar het gehele 
gedicht dat onmogelijk naar de inhoud van toepassing kan zijn op de 
situatie in de kwestie Eugeen van Oye, maar in het bijzonder naar de 
tweede en vierde versregel. Daar de beginuitroep niet systematisch in Ge-
zelles gedicht voorkomt, vestigt Gezelle niet alleen op de vorm, maar ook op 
de betekenis van Burns' versregel de aandacht. De bede „oh open the door 
to me, oh" in Burns' lied is een smeekbede van de trouwe minnaar tot de 
ontrouwe geliefde, die op het eind van het lied eerst haar deur opent wan
neer tot haar onoverkoombaar verdriet de ongelukkige minnaar in de vries
kou buiten gestorven is. Het eind van de geschiedenis is echter voor ons 
niet van belang. Het gaat erom dat het verzoek van de minnaar om de deur 
voor hem te openen tevergeefs is. Zo ook in Gezelles vers: de deur is en 
blijft gesloten, de scheiding is definitief. Hij stelt verderop het vertrek van 
Eugeen ook als zodanig voor: „Laet my kind, - voortaen nu gansch alleen 
oh! -" Hij waarschuwt in zijn gedicht zijn biechtkind voor de gevaren 
van de wereld; moet de jongen van hem voorgoed gescheiden worden, het 
zij zo. Er is dan nog maar één ding te zeggen: 

„Oh! scheiden met dit laetst gebed : 
Maekt dat IK U nóg zie. Ob!..." 
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Dit nadrukkelijke laatste vers, nadrukkelijk niet alleen door de onder
strepingen maar ook door de talrijke afwijkingen van het metrum, is blijk
baar het kernvers van het gedicht. Sloeg het eerste „Rammenta ti" op de 
les dat de wereld onbetrouwbaar is, het tweede „Rammenta ti" verwijst 
naar dit dringende verzoek. Bij het zo definitief gestelde afscheid kan 
dit verzoek niet betekenen dat Gezelle vraagt nog eens een praatje te 
komen maken. Deze dringende vraag heeft een diepere betekenis die met 
de waarschuwing tegen de wereld samengaat: „Zorg ervoor dat we el
kaar in de hemel weerzien". Eugeen schrijft het reeds in zijn brief van 
14 januari: „toch zal ik.... gedenken dat 't één en 'tzelfde Vaderland ons 
wacht!" 

Wat in Rammenta ti als een bezorgde en waarschuwende raad 
wordt gegeven, is in Ik misse и een zekerheid: in dit gedicht is er alleen 
de droefheid om de scheiding van een vriend, welke droefheid getemperd 
wordt door de zekerheid van een samenzijn in de hemel. Deze troosten
de zekerheid wordt echter beleden in dezelfde zekerheid als in Rammenta 
ti dat de vroegere band voorgoed verbroken is: „Geen hope neen, geen 
hoop, hoe kleen". Merkwaardig is dat Ik misse u, wanneer het in Ge
dichten, Gezangen en Gebeden gepubliceerd wordt, door het plaatsen van 
een vraagteken in de plaats van een punt achter de laatste versregel niet 
meer een zekerheid, maar bezorgdheid voor Eugeens zieleheil tot uitdruk
king brengt. 

Zowel Rammenta ti als Ik misse и verwijzen dus tenslotte naar het sa
menzijn in de hemel. Wij hebben reeds gezien dat ze daarin overeenkomen 
met То a friend on the eve of May 1858. Het is tevens het einddoel van 
de Confraternity die Gezelle onder de jongens had gesticht ter bevor
dering van de devotie van het Allerheiligste Sacrament. Ik misse и verwijst 
met de grootste nadruk naar de H. Communie en verbindt daarmede 
direct het eenzijn in de dood, in de Hemel. Ik misse и en ook Rammenta 
ti blijven binnen de geest van Gezelles Confraternity, waarin zoals ons 
reeds bekend is, de vriendschap in Jezus Christus ook zo'n belangrijke 
rol speelde. 

Al stelde Gezelle op het moment van Rammenta ti en Ik misse и hun 
scheiding als definitief voor, in de volgende jaren geeft hij de hoop niet op 
om Eugeen tot het doen van zijn plicht over te halen en de wil van zijn 
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vader te overwinnen teneinde zijn priesterroeping te volgen. In deze ge
dichten kon immers het doel, de hemelse zaligheid, het best gesteld 
worden door een verabsolutering van de scheiding. 

F. Baur heeft in zijn studie Gezelliana I Gezelle-Van Oye46 Gezelles 
vergeefse strijd in grote lijnen weergegeven. 

Er zijn nog enkele gedichten die in verband met de verhouding Gezelle-
Van Oye besproken moeten worden. 

Van het in Gedichten, Gezangen en Gebeden aan Eugeen van Oye opge
dragen Een bonke keerze kind veronderstellen Alossery en Baur als tijd van 
ontstaan: de zomer van 1858. Allossery licht zijn datering aldus toe: 

„Stellig moet het stukje dagtekenen uit den tijd dat Van Oye in Roese-
lare was, dus van vóór 1859 zijn en misschien wel van den zomer 1858, 
tijdstip toen Van Oye bij Gezelle in poësis zat124". 

Als Van Oye na zijn studietijd in Roeselare Gezelle nooit meer had 
gezien, zou men deze veronderstelling kunnen aanvaarden. Maar daar 
Van Oye ook in 1859 en latere jaren Gezelle in Roeselare en in Brugge 
heeft bezocht, is de datering vóór 1859 minder stellig dan Allossery 
meende. 

Er is nog een ander gegeven in de vorm van een fragment van een 
handschrift door Gezelle: „In Gm. is een brokstuk van het Hs. ons be
waard door Cordelia Van de Wiele en behelzende v. 54 tot het einde. De 
twee zijkanten zijn nog al ver afgesneden. Het is geschreven in zwarte 
inkt maar bleek, lijk meest al de Hs. welke van dien tijd bewaard zijn, 
doch naderhand heeft Gezelle er veranderingen aangebracht in heel zwarte 
inkt125". De tekst die in de verbeterde vorm dezelfde is als die van Ge
dichten, Gezangen en Gebeden van 1862, kan gediend hebben voor de 
druk. Nu bevinden zich onder de handschriften van Gezelle documenten 
in bleke inkt die op grond juist daarvan door Allossery werden geda
teerd in 1860 126. Deze inktkleur verwijst niet dwingend naar 1858. 

We sluiten daarom de mogelijkheid niet uit dat Gezelle Een bonke 
keerzen schreef in juni 1860. Gezelle heeft dan Eugeen herhaaldelijk 
antwoord verzocht op zijn vraag inzake de priesterroeping. Eugeen zelf 
omzeilt even hardnekkig de klip van het antwoord als Gezelle zijn vraag 
herhaalt. Op 1 juni 1860 schrijft Gezelle als postscriptum: 

72 



'к ben uw antUOord trachtende 
Wilt gij dan o neen! 
Ander zorge en zwoegen zegt 
Dat ik geduld moet hebben 

Zoo tot later 
G.G.IZ7 

Op 9 juni brengt Eugeen op zijn verjaardag aan Gezelle in Roeselare een 
bezoek. Het gesprek - dit blijkt uit Eugeens brief van 15 juni 1860 - er
vaart hij als een verfrissend geestelijk bad. Het is de vraag of het pries
terschap toen door Eugeen opnieuw als zijn bestemming werd herkend. 
Hij spreekt in zijn brief wel over „het voorwerp eener vroegere liefde" en 
„alles wat men verloren had terugvindt", maar deze bewoordingen zijn 
te vaag en te ruim om betrokken te worden op de concrete kwestie van 
de priesterroeping. Gezien de contekst zullen Eugeens woorden wel 
respectievelijk op Roeselare en op Eugeens religieuze leven in het alge
meen slaan: 

Ik love God en ik dank Hem dat Hij mij de goede gedachte heeft 
ingeboezemd op den dag mijner verjaring de plaatse mijner geest -
en zedelike geboorte te gaan bezoeken. - Ververscht in kracht en 
hope ben ik teruggekomen, en nu mag ik nog eens als voorheen 
mijn herte voelen kloppen voor het voorwerp eener vroegere lief
de! 

...'t is de koude, verstijvende hand des doods die alles wat u dier
baar was en alleenig kon veredelen - hope, liefde, geloove - onder 
den asschen der schijnmannelikbeid komt delven en verdooven. En 
dan, wanneer men alles wat men verloren had terugvindt in het 
woord eens vriends, wanneer men zijn herte voelt opengaan onder 
de strale van Gods gratie, - O! dan gevoelt men iets... m 

Er is in Eugeens brief geen woord te vinden over de priesterroeping. De 
eerstvolgende, van Eugeen bekende brief (25 juli 1860) spreekt van zijn 
plan om naar Roeselare te gaan teneinde het certificaat te krijgen dat hij 
nodig heeft om op de universiteit te komen. En kan hij niet op de Uni
versiteit komen, dan „trekt (hij) heen! op Gods genade!129" Zou hij na 
zes weken de weer aanvaarde priesterroeping toch weer vergeten zijn? 
We krijgen de indruk dat Gezelle Eugeen inzake de priesterroeping op 
9 juni gespaard heeft: we kunnen moeilijk geloven dat Eugeen zo enthou
siast geweest kon zijn als dát probleem de kern van het gesprek geweest 
was. Eugeen zal met een blij gevoel van herkennen en weer thuis-zijn de 
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sfeer van Roeselare en van Gezelles kamer in zich opgenomen hebben. Ge-
zelle zal, inziende dat de vraag naar Eugeens roeping weinig zin had bij 
een vervlakking van het godsdienstige leven, zijn oud-leerling in algeme
ne zin opgewekt hebben tot een religieuze instelling. Eugeen schrijft in 
zijn brief tweemaal de dankbede: „Ik love God en ik dank Hem", „ik 
love den Heer en ik dank Hem!" aan het begin en het eind van de eerste 
alinea. Dit brengt ons Een bonke keerzen te binnen waarin vijftien maal 
de dank aan God wordt gezongen. Door dit in vrije verzen geschreven 
gedicht brengt Gezeik zijn verrukking over Gods natuur tot uiting m de 
raad аал zijn kind Eugeen om het danklied, dat de natuur voor haar 
Schepper aanheft, te leren en óók te danken. Deze raad geeft hij, wijzend 
op een tros rijpe kerzen die hij had geplukt, toen ze uitnodigend in de 
lauwe zomerwind aan de takken hingen. 

Allossery merkt op dat Gezelle in dit gedicht, meer dan in welk ander 
gedicht ook, dichterbij de H. Franciscus van Assisië staat in het genieten 
van Gods natuur. Op donderdag 14 juni had Eugeen van Oye Gezelles 
boekje Alcune poesie de poete celesti, Rolario 1860, ontvangen dat opent 
met Cantico de le creature comunemente detto de lo frate sole oftewel het 
Zonnelied van 5. Francesco da Scese, waarin tienmaal de lof van God 
wordt gezongen door de natuurverschijnselen, door „messer lo frate sole", 
„sor luna" en „le stelle", door „frate vento", „l'aire et nuuolo et sereno 
et опте tempo", door „sor aqua", „frate foco", „nostra matre terra/La 
quale ne sostena et guberna et produce diuersi fructi et coloriti fiori et 
herbe130." Zo wordt God in Gezelles gedicht ook geloofd door de na
tuur: 

Leert de tale die spreekt 
uit monden duizende, en altijd 

roept : „Den Heere zij 
dank 

Wees trouw aan God in je dank: 

Trouw als 't arreme dier, 
trouw als 't loof en de vruchten, 

trouw als 't Ыоттеке, 
trouw als 

't zandeken onder den voet, 
bedankt Нет! ш 
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Gezelle heeft zich niet alleen met het Zonnelied beziggehouden in verband 
met het plaatsen ervan in zijn boekje. In 1861 verschijnt van Gezelles 
vriend en colega Victor Huys De Legenden van St. Franciscus van Assizië, 
waarin op Ы. 234-235 een vertaling van het Zonnelied voorkomt van de 
hand van Guido Gezelle. Huys' boek bevat een bisschoppelijke goedkeu
ring van november 1860. Allossery neemt aan dat Gezelles vertaling da
teert uit de tijd dat hij nog in Roeselare was, dus vóór september 
1860 132. In Eugeens brief en in de uitgave van de oorspronkelijke tekst 
en de vertaling van het Zonnelied hebben we twee aanwijzingen (die 
zeker nog niet klemmend zijn) voor een datering van Een bonke keerzen 
op juni 1860. Indien onze veronderstelling juist is, betekent dit dat 
Gezelle met Een bonke keerzen wederom een pastoraal doel diende: het 
gedicht is niet zonder meer een uitbarsting van vreugde, maar ook een 
opwekking voor een in zijn gevoelsleven vervlakte jongen om tot een 
religieuze levenshouding terug te keren. 

Met opzet hebben wij het door Baur op 13 juli 1858 ш gedateerde 
Mocht zulk een tale tot nu toe buiten beschouwing gelaten. In de ]ubi-
leumuitgave wordt als enig bewijs verwezen naar Gezelles brief van 13 
juli 1858 134. Dit in Laatste Verzen opgenomen gedicht waarin met nadruk 
gewenst wordt dat de woorden van een niet nader genoemd „kind" niet 
alleen woorden, maar ook waarheid en echte smart mochten zijn, past be
zwaarlijk bij een brief, geschreven vanuit een gevoel van onbehagen om be
paalde woorden die Eugeen bezigde! Men kan niet de waarheid van woor
den verlangen die men verwerpt. Er is een scherpe tegenstelling tussen de 
woorden in Gezelles brief: „... this very day, I see by your letter, you 
doubt me and you finisch your letter by: if all is to be over patience! as 
if your father and friend in J. were not even a Christ but simply a romantic 
dreamer, looking severe sometimes and pretending te be offended for the 
proud satisfaction of being asked pardon. No my child as long as I live 
I shall never be as the paper now before me supposes l î5" en die van 
het gedicht in zijn eerste versie: 

Mögt zulk een tale, eilaas, geen enkele tale wezen, 
maar ingegeven rouw en ongemaakte smert 
op willen vast gesteund, en op gebed gerezen, 
tot de volvoeringskracht der wenschen van uw hert.13* 

Evenmin kan aangenomen worden dat deze verzen betrekking hebben op 
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andere zinsneden in Eugeens brief dan die Gezelles brief hebben uitgelokt. 
De enige woorden die in aanmerking komen, hebben betrekking op de 
toorn en droefheid die Eugeens daad bij Gezelle hebben gewekt. Gezien 
nu bovenstaand citaat uit Gezelles brief vallen juist deze zinnen weg: per
soonlijke genoegdoening wijst Gezelle met beslistheid af. Voorts wijst niet 
alleen 12 Julii 1858, maar ook het de brief besluitende versje Uw berte 
uw mond in een richting tegengesteld aan Mocht zulk een tale: daar im
mers zijn „berte en woord en werk gelijk" terwijl in Mocht zulk een tale 
„woord" en „werk" niet gelijk zijn en Gezelle betwijfelt of ze wel ooit 
één zullen wordenlï7! Mocht zulk een tale moet daarom in een andere 
situatie ontstaan zijn. De Jubileumuitgave neemt zonder meer aan dat het 
gedicht voor Eugeen van Oye bestemd was: er is echter geen opdracht be
kend. Daar het vers zeer wel van toepassing gebracht kan worden op Eu
geen van Oye nà zijn Roeselaarse tijd, mag aangenomen worden dat het 
voor hem bedoeld is geweest, al is er geen volledige zekerheid. Het ge
dicht was aanvankelijk anders dan het in Laatste Verzen werd gepubli
ceerd. De oudste tekst is die van Hugo Verriest achterin zijn exemplaar 
van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862, waar hij een aantal ge
dichten van Gezelle had ingebonden: 

Mögt zulk een tale, eilaas, geen enkel tale wezen, 
maar ingegeven rouw en ongemaakte smert 
op willen vast gesteund, en op gebed gerezen, 
tot de volvoeringskracht der wenschen van uw hert. 
Dan zou wellicht de baan de duistre baan des levens 
verlichten in den glans van Hem die u bemint, 
van Jesus die ons mint, van Jesus dien gij tevens, 
al waart gij nog zoo boos, niet haten kunt, me kind.lï7 

De versie Verriest is blijkbaar ouder dan die uit Laatste Verzen en brengt 
ons dichter bij de oorsprong van het gedicht. Uit deze tekst kunnen we 
de volgende feiten concluderen: 

1. een der „kinderen" van Gezelle is niet gelukkig met het leven dat 
hij leidt (v.5); 

2. hij heeft, als vaker, berouwvol goede voornemens geuit (v. 1-2); 
3. deze voornemens staan in verband met religie en/of moraal (v. 6-9); 
4. Gezelle kan in die goede voornemens niet geloven: de jongen ziet hij 

als wilszwak: hij kan zijn eigen verlangens niet waar maken (v.l: 
„Mögt", ν. 3,4). 
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Deze situatie past heel goed in de lijdensgeschiedenis van Gezelles strijd 
om Eugeens gewaande priesterroeping te redden. De ene brief na de an
dere van Gezelle behandelt vanaf het begin 1859 deze voor Gezelle cen
trale kwestie. Eugeen moet, desnoods tegen de wil van zijn vader in, 
een beslissing inzake zijn roeping nemen: alleen als priester zal hij zich
zelf kunnen verwezenlijken en vrij zijn. Hij is niet voor dokter geschapea 
Gezelle ziet in hoe moeilijk deze beslissing voor de jongen zal zijn: van
daar zijn uitvoerigheid in dezen in de brief b.v. van 1 maart m, zijn terug 
komen op de zaak in de brief van 11 april139. In de brief van 19 maart 
1860 xm nu komt voor het eerst de tegenstelling voor tussen wens en te 
verwezenlijken werkelijkheid: het thema van ons gedicht: „Wanneer zal 
toch de dag van het vrij wezen opgaen voor u, dat al het goed, dat in u 
zit, zal iets anders worden dan kort ingehoudene tvenschen?..." Gezel
le bespeurt verschil tussen de toon van Eugeens woorden en hun achter
grond: „gij spreekt mij toe als vriend, maer in uw brieven, in uwe be
zoeken, gij zijt mij niets ten zij ? ondervraegenstekens". Eugeen is 

niet gelukkig: „gij rekent u onder 't getal van de levenden niet meer!... 
ten is uw schuld niet, neen't, dat gij ongelukkig zijt... gij zijt niet waer 
gij moet zijn, ge waert hier gelukkig..." Hij is niet krachtig genoeg: „Een 
dingen kan ik maer & dat is bidden voor u mijn kind, opdat u God moge 
manmoedigheid & besluit in 't herte steken". Dit schreef Gezelle naar 
aanleiding van de eerste brief van Eugeen in 1860 (23 februari) 141 waar
in hij zich verontschuldigt voor het feit dat hij zo lang niets van zich heeft 
laten horen; tevens uit hij zijn verlangen naar Gezelle en klaagt hij over 
het uitblijven van een teken van zijn vrienden. Typerend voor de wei
nig besluitvaardige jongen zijn de volgende zinnen: „Beschuldig mij dan 
niet indien ik u niet schrijve, ik kan niet meer schrijven, ik ben de pen ont
wend, en als ik tot tweemaal toe begonnene brieven heb laten steken, het 
is omdat ik, - naar u schrijvende - te veel, te lange en misschien (?) te open-
hertig zou te spreken hebben. Daarom schreef ik u sichten zoo lange niet; 
ik meende verscheidene keeren al mijne brieven met een persoonlik bezoek 
te verwisselen. Nu, dit heb ik niet gedaan. Waarom? Ik weet het niet!..." 
In zijn volgende brief ( 3 april 1860 )142 wenst hij dat Gezelles hand hem 
„mögt bijblijven, geleiden en ondersteunen in den moeilikcn en dikwijls zoo 
droeven weg des levens!", waarna hij het echter waagt een opmerking van 
Gezelle over een grote strijd tussen het liberalisme en Pius IX te bestrij-
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den. Hierop volgt een ongemakkelijk antwoord van Gezelle. Deze blijft in 
zijn brieven op antwoord betreffende Eugeens roeping aandringen, zonder 
het te ontvangen. Er volgen brieven van Eugeen o.a. op 15 juni na zijn be
zoek op 9 juni aan Gezelle (besproken in verband met Een bonke keerzen 
kindw) met de beste voornemens, en op 19 oktober de eerste brief uit 
Leuven144, vol klachten over het verdorven leven aldaar. Gepikeerd over 
het lange uitblijven van een antwoord van Gezelle schrijft hij op 3 de
cember 145 een moedwillig kwetsende brief, waarover Gezelle zich op 5 de
cember beklaagt14i. Over wensen die niet tot werkelijkheid worden ge
bracht spreekt Eugeen ook in zijn nieuwjaarsbrief van 1861: „...ik wilde 
u mijn leven vertellen en mijn herte voor u open leggen beter dan ik het in 
brieven te doen vermag, en gelijk altijd, na de zoo vurig gewenschte onder
handeling, moest ik betreuren u niets gezegd te hebben, moest ik mij paai
en met de gedachte deze biechte tot later te verschuiven. Tot later!... het 
is al zoo lang dat ik dit woord u toeroep uit de dubbele verte - de stof-
felike en zedelike - die mij van u gescheiden houdt! Wanneer zal het 
ophouden een woord te wezen?... misschien als de gedachte... niet meer 
met het kleed van den Tijd zal omhuld zijn: de mensch bouwt op morgen, 
omdat hij slaaf is... der kruipende aaneenschakelingen van vreugden en 
smerten... neêrlaag en victorie: en dit heet men leven! Wel hem, die 't le
ven ontvangt als een gave Gods!... Dan zal hij stappen met hoop en moed 
op de bane der Tijden die leidt naar het Euwig! 147" 

Op een wanhoopspassage in een brief van 10 maart 186114e antwoordt 
Gezelle o.a.: 

„... gij zijt voor de wereld niet, niet meer dan ik... ware ik als gij, ik 
ik liepe weg en ik verzaekte de wereld en al wat er mij aen bindt... Wat 
hebt gij gewonnen, uitgeweerd zonde, verdriet..." En hij wijst op Jezus 
„dien wij te gaer beminden" 14*. 

In 1860 en 1861 zijn de thema's van Mocht ik zulk een tale volop aan
wezig. Het is moeilijk een preciezere datering te vinden. Indien dit ge
dicht inderdaad uit de verhouding van Gezelle met Eugeen van Oye is 
voortgekomen, wat ons zeer waarschijnlijk lijkt, dient het in de jaren 1860-
1861 gesitueerd te worden. Baur plaatste dit gedicht met Antwoorde aan 
een vriend op één dag. Beide zijn naar andere tijden verwezen. In Mocht 
zulk een tale verneemt Gezelle met skepsis de woorden van zijn leerling 
en eigenlijk met weinig hoop, doch met meewaren wijst hij een uitweg 
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uit de moeilijkheden van het leven; in Antwoorde aan een vriend ver
woordt Gezelle zijn diepe vreugde over Eugeens woorden, in het vol
ste vertrouwen, en wijst hij met vreugde naar Jezus. Antwoorde aan 
een vriend staat aan het begin van de innige vriendschap, Mocht zulk 
een tale, dat weinig toekomst biedt, is geboren in de periode van te
ruggang. Toch hebben beide gedichten daarin een punt van overeenkomst 
dat zij opgaan tot een verwijzing naar Jezus in Wie en aan Wie Gezelle 
de vriendschap met Eugeen sloot. Zo doet zich in de dichter de priester 
Gezelle kennen, die ook in zijn vriendschap middelaar wilde zijn tus
sen de aan hem toevertrouwde zielen en God. In blijdschap en in kom
mervolle twijfel bleef voor Jezus zijn laatste woord. 

Dit overzicht van de betrekkingen tussen Gezelle en Eugeen van Oye, 
voor zover deze in verband staan met Gezelles poëzie, heeft de grenzen van 
een studie over Gezelles Gedichten, Gezangen Gebeden overschreden. An
dere verzen voor deze leerling, verschenen in Dichtoefeningen, en Laatste 
Verzen, zijn ook in het gezichtsveld getrokken, omdat zij, met de omstan
digheden waaronder zij ontstonden, mede het beeld bepalen van een ver
houding die altijd als kenschetsend voor de Roeselaarse Gezelle en door en
kele onderzoekers als bepalend voor het lot van de dichter Gezelle is be
schouwd. Gedichten Gezangen en Gebeden verlangt als spiegel van Ge
zelles leven met zijn seminaristen - voor een juist begrip niet alleen van 
de gedichten voor die leerlingen, maar ook voor de functionaliteit van 
de bundel - een onderzoek van de verhoudingen tussen Gezelle en zijn 
„kinderen", die zich niet kan beperken tot het nagaan van alleen de om
standigheden die aanleiding gaven tot de gedichten, in de verzameling van 
1862 of van de tweede druk van 1879 opgenomen. Gedichten als Ram
menta ti en Ik misse и verkrijgen achtergrond door kennisneming van het 
in Laatste Verzen verschenen To a friend on the eve of May 1858. Het 
in de laatste bundel verschenen Ik droome alreê kent dezelfde sfeer als 
Dien Avond en die Rooze uit de bundel van 1879. 

Het is niet gewenst een als volledig bedoelde karakteristiek van deze 
verhouding op te stellen zonder daarbij de verhoudingen van GezeUe met 
andere leerlingen te betrekken. Naar aanleiding van de parallellen tussen 
To a friend on the eve of May 1858 en Gezelles brief aan de Engelse 
jongens van 24 februari 1857 werd reeds opgemerkt dat de verhouding 
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tussen Gezelle en Eugeen van Oye niet vanzelfsprekend als exclusief van 
aard beschouwd kan worden. Zoals Gezelle zich de vriendschap tussen de 
leden van de Confraternity, waartoe hij zelf ook behoorde, dacht, zo 
regelde hij ook zijn verhouding tot Eugeen van Oye. Hij schonk hem zijn 
vriendschap met hetzelfde doel als hij de vriendschap in de Confraternity 
bepaalde: zij moest in Christus gesloten en geheiligd zijn, in tegenstelling 
tot de bedenkelijke amitiés particulières, zij moest leiden naar en besten
digd worden in de hemel. Deze vriendschapsbanden vinden hun verdieping 
in de devotie tot het H. Sacrament: een element dat we steeds in de om
gang met Eugeen terugvinden, vooral in brieven na de scheiding op 31 
december 1858. 

Het is waar dat deze omgang accenten laat horen in gedichten en brie
ven die ons doen afvragen of deze verhouding door een grotere intensi
teit toch niet een zekere exclusiviteit heeft gekregen. We zullen hierop 
in het laatste onderdeel van dit hoofdstuk terugkomen lx. 
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H I . Gustaaf Verliest. 

De verhouding tussen Gezelle en Eugeen van Oye onderscheidt zich door 
een grote hoeveelheid toelichtende documenten in de vorm van vele brie
ven en een belangrijke groep gedichten. Door middel van de brieven kun
nen we de omstandigheden, waaronder de gedichten ieder afzonderlijk ont
staan zijn, vrij nauwkeurig achterhalen. 

De omgang tussen Gezelle en Gustaaf Verriest heeft ons wel brieven 
nagelaten die een verhelderend licht werpen op het kernprobleem van deze 
verhouding, wederom een roepingskwestie, doch deze documenten stellen ons 
niet in staat om de directe aanleiding tot de gedichten na te gaan. Toch zijn 
deze brieven niet zonder waarde voor de bepaling van de atmosfeer waarin 
de opmerkelijkste gedichten van Gezelle voor Gustaaf Verriest zijn ont
staan. 

Men heeft tot nu toe ter toelichting van het intieme karakter van Ge-
zelles omgang met zijn leerlingen vrijwel alleen gewezen op de gedich
ten (vooral Dien Avond en die Rooze en Ik misse u) en de brieven van 
Gezelle aan Eugeen van Oye: door uitsluitend deze verhouding te bezien, 
is men ertoe gekomen aan de vriendschap met Eugeen van Oye een ex
clusief karakter toe te kennen, een resultaat waarover men zich niet hoeft 
te verwonderen gezien het thema van de voornaamste gedichten van deze 
leerling. Toch laten enkele gedichten voor Gustaaf (Brief, Waarom en 
kunnen we niet) accenten horen die we in geen van de gedichten voor 
Eugeen van Oye kunnen beluisteren (wel in de verzen voor Edmond van 
Нее), en die op een vertrouwelijkheid in de verhouding tot Gustaaf Ver
riest wijzen die zelfs uit diepere lagen schijnt te komen dan die in de om
gang met Eugeen van Oye. 

De brieven van Gustaaf Verriest zijn niet in de Jubileumuitgave gepubli
ceerd. Wel heeft Caesar Gezelle in een artikel over deze leerling enkele 
gedeelten, meest in vertaling, laten afdrukken, doch in de datering van de
ze fragmenten heeft hij zich enkele malen vergist waardoor de brieven in 
een verkeerde situatie werden geplaatst ·. We zullen hier die brieven die 
voor het goed begrip van de verhoudingen in Roeselare en van Gezelles 
gedichten voor Gustaaf Verriest van belang zijn, opnemen en het klimaat 
bepalen waarin de meest kenmerkende verzen voor deze leerling zijn ont-
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staan. Het betreft hier in het Gezellemuseum aanwezige brieven van 
Gustaaf Verriest aan Guido Gezelle en van Edmund Hickx aan Gustaaf 
Verriest tot en met 1860; brieven van Gezelle aan Gustaaf zijn niet be
waard gebleven. De brieven van na 1860 zijn voor ons doel niet van 
belang. 

Gustaaf Verriest werd op 19 mei 1843 te Deerlijk geboren als jongste 
kind van Petrus-Joannes Verriest en Caroline van Acker. Petrus-Joannes 
Verriest was een boerenzoon, die een winkel in stoffen dreef en als kos
ter en lid van het armbestuur een centrale plaats in de dorpsgemeenschap 
van Deerlijk innam. Caroline van Acker, met wie hij in 1827 op meer 
dan dertigjarige leeftijd (hij werd geboren in 1796) in het huwelijk 
trad, was ab zuster van Louis van Acker, notaris en burgemeester, en 
van Odo van Acker, gemeentesecretaris van Deerlijk, van voornamer 
familie. Zij kregen zeven kinderen, van wie behalve Gustaaf nog twee zoons 
in nauw contact met Gezelle hebben gestaan: Adolf, geboren in 1830, die 
samen met Guido Gezelle op het Klein Seminarie te Roeselare had gestu
deerd en na 1872 tot zijn dood in 1891 de vriendschap met zijn vroe
gere schoolkameraad in de gemeenschappelijke woonplaats Kortrijk voort
zette, en Hugo, die leerling van Gezelle werd in diens poësisklas van 
1857-1858, doch wiens betrekkingen met de dichter, zowel te Roeselare 
als later, oppervlakkiger lijken geweest te zijn dan hijzelf na Gezelles 
dood suggereerde. Gustaaf was pas tien jaar oud toen hij in begin okto
ber 1853 als leerling in het pensionaat van het Klein Seminarie te Roe
selare kwam. We behoeven ons er dan ook niet over te verwonderen dat 
zijn tweeëneenhalf jaar oudere broer Hugo met bezorgdheid over hem 
waakte en zijn bed iedere dag opmaakte, zoals hij later meedeelde2. Hij 
moet veel jonger geweest zijn dan de leerlingen met wie hij in één klas 
zat: hij was 15 jaar toen hij leerling van de poësisklas 1858-1859 was, 
terwijl b.v. zijn medeleerlingen Karel de Gheldere en Victor Vancoillie 
19 en Robrecht Willaert 18 jaar waren. Al kon hij verstandelijk gemakke
lijk met zijn oudere vrienden mee, hij zal ongetwijfeld door zijn grotere 
kinderlijkheid en aanhankelijkheid opgevallen zijn. In dit licht moet 
b.v. de opmerking bezien worden die een van de Engelse jongens hem op 
de speelplaats toeriep: „Stand on your own legs", woorden die naar zijn 
eigen zeggen grote indruk op hem gemaakt hadden3. 
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Gustaaf maakte met Gezelle als leraar kennis, toen deze zijn collega 
Roose tijdelijk mocht vervangen in de Vlaamse syntaxis en grammatica. 
Volgens Al. Walgrave gebeurde dat in 1856-1857, toen Gustaaf Verriest 
in Grammatica (4a) zat en 13 of 14 jaar oud was. De eerste brief die 
ons van Gustaaf aan Gezelle bewaard is gebleven, werd geschreven toen hij 
in Syntaxis (3a) zat, op 8 februari 1858. Gustaaf blijkt wegens ziekte in 
Deerlijk verblijf te houden en schrijft Gezelle in antwoord op een brief 
van deze met verzen van medeleerlingen. De brief is voor het begrip van 
de verzen die Gezelle voor Gustaaf zou schrijven weinig belangrijk. 
Hij typeert echter in zijn vertrouwelijke en kinderlijke trant de verhou
ding die toen al tussen de leraar en de 14-jarige jongen bestond. Deze 
met vele uitdrukkingen doorspekte brief (invloed van Conscience?) doet 
in zijn onbevangenheid en het ontbreken van problemen of dweperijen 
nog de puer kennen. 

Dat het geestelijk evenwicht reeds snel labiel werd, leert ons de ont
staansgeschiedenis van Hoe licht is toch de sparke vier van 7 augustus 
1858. Hugo Verriest heeft Caesar Gezelle geschreven hoe Gezelle tot dit 
gedicht geïnspireerd werd: 

Gustaaf had, toen hij een jongen was, al te mets eene vreemde ont-
steltenisse, eene benauwdheid: alle lichten werden millioenen keer 
grooter! Ne keer ontwaakt hij in zoo'n toestand nevens mijn bed. 
Wij loopen, naar wie?... Naar wie zouden wij loopen? 't En 
kwam niet eens in ons gedacht van naar den surveillant te loopen 
die sliep op onzen dortoir. Maar wij doolden naar den 4en dor
toir waar Gezelle bewaker was. Hij stond op en sloeg licht, maak
te vier en bleef met ons totdat de aanval over was. 's Anderendaags 
kregen wij hier deze verzen.4 

In Gedichten, Gezangen en Gebeden nam Gezelle een verkorte redactie 
van het gedicht op en liet een opdracht achterwege. Daardoor kreeg het 
gedicht een aan de omstandigheden ontheven, algemeen geldige beteke
nis. In het kader van dit hoofdstuk dient echter de oorspronkelijke, nog 
aan de ontstaansgrond gebonden versie bezien te worden. 

Het handschrift bevindt zich in het Gezellemuseum op een blauw 
Angoulêmepapier van de hand van Eugeen van Oye. Het werd, gezien het 
volgnummer 60 rechts boven het handschrift, gebruikt voor de eerste uit
gave van Gedichten, Gezangen en Gebeden en bevat veranderingen van 
de hand van Gezelle, eerst in lichtere inkt, daarna in potlood en tenslot-
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te in donkere inkt. Genoemde nummering geschiedde in dezelfde donkere 
kleur inkt. De oorspronkelijke tekst luidt aldus: 

Herinnering aan den nacht na Onzes Heeren transfiguratie-dag, 
't jaer O.H. 1858. 

Aan H.V., E.V.O., en G.V. 
Hoe ligt is toch de sparke vier 
Ontsteld, en ons ontvlogen schier. 
Die brandt, ontsteken van God zelf, 
In 't edel menschen-breingewelf! 

(5) Wij dragen 't hoofd omhoog, en ...ach! 
wij monklen met een bittren lach 
Op alles rondom ons: „Eilaas!..." 
En: 't minste 't minste windgeblaes, 
Het donkren van den ijdlen nacht, 

(10) Een Niet, noch min, een dwaas gedacht, 
Dat in dien Niet een monster waakt, 
En, trotsche Geest! uw vlamme blaakt 
Zoo rusteloos, en vlugt de wiek! 

O raadsel van den mensch! wat zie'k 
(15) U schouen, met een wijs gelaat 

In 'tgeen waarvan gij niets verstaat : 
In Gods geheimelijkheên? O mensch, 
Niet verder ligt de naue grens 
Van uw verstaan, niet verder dan 

(20) U-zelven, noch en zult gij van 
Wat in uzelven ommegaat 
De reden zeggen; en gij slaat 
Den blik in dieper heimlijkheid, 
Gij, trotsche blinde? - In 't stof! beschreit 

( 25 ) Dat immer ééns, één blik van u 
Dierf schouen naar den Hemel; duw 
De handen samen, bid en ween 
En weest ootmoedig! - Neen, o neen! 
Aen mij behoort het regt niet, stem 

(30) Of oordeel over 't woord van Hem 
Te vellen, die 't Heelal geleidt 
Naar mate, en regt en reedlijkheid! 
Hij gaf mij - Zijne milde hand 
Zij dank! zij nogmaals dank! - Verstand 

(35) Een sparke van zijn stralend vier, 
Een weerglans van zijn wijsheid, schier 
Maar half erkend nu, dikwijls eer 
Vergeten en veracht, en - meer 
Dan schandelike laster! - dwaas 
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(40) Geloochend en ontkend, Eilaas! 
Gij drie, den naam van vrienden weerd, 
Mijn vrienden! weet, mijn hert begeert 
Geen ander licht van u voor mij 
Dan dat aan 't Licht ontsteken zij 

(45) Van Jesus' Sakramentsaltaar : 
Dààr brande ons licht en 't sterve dààr! 
Daar brande 't, Gij wier manlikheid 
Der volkren een gezant bereidt, 
Den Hemel eenen burger, - Gij, 

(50) Die - nooit te dikwijls - aan mijn zij 
In mijne ziele de ziele spreekt 
Die door uw stralende oogen breekt, 
- En gij, die nauliks boven 't wied. 
Gij zwakke plant, de zonne ziet 

( 55 ) Maar wassen zult, welhaast misschien, 
God gave 't! boven ons gedrien, -
En ik, die vriend en priester, en -
Dat hope ik - ééns uw Broeder ben: 
Vier wieken en één vlamme maar, 

(60) Zoo blake en blinke onz'lampe, dààr! 
Dààr waait er nimmer wind die fel 
Het flikkren van de vlam ontstel'; 
Dààr sluipt geen spook te middernacht, 
Dààr faalt de heische en alle kracht, 

(65) Daar dwaalt ons licht nooit, ende leidt 
Ons, nievers dan naar de Eeuigheid 
Des Lichts, waaraan geen duisternis 
Geen schaduw noch geen uitgaan is. 
Doch, hier, aleer onz' lampe koud 

( 70 ) Geen olie en geen licht meer houdt 
En onze ziele, losgelaaid 
Van 't lichaam, naar den Hoogen waait, 
Alhier waar vreugde en droevigheên 
Te saâm gesmaakt, te saâm geleên, 

(75) Te saâm onthouden, mogen, ach! 
Verblijden menigen droeven dag, -
Een iedren keer dat mijn gedacht 
Het beeld ontmoet van gisternacht, 
Ik peize op u, op wien peist Gij? 

(80) Ik bid voor u : bidt gij voor mij! 

J.C. Heri, Hodie, Ipse et in Saec. 
Rousselaere, S. Cajetaansdag, 7 Aug. 1858.5 

Het gedicht is niet gericht tot Gustaaf alleen, maar ook tot de jongens die 
met hem naar Gezelle waren gelopen: Hugo Verriest en Eugeen van Oye. 

85 



Brengt de ontsteltenis van Gustaaf Gezelle in het gepubliceerde deel van 
het gedicht tot de erkenning van de geringe verstandelijke vermogens van 
de mens, die alleen gericht door de genade van het Heilig Sacrament (we
derom ab bij Van Oye de Confraternity! ) veilig leiden naar de eeuwige 
gelukzaligheid, in het oorspronkelijke gedicht is het doel nauwkeuriger 
omschreven. Na de erkenning van de menselijke zwakheid wordt het ver
langen, geleid te worden door de genade van het H. Sacrament, beperkt 
tot het groepje van vier dat die nacht bij elkaar was. Moge hun licht 
branden op Jezus' Sacramentsaltaar, van Hugo Verriest, de mannelijke fi
guur die wellicht missionaris wil worden (v. 47-49), van Eugeen van Oye 
die, Gezelle nooit te vaak, zielsgemeenschap met zijn geestelijke vader 
zoekt (v. 50-52), van Gustaaf Verriest, de kleinste en zwakste, maar waar
schijnlijk de meest belovende (v. 53-56) en van Gezelle, die nu vriend en 
priester is en hoopt eens hun broeder in de priesterlijke waardigheid te 
zijn (v. 57-58); mogen zij samen in de hemel als één vlam branden. Zo
lang zij echter in dit aardse leven zijn, mogen de heugenis aan de samen 
beleefde vreugden en smarten menige dag verblijden. De dichter verze
kert voor zijn jongens te bidden en besluit met de vraag dat ook zij voor 
hem mogen bidden. Het gedicht is interessant om de kijk die Ge
zelle op zijn leerlingen blijkt te hebben, een kijk die door de thematiek 
van zijn gedichten voor deze jongens, tenminste voor Hugo Verriest en 
Eugeen van Oye, bevestigd wordt: Hugo de flinke knaap aan wie Gezelle 
„sportieve" gedichten zal wijden als '/ Edele spel der schaverdijnders en 
Vaer al op de klare beke; Eugeen van Oye die de vriendschap zoekt. Het 
beeld van Gustaaf is niet duidelijk, ligt nog te veel in de toekomst, wat 
door zijn leeftijd verklaard kan worden. Belangrijk is de hoop van Gezelle 
dat zij ook ééns priester zullen worden. Van Eugeen van Oye is dat be
grijpelijk, gezien Gezelles brief van 25-26 juli 1858. Hugo Verriest heeft 
blijkbaar ook dit plan, wil zelfs missionaris worden, doch volgens een 
brief van Gustaaf in april 1859 zal hij zijn plan om priester te worden 
eerst in die maand openlijk uiten. Gustaaf koesterde blijkbaar ook voor
uitzichten op een priesterlijke loopbaan, een ideaal dat tegen de twijfels, 
die in de puberteit de kop opsteken, niet opgewassen zal blijken te zijn. 

Bij alle aangeleerde retorica in de trant van Gezelles Excelsior toont het 
eerstvolgende document van Gustaafs hand toch meer persoonlijkheid dan 
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zijn briefje van 8 februari 1858. Het stuk toont de vorm van een opstel 
en werd geschreven op 25 december 1858. 
We kunnen uit dit stuk opmaken dat Gezelle op zijn kamer met Gustaaf 
gesproken heeft niet alleen over het missionarisschap in het algemeen, 
maar ook over zijn eigen ideaal om missionaris in Engeland te worden. 
Uit niets blijkt dat Gustaaf zelf zulke plannen koesterde; wel doorziet hij 
de strijdigheid van Gezelles ideaal en zijn poëtische, aan Vlaanderen dienst
bare gaven; Gustaaf bezweert zijn leraar op een voor een jongen van 
vijftien jaar welsprekende wijze om Vlaanderens belangen te blijven die
nen en van zijn missieplannen af te zien. Gustaafs bezorgdheid was niet 
van voorbijgaande aard. In 1859 schreef hij aan Jozef van Biervliet dat 
hij vreesde Gezelle parochiegeestelijke in Engeland te zien worden6. Werpt 
dit werkstuk van Gustaaf een merkwaardig licht op Gezelles plannen in 
die dagen (zie ook Gezelles gedicht van 28 december 1858 voor Karel 
de Gheldere: Tranen), een dieper inzicht in Gustaafs gesteldheid geeft 
het ons, afgezien van een, vergeleken met zijn brief van 2 februari 1858, 
rijpere toon, toch niet. 

Enkele weken later echter schreef Gezelle reeds het eerste van de voor 
een kind van 15 jaar wonderlijke gedichten: Brief. Het werd zonder titel 
op 12 januari 1859 geschreven (de datum 22 januari 1859 in Vooys voor 
de Vooys blz. 19 en in de dundrukuitgave moet op een verschrijving berus
ten: het gedicht werd blijkens de datering /. 4 infra 8am Epiph. Di. AD. 
1859 h 11a p.m. op de woensdag in het octaaf van Driekoningen onder
tekend), kreeg als titel in tweede aanleg Brief aen G.V. en eronder 
Bidt voor my, tenslotte Brief. De tekst is van de hand van Gustaaf Ver-
riest, die blijkbaar het origineel niet wilde missen. Gezelle heeft dit 
handschrift voor de druk in 1862 gebruikt, wat blijkt uit het rangnum
mer 52 en de wijzigingen die hij eerst in bleke, dan in dezelfde donkere 
inkt als van het rangnummer aanbracht7. 

Er zijn geen brieven of getuigenissen die ons het ontstaan van dit ge
dicht toelichten. Dat is jammer, want het gedicht brengt ons voor het raad
sel hoe een leraar (geen biechtvader: in zijn brief van 30 april of 1 
mei 1859 uit Deerlijk spreekt Gustaaf tegenover Gezelle over zijn biecht
vader) voor een kind van 15 jaar zo zijn hart kan openen. Het gedicht 
begint met de suggestie van een heftige gemoedsbeweging: de dichter 
zoekt bijna vruchteloos naar het gladde velletje papier om er zijn ziel 
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op uit te schrijven. Het is moeilijk aan te nemen dat het de gedachte aan 
Gustaaf was die hem in verwarring bracht: niet het kind, waarover hij 
weinig uitweidt, maar eerder de gedachte dat hij aan zijn dierbaar kind 
dit verzoek zal schrijven. Hij bekent hoe de menselijke zondigheid hem be
klemt en hij naar de dood verlangt om in het eeuwige leven voor 
goed van de zonde verlost te zijn, hoe hij nooit één ogenblik kan zeggen 
tot God, dat zijn hart schuldeloos blijft, dat hij de liefde van de jongen 
niet waard is en hem wenend vraagt voor hem te bidden. 

Het is interessant deze Brief met Hoe licht is toch de sparke vier te 
vergelijken: er zijn overeenkomsten en verschillen. In beide wordt het 
hemelse leven in zijn speciale aspect als veilig voor de bekoring van de 
zonde genoemd, doch in Hoe licht is toch de sparke vier met minder per
soonlijke Sehnsucht dan in de Brief. Vergelijk: Hoe licht is toch de sparke 
vier: 

(60) Zoo blake en blinke onz' lampe, dààr! 
Dààr waait er nimmer wind die fel 
Het flikkren van de vlam ontstel'; 
Dààr sluipt geen spook te middernacht, 
Dààr faalt de heische en alle kracht, 

(65) Daar dwaalt ons licht nooit, ende leidt 
Ons, nievers dan naar de Eeuigheid 
Des Lichts, waaraan geen duisternis 
Geen schaduw noch geen uitgaan is. 

met Brief: 

(5) Och! waere ik op der aerde niet, en ver van hier 
En ginter hoog waer, vry en vrank, de ziele zweeft, 
En leeft in Hem van Wien zy beeld en schepsel is! 
O Waere ik daer, o waere ik daer, en schonkt gy my, 
De gunste van welhaest, o Dood! - ik vrees u niet! -

(10) De gunste van door u welhaest t' herleven, daer! 
Waer leven altyd leven is en zonde nooit! 

In Hoe licht is toch de sparke vier gaan de gedachten van Gezelle vooral 
naar de drie jongens, in Brief meer naar zichzelf. Wel komen beide ge
dichten daarin overeen dat de dichter, bij het oudste aan het eind, bij de 
jongste aan het begin, op de jongen(s) te peinzen, te denken zit (resp. 
v. 79 en v. 4-5) en dal in beide gevallen het verzoek uitgesproken wordt 
om voor de dichter te bidden (resp. slotvers en v. 21 - eind) zodat het lijkt 
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alsof het laatste gedicht verwijst naar het eerste. Toch is er weer het 

kenmerkende verschil: in Hoe licht is toch de sparke vier is de wissel

werking tussen de jongens en de oudere: 

Ik peize op U, op wien peist Gij? 
Ik bid voor u: bidt voor my! 

In Brief bestaat deze ook, maar met meer nadruk op de dichter: 

(21) O bidt gy, kind, en, draegt gy tot 
een mensch, die 't nimmer weerd en was, een minnend hert, 
Zoo bidt myn kind dát vrage ik u, zóó ernstiglyk! 
Dát vrage ik u en weene er by! en weene er by! 

Men vraagt zich af of de dichter niet door een nacht van kwellingen ge

gaan moet zijn om deze noodkreet te schrijven. In b.v. de gedichten voor 

Eugeen van Oye was Gezelle de vriend, maar bleef ook nagenoeg steeds 

de meerdere. In dit vers voor Gustaaf valt alle hiërarchie radicaler weg 

dan zelfs in Dien Avond en die Rooze. We mogen aannemen dat Gezelle 

in de dagen dat hij de Brief schreef, aan een verhoogde gevoeligheid on

derhevig was. Enkele dagen na de Brief zou hij voor Eugeen van Oye Ik 

misse и schrijven met o.a. de regels: 

(5) Wanneer alleen ik tranen ween (zie Brief v. 3 en 24) 
( 15 ) Zoo mist geen kind, hoe teerbemind, 

Zyn moeder, noch zy hèt. 
( 33 ) Geen hope neen, geen hoop, hoe kleen 

Die 't leven overschiet' 
Maer in den schoot der blyde dood 

Daer misse ik u toch niet. (Zie Brief v. 8-11) 

Ongeveer terzelfdertijd zou hij Eugeen van Oye een briefje schrijven met 

de volgende zinnen: 

My chest pains me dreadfully, however to night after class I will 
be yours entirely and with all my poor heart. О might a trembling 
reed as I am be your support sometimes - two ivies twining round 
each other ! 8 

Wellicht ging in deze dagen een lichamelijke ongesteldheid samen met een 

geestelijke overgevoeligheid. Hoe het ook zij, het probleem hoe Gezelle 

ertoe kwam de Brief aan het kind Gustaaf Verriest te zenden, blijft on

opgelost. Wanneer Gezelle op 2 februari het gedicht O vriend wat schaadt 

of baat het ons voor Gustaaf schrijft, brengt hij niet de zondeangst van 

Brief tot uiting evenmin als in Een dichtslot van 5 maart. Doch het ver-
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langen naar zondeloosheid is weer het hoofdthema van Waarom en kun

nen wij niet van 4 april, welk gedicht ons in een apograaf van Gustaaf 

Verriest is overgeleverd, wat erop wijst dat ook dit gedicht voor deze 

leerling bestemd was. Opvallend is voorts dat het Gustaaf Verriest was 

die Schuldeloos blommeke lief (deze titel geeft het thema al aan!) in 

Frans proza bewerkte. Wel vindt men de vrees voor de verleiding van de 

wereld en voor de zonde, en het ideaal van het verloren-zijn in God en on

aangeraakt blijven door het aardse, in verzen uit dezelfde maanden (Ram

mentati: half januari 1859; Gij dichter die de leeuwerk zongt: februari 

1859: Mocht ik in de ziele и schrijven: 20-2-1859; Zoo menig blomme: 

maart 1859?; Ach hemellawerke: 31-3-1859; Hei da lieve dreupel water 

31-3-1859; God, hoe kan de mensch toch boos zijn: 18-5-1859 en O '* sta 

mij zo geren 26-5-1859), doch zelfs in de gedichten die ook tot leerlin

gen gericht worden als Mocht ik in de ziele и schrijven. Gij dichter die 

de leeuwerk zongt en Rammentati wordt niemand zo rechtstreeks en 

onverbloemd betrokken in een persoonlijke problematiek als alleen Gustaaf 

Verriest in Brief en Waarom en kunnen wij niet. Om de situatie waarin 

deze gedichten ontstaan zijn, zo goed mogelijk voor ogen te stellen is het 

wenselijk ook de andere gedichten voor Gustaaf en de bewaard gebleven 

brieven uit deze maanden in de beschouwing te betrekken. 

Tussen de Brief van 12 januari en Waarom en kunnen wij niet van 4 

april schreef Gezelle o.a op 2 februari voor Gustaaf O vriend wat schaadt 

of baat het ons. Ook dit gedicht is bewaard gebleven in een blijkens volg

nummer 62 voor de druk van 1862 gebruikte apograaf van Gustaaf op 

een blaadje Angoulêmepapier met de volgende tekst: 

O kind! wat schade of bate is ons 
der menschen lof of laekgegons, 
Die kleederdragt die spreekmannier 
Die raed en daed bespotten hier, 

(5) Van vreemden, die zoo snel voorby 
Voorbygaen? of, wat können zy? 
Wy voeren immers vreemde tael 
En andre zeden altemael 
Dan zy, die, langs de wereldbaen 

( 10) Hun eigen blyden wandel gaen. 
Wat schilt het ons, wy voeren voort 
En nauwlyks is hun vloek gehoord 
Of Hooger en verder dan 
Ooit spotters tale reeken kan 
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( 15 ) Daer varen wy Wat raekt er en 
Wat schilt het my, die priester ben 
Of ongedierte redeloos 
Het voetspoor te bekruipen koos 
En nydig te bezeevren, die 't 

(20) Voorbygaen van myn stap hun liet! 
Vooruit! en niet eens omgezien 
Wat dat men durf of niet, of wien 
Ik my zie mede- of tegen staen 
Van hun die 'k al heb welgedaen. 

(25) Vaerwel! myn liefde en werk en zweet 
En 't leven dat ik om u sleet, 
Een schuldeische op uw hert geleid, 
Weegt meer dan uwe ondankbaerheid 
Op my! Vaerwel! - Vooruit! en Gy! 

( 30 ) Myn eedle Gustaef, volgt gy my? 
Gy beeld uws eedlen broeders, dien 
'k zoo geerne en ach! zoo zelden zien 
mögt ende dien 'к nu dikwijls, я« 
Mag wederzien en zie in u, 

( 35 ) Gy ziet niet rondom u, gy ziet 
Naer God! en naer de mensche niet 
Naer God omhooge, omleege wroet 
Wie wil, naer God is 't dat gy moet. · 
O mögt ik hem - Dan waer myn deel 

(40) Te zoet o God! - aen U geheel 
En gansch gehecht zien! Mögt ik Hem 
Die zulke Gunste onweerdig bem, 
Van tranen blind, op bei myn knien 
Omhelzen ende · - - prieterzien! (sic!) 

I.C. heri hodie Ipse et in saecula 
Rouss. O.L.V. Lichtmisse A.D. 1859 

Evenals Hoe licht is toch de sparke vier komt dit gedicht in verkorte 

vorm in Gedichten, Gezangen en Gebeden voor: doordat v. 29 - 44 weg 

vallen, verwerft het gedicht een betekenis die minder aan één persoon ge

hecht is. In het volledige gedicht spreekt Gezelle eerst zijn onaantastbaar

heid uit ten opzichte van de wereldlingen die de priester bespotten, en 

roept dan Gustaaf op om hem in het priesterschap te volgen. Zoals reeds 

het geval was in Hoe licht is toch de sparke vier, zo wordt ook hier over 

het priesterschap van Gustaaf gesproken. Wel komt het vermoeden op dat 

er inzake deze roeping moeilijkheden zijn gerezen. De aan zekerheid 

grenzende opgewektheid van v. 30: „Myn eedle Gustaef, volgt gy my?" 

wordt in het praeteritum „Mögt ik" van v. 39 en 41 wat ondergraven. 
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Overeenkomst met Brief vinden wij in het gevoel van eigen onwaardigheid 
in v. 42: „Die zulke Gunste onweerdig bem." 

De in de tekst van Gedichten, Gezangen en Gebeden opgenomen verwij
zing naar de critici en de spotters heeft in de Gezelleliteratuur de meeste 
commentaren uitgelokt. Caesar Gezelle, P. Allossery, F. Baur en H. Bruning 
zien hierin de weerslag van de kritiek die Gezelle als leraar en zielleider 
ondervond van de zijde van zijn collega's, van studenten en ouders. Zowel 
de onzekerheid inzake Gustaafs roeping als de spot en kritiek van ande
re zijde vinden we terug in een tweetal documenten van Gustaafs hand. 

Het eerste document is een schoolwerk dat aan het eind het karakter 
van een brief aan Gezelle krijgt. Het opstel is door Baur in verband ge
bracht met het gedicht Hoort 't is de wind, door dezelfde onderzoeker op 
waarschijnlijk 1859 gedateerd. De tekst is in Baurs boekje Oit Gezelles 
leven en werk, blz. 154-155 te vinden. In dit verband zijn alleen de slot-
alinea's van belang: 

Et il en est ainsi de mon cœur, mon père. Depuis mon enfance 
mon cœur a battu, mon âme a été dans l'incertitude, et a pensé à 
tout, ne s'est arrêté à rien et maintenant Jésus est venu et j'attends 
son commandement et sa voix, pour m'engager où il lui plaira de 
me voir et sauver mon âme en l'emmenant par cette voie au port, 
à l'éternité bienheureuse. 
J'ai essayé de faire un devoir. Je n'ai pu parce que les paroles que 
vous m'avez écrites occupent mon cœur et mon âme. Pardonnez 
cette fois. Ce premier trouble passera bientôt, et je pourrai de 
nouveau remplir mes devoirs, tout en écoutant la voix de Jésus. 
Qu'elle vive à jamais, dans tous les temps et dans tous les cœurs. 

In de eerste alinea vergelijkt Gustaaf zijn hart met de wind die rusteloos 
voortjaagt en alleen door Jezus op het meer tot rust werd gebracht: zo 
het hart van de jongen dat onrustig was en nu na de komst van Jezus Zijn 
bevel en stem afwacht. In de laatste alinea gewaagt de jongen van zijn 
verwarring, ontstaan door een brief van Gezelle. Het zou ons niet ver
wonderen als dit opstel een eerste schriftelijke reactie op een brief van Ge
zelle was, gevolgd door een tweede in de vorm van de nu te behandelen 
brief. Zekerheid is wel niet te verkrijgen, maar we vermoeden dat de 
eerste alinea zinspeelt op Gustaafs levensbestemming („J'attends son 
commandement et sa voix, pour m'engager où il plaira de me voir"), 
waarover de brief van Gustaaf in zijn geheel handelt. Ook hierin is er 
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sprake van een schrijven van Gezelle en van verwarring bij Gustaaf ten 
gevolge daarvan. 

Gustaaf s brief dateert van ongeveer Aswoensdag (9 maart 1859), want 
Gustaaf schrijft: „J'ai tout le Carême devant moi pour faire pénitence et 
prier". 

Mon père en J-C. 
Si je pouvais maintenant vous dire la centième partie 

des émotions & des pensées qui m'agitent mon père je 
vous dirais, beaucoup! J'ai reçu votre lettre hier soir et 
je l'ai lue pendant le souper. En tremblant, en tremblant 
beaucoup, je l'ai lue encore après le souper, j'y ai pensé 
pendant la nuit dans les ténèbres & le silence & j'ai prié 
mon Dieu de diriger mon cœur indigne, vers Lui. Je t'ai 
relue le matin, je la lis encore, & j'y pense & j'y pense tou
jours, & je mets ma tête dans mes mains pour y penser! 
Oh! Je voudrais me jeter dans les bras de mon Dieu, 
étendu sur la croix, & reposer ma tête sur son sein tout 
meurtri, je voudrais prendre sa couronne d'épines & la 
mettre & la presser sur mon front. Je voudrais là souf
frir avec lui, et entendre les railleries des ennemis de mon 
Dieu contre son Enfant indigne, je voudrais être percé 
de leurs sarcasmes & leur moqueries & ne rien répondre 
par amour pour Lui. Je voudrais mourir à ses pieds mourir 
dans les tourments & l'opprobre par amour pour Lui1. & je 
voudrais encore Lui dire à Lui dans mon cœur, je serai 
votre prêtre - Mais je n'ose! Eh quoi! Le prêtre n'est ce 
pas celui au quel Dieu obéit - & quand donc oserais - je 
jamais prononce les paroles sacrées & dire à l'Eternel de 
descendre des Cieux!!.... 
Cette bouche n'est pas digne de ces paroles, mon âme 
n'est pas digne de cette puissance, & mes mains ne sont 
pas dignes de soutenir en tremblant Dieu! Ah, mon père 
le pâlirais & je chancellerais sur l'autel & ma bouche 
n'airait plus de voix? & je pleurerais & mes larmes cou
leraient sur mes joues, & je n'oserais lever les yeux -
parceque je comprendrais quelque chose de la grandeur 
de l'action & de mon indignité & cependant о mon Père 
je voudrais Oh! je voudrais tant, entrer dans le tabernacle 
du Seigneur & lui dire: mon Dieu je suis Ton prêtre! 
Ton prêtre!!... 
Non mon père je n' aurais pas honte de paraître le ser
viteur de mon Dieu & son ministre futur, je ne crains 
ni les moqueries ni les dérisions ni les paroles amères de 
l'impie, parceque je me réfugierais derrière mon Dieu comme 
un enfant se cache derrière sa mère. & je serais fier d'être 
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le serviteur de Jésus-Christ! Le monde ne me retiendrait 
pas parceque je n'aime pas le monde & que je n'y vois 
pas d'attrait pour moi. Rien que mes indignetés & mes 
faiblesses! Oh si je savais que Dieu, cependant, m' appelle, 
parmi ses élus, sur la terre, о mon père, je bondirais de 
joie, & mon cœur serait rempli de bonheur- Si je savais 
que malgré toutes mes indignités, mon Dieu m'apelle à Lui 
je ferais & je sacrifierais & je souffrirais tout pour être 
digne de ma vocation & remercier le Seigneur. О mon 
père mon cœur bat & bondit ds mon sein! Oh je voudrais 
baisser derrière moi tout ce que le monde peut présenter 
& appuyer mon front brûlant sur les pieds de mon Sauveur 
& n'être qu' a Lui, à lui seul! J'irai ce soir à confesse & 
demain dans ma communion je prierai le Seigneur de m'éclai-
rer, de diriger mes pas là, ou je dois parvenir; là, s'il se 
peut, à l'autel d'où il descend pour m'y conduire! Vous, 
mon Père, je vous le demande en Son Nom, & au nom de 
mon bonheur, priez pour moi, priez le Seigneur, & la Vierge 
divine, & mon ange, & tous les anges & saints du paradis! 
Donnez moi votre bénédiction & demandez qu'elle puisse im
primer dans mon âme le caractère d'un serviteur d'un.... 
prêtre de J-C. 

Votre enfant en J.C. & sa Mère Marie 
Gustave. 

Je voudrais mon père, me décider bientôt, si vous le trouvez bon. 
Si je pouvais le faire à Paques? le jour de la résurrection de mon 
Dieu? J'ai tout le Carême devant moi pour faire pénitence & prier. 
Je pourrais faire beaucoup de neuvaines, & demander des prières 
pour me préparer à choisir le chemin qui me conduira le plus tot 
au Ciel? & tout serait arrangé pour les vancances, dont je pourrais 
jouir en paix? 

Votre enfant en J .C. 
Gust. Verriest. 

De brief toont dat er inzake Gustaaf s priesterroeping niets zeker is: wat 

Gezelles gedicht O vriend wat schaadt of baat het ons reeds deed vermoe

den, vinden we hier zeer duidelijk uitgesproken, nl. Gustaafs twijfel aan 

zijn priesterroeping. De brief is van groot belang voor het klimaat waarin 

Gezelles gedichten voor Gustaaf zijn ontstaan. Het is wel een antwoord 

op een verloren gegane brief van GezeUe, maar het bevat tevens de the

ma's die ons in Brief en in O vriend wat schaadt of baat het ons opvielen: 

de eigen onwaardigheid en zwakheid, en de spotternijen van de ongods-

dienstigen. Wanneer wij daarbij in het oog houden dat het eerste thema. 
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dat Brief beheerste, enkele weken later terugkeert in Waarom en kunnen 

wij niet van 4 april 1859, dan ligt de conclusie voor de hand dat deze 

ideeën in het contact tussen Gezelle en Gustaaf Verriest een belangrijke 

rol hebben gespeeld. Het verband met de priesterroeping ligt het duide

lijkst bij de spotternijen van de wereld: in O vriend wat schaadt of baat 

het ons wordt in de eerste helft deze wereld afgewezen en in de tweede 

helft, duidelijk ab tegenstelling tot het eerste deel, Gustaafs priesterroe

ping genoemd. In Gustaafs brief wordt - en dat in antwoord op een brief 

van Gezelle - uitdrukkelijk een verband tussen de spotternijen en Gustaafs 

twijfels over zijn priesterroeping afgewezen, wat erop wijst dat dit ver

band gelegd is. Gustaaf blijft wel vaag over de bespottingen: „je ne crains 

ni les moqueries ni les dérisions ni les paroles amères de l'impie"; maar 

het feit dat de vijandige wereld óf door Gustaaf óf door Gezelle in 

gedichten ter sprake wordt gebracht, duidt erop dat het milieu van 

het seminarie waarin Gustaaf opgroeide hem toch niet vrijwaarde voor 

vijandigheden en spot inzake zijn priesterroeping. Ook in een semina

rie dat volgens de bedoeling van het concilie van Trente priesterroe

pingen diende te kweken, kon bij die groep van leerlingen die het semi

narie wel bezocht, maar niet om een vooropleiding tot het priesterschap 

te volgen, blijkbaar vaak het proces van een uitholling van het godsdiens

tige leven niet worden stopgezet. Zelfs daar moet het anticléricalisme ge

leefd hebben. 

Zoals Gustaaf in zijn brief reeds benadrukt, is deze bekommernis om 

de spotternijen van de wereld minder fundamenteel dan de bekommernis 

om de eigen zwakheid en zondigheid tegen God. Dit geldt zowel voor 

Gustaaf als voor Gezelle. Zoals Gustaaf zich het priesterschap onwaardig 

voelt („mes indignités et mes faiblesses"), zo voelt Gezelle zich in zijn 

gedichten aan Gustaaf ook het priesterschap onwaardig op grond van zijn 

zondigheid: 

ik... die zulke Gunste (d.i. het priesterschap!) onweerdig bem 
(O vriend wat schaadt of baat het ons, v. 31-32) 

Wie geeft er toch één dag, één uer, één enklen stond 
Da' 'k zeggen mag: o Heer, myn hert blyft schuldeloos 

en, draegt gy tot 
Een mensch, die 't nimmer weerd en was, een minnend hert 

{Brief v. 14-22) 
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Deze gedichten zijn vóór Gustaafs brief geschreven, maar Gustaafs cri
sis moet van langere duur geweest zijn: waarom anders de brief van Ge-
zelle die zulk een uitbarsting veroorzaakte? 

Het eerstvolgende belangrijke gedicht van Gezelle voor Gustaaf heeft 
als hoofdthema wederom het verlangen naar zondeloosheid. Het is geen 
opbeuring, doch eerder een medebeleven van dit beklemmend verlangen. 
Gezelle zet als het ware het thema van de zondigheid van de mens tegen
over de onzondigheid van Gods overige schepping uit Brief met dezelfde 
toon van Sehnsucht naar de onschuld voort in het wederom in Gedichten, 
Gezangen en Gebeden zeer verkorte Waarom en kunhen wij niet van 4 
april 1859. Ook dit gedicht is als apograaf van Gustaaf Verriest bewaard 
gebleven, die blijkens het volgnummer 48 voor de eerste druk van 1862 
werd gebruikt. Hoewel het noch in Gedichten, Gezangen en Gebeden noch 
op het document door de dichter met een opdracht of het noemen van de 
naam Gustaaf in verband met Gustaaf Verriest wordt gebracht, beschou
wen we dit gedacht als bestemd voor deze leerling, omdat het handschrift 
van zijn hand is, in het gedicht één vriend wordt aangesproken en bo
vendien het thema past in de reeks documenten die met Gustaaf Ver
riest in verband staan, zowel gedichten als brieven. 

Duidelijker dan in Brief wordt de geadresseerde in het verlangen naar 
de onschuld als die der bloemen betrokken. Was de dichter in het oudere 
gedicht in eigen zondigheidsgevoel verzonken, hier spreekt hij tevens uit
drukkelijk tot en namens zijn vriend. In Brief doorlijdt Gezelle minder 
uitdrukkelijk dan in Waarom en kunnen wij niet samen met zijn vriend 
Gustaaf de beklemming wegens eigen zondigheid en zwakheid, maar het 
komt ons voor dat Gezelle zich in beide gedichten juist tot deze leer
ling kon richten, omdat de laatste steun kon vinden in een verwante ziel 
die met hetzelfde probleem blijkt te worstelen en toch priester, in de 
ogen van de jongere een ideaal priester is. Maar hoewel de jongen samen 
met zijn volwassen priester-vriend lijdt en bidt, blijft de onzekerheid over 
de eigen roeping. 

Op 30 april of 1 mei schrijft hij uit Deerlijk aan Gezelle een 
briefje, waarin hij meedeelt dat de beslissing over de eigen toekomst 
is uitgesteld naar de zomer'. Uit een brief van Edmond В. Hicks 
(Teddy), in de grote vakantie vóór 6 september 1859 geschreven vanuit 
Londen, blijkt dat Gustaaf nog altijd de beslissing niet kan nemen. De 
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onzekerheid over Gustaafs roeping schijnt in 1860 voorbij te zijn. Hij 
schrijft dan in de grote vakantie aan Gezelle: 

„It goes well here too, I do not think I will have much difficulty; 
nevertheless my parents will not allow me to go this very year 
to Bruges; I myself would as lief go this year at Roulers, as I 
will have Master Huis for professor. My eldest brother wants me 
to make my philosophy at Louvain but my parents will not force 
me to it". 

Vervolgens blijkt Gezelle hem een toekomstig professorschap aan het En
gels seminarie voorgespiegeld te hebben. En hij besluit zijn brief: 

„Goodbye forget me not in your prayers, remember your child on 
the altar, where I hope to come once, and give me your blessing." 

Gustaaf blijft nog een jaar in Roeselare, wordt weer onzeker10, voelt zich 
eenzaam en besluit tenslotte in de grote vakantie van 1861 geen priester 
te worden, doch in Leuven medicijnen te gaan studeren. 

Gezelle heeft Gustaaf meer gedichten opgedragen dan de vier besprokene. 
Op 5 maart 1859 dichtte hij voor de jongen, die toen in onzekerheid ver
keerde, het speelse Een dichtslot waaruit blijkt dat er ook momenten van 
ontspanning waren. 

Van twee in Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862) opgenomen ge
dichten zijn fragmenten handschrift bewaard gebleven. N« of nooit dat 
alleen in de eerste druk werd opgenomen en later geen plaats meer in 
Gezelles bundels vond, blijkt volgens het handschrift ook voor Gustaaf 
Verriest bestemd te zijn geweest. Het gedicht is geschreven op Angoulême-
papier en is een apograaf door Gustaaf Verriest. Van de nummering voor 
de druk van 1862 is alleen de 2 te zien van een getal in de twintig. Ge
zelle heeft er verbeteringen in aangebracht, waarvan de voornaamste wel de 
opdracht aan Gustaaf Verriest is. De tekst is niet volledig doordat het pa
pier midden door v. 12 is afgesneden; de rest, tussen haakjes geplaatst, is 
uit de eerste druk van 1862 overgenomen: 

Nu of nooit! 
Zoo spreekt de booze 

Nu of nooit!.. 
Gy, Christen kind 
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(5) Nu of nooit 
Ha! plukt de rooze 

Eer gy roos 
Noch blad meer vindt: 

Nu of nooit 
(10) Eens man geworden; 

Nu of nooit 
Eens werk gedaen [;] 
[ Eiken stap 
Kunt gy gestorven 

(15) En Gods regt 
Zyn bin' gegaen! ] 

Gezelle heeft er volgende wijzigingen in aangebracht: 
Titel toegevoegd: Nu of nooit 

aen Gustaaf Verriest 
Uitroeptekens achter (5), (9) en (11), kommds achter (2), (4), 
(6). (6) rooze wordt roozen/ 

Deze tekst roept speciale moeilijkheden op, ten gevolge van het feit 
dat Gezelle het gedicht na 1862 nooit meer heeft laten drukken. Doordat 
hij in 1862 nog alle versregels met een hoofdletter begon, is het niet 
duidelijk of dit gedicht meer dan één volzin bevat en waar, als er meer 
dan één zijn, die volzinnen beginnen. Baur heeft in de dundrukeditie alle 
beginhoofdletters behalve in de eerste versregel natuurlijk en in de derde 
(eerste woord van de directe rede) vervangen door kleine letters, en neemt 
dus aan dat het gedicht uit één volzin bestaat. Het handschrift waar in 
vers 8 i.p.v. een kommapunt een dubbelpunt staat, maakt ons echter be
hoedzaam, evenals het afbrekingsteken achter vers 3. Het ziet ernaar uit 
dat het handschrift deze structuur toont: 
1. „Nu of nooit!" zoo spreekt de boze, „nu of nooit!..." 

2. Gy, Christenkind, ( : ) Nu of nooit! Ha! plukt de rooze, eer gy roos 
noch blad meer vindt: nu of nooit! 

3a. Eens man geworden; - Nu of nooit! - eens werk gedaen; 
d. eiken stap kunt gy gestorven en Gods regt zyn bin'gegaen. 

Deze bouw kan ook in de tekst van Gedichten, Gezangen en Gebeden 
en dus in de dundrukeditie behouden blijven: 
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NU OF NOOIT 

„Nu of nooit!" 
zoo spreekt de booze, 

„Nu of nooit!..." 
Gy, Christen kind: 

(5) nu of nooit! 
Ha! plukt de rooze 

eer gy roos 
noch blad meer vindt; 

nu of nooit! 
(10) Eens man geworden; 

nu of nooit! 
eens werk gedaan; 

eiken stap 
kunt gy gestorven 

( 15 ) en Gods regt 
zyn bin' gegaen! 

De betekenis wordt daardoor anders dan Walgrave omschrijft in zijn 
biogrofie van Gezelle: 

„Ja, wist hij dat een zijner lieve zonen gevaar liep, en bekoord werd 
om aan de verleiding toe te geven, de kreet klonk, tot diep in 't jon-
genshert: 
Nu of nooit/zoo spreekt de booze,/Nu of nooit,/gij, christenkind! 
Nu of nooit,/ha plukt de rooze/eer gij roos/noch blad meer vindt! 

Maar: 

eiken stap kunt gij, gestorven/en Gods recht/zijn bin' gegaan! ". 
Daar naar onze opvatting de gedachtengang aldus verloopt: 

Nu of nooit! zoo spreekt de boze, nu of nooit! Ja, gij christenkind: 
nu of nooit etc. want ...eiken stap kunt gij, gestorven en Gods recht 
zijn bin' gegaan. 

is er hier geen sprake van „een verleiding", maar van een moment waarop 
de beslissing gevraagd wordt om de kans te grijpen voordat deze voorbij 
is: plukt de roos! als men man is geworden, is de kans voorbij en dan 
zal men zich voor God moeten verantwoorden voor het feit dat men zijn 
kans of kansen niet gegrepen heeft. 

Zo opgevat, kan dit gedicht in verband gebracht worden met de onbe
slistheid van Gustaaf betreffende zijn roeping in de Roeselaarse jaren; dan 
heeft Gezelle Gustaaf met dit gedicht willen aansporen om (letterlijk) 
roet de genade mee te werken. 
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Het tweede gedicht voor Gustaaf Verriest waarvan een fragment in hand
schrift bewaard is gebleven, is Een dreupel Poesy. Het gedicht is waar
schijnlijk in 1859 geschreven (het fragment is een klad en geschreven op 
de achterkant van een schoolwerk van een klasgenoot: J. Gheysens), draagt 
echter in geen enkel opzicht bij tot het begrip van de verhouding tussen 
Gezelle en Gustaaf Verriest. Evenmin zijn er documenten die het ont
staan van dit gedicht toelichten. Het is een van die gedichten die ont
staan lijken buiten een de jongere typerend contact tussen leraar en leer
ling: was het de dank voor een gedicht van Gustaaf, zoals Karel de 
Gheldere met Zoo welkom als de bie werd beloond? 

In de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebedeb werd het kruisge-
dicht na Ter Inleiding nl. Kruiske kruiske goed begin aan Gustaaf Ver
riest opgedragen. Dat deze opdracht in de 2de en 3de druk niet uit slor
digheid verdween, zoals Allossery vermoedt, zal aangetoond worden in het 
voorlaatste hoofdstuk. De verdwijning heeft in ieder geval niets te maken 
met de verhouding van Gezelle tot Gustaaf Verriest. We weten niet of 
dit gedicht, zoals het ons nu bekend is, afwijkt van het oorspronkelijk 
concept, maar de onbekende tekst toont ons reeds aan dat dit gedicht een 
persoonlijk gedicht voor Gustaaf Verriest was. Hebben de cyclisch ge
bouwde eerste 20 verzen (waarvan vers 1 en 19 overgenomen zijn uit een 
gedichtje in een oud schoolboek 12) een algemene strekking, zij zijn de ba
sis voor de tot Gustaaf gerichte verzen 21-36. En in dat tweede gedeelte 
heeft het gedicht weer passages die typerend zijn voor Gezelles gedichten 
aan Gustaaf Verriest. In de zes laatste versregels immers komt de anti
religieuze wereld weer ter sprake als in O vriend wat schaadt of baat het 
ons en in Gustaafs brieven van vóór de vasten en eind april 1859: 

Daer waer gy u zelven zyt, 
Wat men stryde of niet en stryd'; " 
Daer waer, teeken Gods, alleen 
't Kruis, geen ander teeken, geen 

(35) Staen zal, spyt' al wie 't benydt, 
Al zoo lang gy staende zyt. 

In een ander opzicht doet het gedicht aan O vriend wat schaadt of baat het 
ons denken. In het eerste gedicht komt bij de naam Gustaaf het epithe
ton eedle voor: 
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(30) Myn eedle Gustaci, volgt gy my?, 
Gy beeld uws eedlen broeders... 

Zo ook in Kruiske kruiske goed begin, maar met een toelichting, enige 
verzen verder: 

Wat dan, edele vriend van my, 
Dunkt u dat myn blydschap zy, 
Meent gy dat myn herte smaekt, 
Als myn hand uw voorhoofd raekt 

(25) En, geborgen onder 't hair, 
Maekt het nederig kruiske daer? 
Daer waer Zy gezeteld is, 
Zy, Gods eigen beeldtenis, 
Daer, waer nooit onedel rood 

(30) Een beschaemde vlamme'n schoot. 

Alleen de Verriesten, Gustaaf en Adolf, worden met het begrip edel in Ge
zeUes verzen verbonden. We ontkomen bij de lectuur van Gustaaf s brie
ven ondanks een zekere mooidoenerij niet aan de indruk dat de jongen 
worstelde met problemen die niets met egoïsme te maken hadden, doch hun 
oorsprong vonden in een zuiver idealisme en een edele opvatting van de le
venstaak. Gezelles thema van het verlangen naar zondeloosheid vindt zijn 
pendant in het door dit edel idealisme gevoede vrees voor de eigen on
waardigheid ten opzichte van een eventuele priesterroeping. 
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IV. Edmond van Нее. 

Van nagenoeg alle gedichten die Gezelle voor Edmond van Нее dichtte, 
zijn de ontstaansgronden bekend. Handschriften van bij het contact tussen 
Gezelle en Edmond betrokken gedichten vinden we in een schrijfboek van 
Edmond en op losse papieren. Reeds Caesar Gezelle maakte van deze do
cumenten gebruik bij het samenstellen van een artikel over deze leerling 
voor Biekorf in 1913 naar aanleiding van diens overlijden l. Vollediger vin
den we de gegevens in de aantekeningen van Allossery in de Jubileumuit-
gave IV en V2. 

Edmond van Нее, broer van de jonggestorven Modest en van de o.a. uit 
de biografieën van Albrecht Rodenbach bekende Roeselaarse leraar Al-
fons van Нее3, werd op 24 januari 1841 te Lo geboren, en was aanvankelijk 
leerling op het college te Diksmuide, waar hij volgens het zeggen van Rob. 
Willaert vertalingen uit De la Fontaine op rijm, doch niet in versvorm 
maakte4. Hij kwam in oktober 1855 als leerling te Roeselare en is nooit 
Gezelles leerling in de poësisklas geweest: hij zat in dezelfde klas als Hen
drik van Doorne. Wel volgde hij de lessen in het Vlaams en het Engels 
die Gezelle in de vierde en de derde klas van de Latijnse school gaf. Hij 
was een levendige jongen, die zeer goed kon leren als hij er zich tenminste 
toe zette. Al kan Edmond niet dichterlijk begaafd genoemd worden, hij 
dichtte gemakkelijk en graag, wat aan de lengte van zijn werkstukken valt 
af te meten. 

De uitwisseling van gedichten tussen Edmond en Gezelle begint wanneer 
Edmond leerling van de derde klas is en op 8 december 1858 een ge
sprek met Gezelle op diens kamer heeft gehad. De jongen kreeg toen de 
opgave verzen te maken. Of het zonder meer een schoolopgave betrof of 
een middel van Gezelle om de jongen psychisch te helpen zoals Allossery 
vermoedt, is niet meer te achterhalen5. In ieder geval blijkt uit het ge
dicht dat Edmond op 11 december voltooide (zoals het schrijfboek aan
geeft), dat hij de opdracht gebruikte om zijn eigen moeilijkheden in be
dekte vorm te uiten*. 

De eerste poëtische reactie, naar het schijnt, van Gezelle betreft niet 
het gedicht, maar het begeleidend briefje, waarin Edmond zich afvroeg of 
Gezelle wel tijd had om die met Edmonds verzen te „verkwisten". Ge-
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zelle bemoedigt hem en wijst hem erop dat de poëzie voedsel vindt als de 
dichter zich tot God wendt7. 

Vrijwel onmiddellijk daarna schrijft Gezelle op 14 december het in enigs
zins verkorte vorm in Gedichten Gezangen en Gebeden opgenomen G' 
hebt dan ook dat bittere water, waarin hij als priester en dichter de kans 
grijpt om de jongen te helpen in zijn moeilijkheden. Hij aanvaardt de 
door de jongen gebruikte beeldspraak van de schipbreukeling, doch neemt 
de derde persoon die Edmond van Нее gebruikte om een minder subjec
tieve tint aan het vers te geven, niet over: hij spreekt vanaf de eerste vers
regel „Hebt ge dan dat bitter water" Edmond op de man af toe. Hij 
wijst erop dat hij zich geen schipbreukeling behoeft te voelen die in een
zaamheid ten onder gaat, daar de hulp van de onverwoestbare Kerk altijd 
dicht bij hem is. Hij hoeft de zonde niet te drinken: laat de priester van 
Gods Kerk hem de kelk reiken waaruit hij Geloof, Hoop en Liefde in en 
voor God kan drinken. 

Het handschrift dat bewaard is gebleven, is een apograaf door Edmond 
van Нее en werd blijkens het volgnummer 41 gebruikt voor de eerste 
druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden. De veranderingen voor deze 
druk werden door Gezelle aangebracht. De titel Brief oen een drenkeling 
in de zee der wereld werd door Gezelle veranderd in Aen een schipbreuk-
lydende, wat wel op de drukproef gewijzigd werd in de titel die het in 
de bundel droeg en nu nog steeds draagt. De wijzigingen voor de eerste 
druk van Gedichten, Gezangen en Gebedeft hebben het gedicht (behalve 
het woordje ook in v. 1) G'hebt dan ook dat bittere water niet belangrijk 
veranderd, zodat we er op deze plaats aan voorbij kunnen gaan8. 
De volgende dag, 15 december, reeds zette Edmond met een antwoord-
gedicht de dichterlijke briefwisseling voort. De tekst van het handschrift 
dat Edmond aan Gezelle gegeven heeft, werd door Caesar Gezelle en la
ter door Allossery gepubliceerd. 

De titel Bekentenis door herkentenis toevertrouwd geeft reeds te kennen 
dat Gezelle Edmonds eerste gedicht had doorzien en daarom verlaat 
Edmond in dit gedicht de objectieve derde persoon voor de ik-vorm '. 
Als slot van de bekentenis verzoekt hij zijn leidsman hem „steeds op goe
de gronden" te houden. 

Deze dichterlijke briefwisseling, die plaats vond terwijl de correspon
denten elkaar elke dag konden zien en spreken, doet ons duidelijker dan 
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bij alle andere leerlingen het geval was, zien hoezeer zielzorg en poëzie in 
Gezelles omgang met zijn leerlingen één konden zijn. Dat wil ook zeggen 
dat de dichter zich als zielzorger verdiepte in de problemen van zijn 
jongens, zich één maakte met hen (typerend is wellicht in dit verband 
de verandering van 1862 in vers 1: „g'Hebt dan ook dat bitter water"). 
Wanneer we dan ook constateren dat de gedichten voor de ene jongen 
andere thema's bevatten dan de gedichten voor een ander, vinden we in 
Gezelles zielzorg een verklaring van dit verschijnsel. 

Twee maanden later, 20 februari 1859, schrijft Gezelle in Edmonds 
schrijfboek een soort antwoord op Edmonds bekentenis en in het bijzon
der op het verzoek in diens laatste versregel die hij als motto voor het vers 
gebruikt. Het werd een gedicht dat getuigt van een heilig christelijk 
Vlaams idealisme, maar nog meer opvalt door een grote tederheid (Mocht 
ik in de ziele и schrijven). 

Vóór dit gedicht had Gezelle de jongen nog een ander gegeven: Hooger 
als туп oogen dragen, dat hij voor Mocht ik in de ziele и schryven op 14 
februari in Edmonds schrijfboek inschreef onder de titel God! Dit ge
dichtje, dat in Kleengedichtjes direct na het openend kruisgedicht werd op
genomen (we vinden het ook in Gezelles handboekje met kleengedichtjes), 
is een van die gedichten die Gezelle aan zijn leerlingen gaf zonder dat 
een aanleiding te vinden is in karakter of moeilijkheden van de leer
ling of in gebeurtenissen tijdens de omgang tussen Gezelle en de jon
gens: hij moet ze vaak gegeven hebben op een sanctje als „kleengebeedtje" 
of als treffende gedachte ter overweging; ook als blijk van genegenheid 
zonder meer. Hetzelfde geldt voor de twee andere kleengedichtjes die met 
Edmond van Нее in verband gebracht kunnen worden: Wie kander ko
ren zien, dat op een kladje van Gezelles hand in een schrijfboek van Ed
mond van Нее werd aangetroffen (een wat erg „losse" reden om met 
deze jongen in verband te brengen) ,0 en 'k Zat bij'nen boom te lezen, 
dat ook in het album van Hendrik van Doome is te vinden en in Gedich
ten, Gezangen en Gebeden van 1862 met de opdracht Aeft Edmond van 
Нее van Loo staat: werd het aan Edmond opgedragen omdat Gezelle zijn 
naam in de verzameling wilde opnemen en de werkelijk voor Edmond 
bestemde verzen voor een opdracht te intiem waren? Geen enkel ander 
gedicht is daar namelijk aan deze leerling opgedragen. 

Edmond van Нее was geen jongen die steeds in zwaarmoedige gepein-
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zen rondliep, maar een levendige en pientere knaap. In de eerstvolgende 
uitwisseling van gedichten in begin maart 1859 zijn de stormen van de
cember 1858 ver weg. Op 3 maart voltooide Edmond het gedicht 't Was 
vergeefs en overhandigde het aan Gezelle. Evenals Karel de Gheldere 
enige weken terug in zijn vers Gelijk de bie klaagde over het uitblijven 
van „inspiratie", zo doet Edmond van Нее het in een gedicht waarin hij 
het steeds ontwijkende vliegje als symbool ziet van de poëzie ", 

Gezelle beantwoordt dit voor een jongen niet onverdienstelijk gedicht 
met Pas op Mon, dat niet in de eerste, doch pas in de tweede druk en 
dan met een opdracht aan Edmond van Нее voorkomt. Zoals Gezelle zich 
reeds in januari 1859 had laten inspireren door de poëzie van Robert 
Burns (Rammenta ti en Ik misse U), zo gebeurde dat ook hier in het toe
voegen van de naam Mon achter elke oneven regel (zie Burns: Will ye go 
to the Indies, my Mary; John Anderson, my jo, John; Election ballad for 
Westerha'; Canst thou leave Me thus, my Katie? en vooral О for Ane 
an' Twenty Tam). Evenals het eerder geschreven Mocht ik in de ziele и 
schrijven valt het gedicht op door zijn tedere toon. In het Gezellearchief 
bevindt zich een vierregelig dankgedichtje van de hand van Edmond van 
Нее: 

Aen d'heer G. Gezelle. 
Dank voor uw' verzen, en duizendmael dank! 
Dank voor de vreugde in uw' woorden genoten! 
Dank voor 't geluid van uw harpegeklank! 
Dank voor den moed in 't hert my gegoten!... 

Rousselaere 30 Maerte 1860 
Omnia Deo et a Deo! 

Men verwacht, zeker op grond van vers 4, een gedicht van Guido Ge
zelle te vinden, dat evenals b.v. g' Hebt dan ook dat bitter water de leer
ling in zijn moeilijkheden had gesteund. Zo'n gedicht is niet bekend. Op 
de andere zijde van het blaadje waarop Edmond zijn dank schreef, vinden 
we evenwel (behalve in potlood de woorden Gelukkig kind) een door Ge
zelle met inkt geschreven onvoltooid gebleven versie van een gedicht 
dat hij waarschijnlijk een jaar vroeger had opgezet: I 2 

( 1 ) Heer o Heere! a. ai! 'к ben ellendig 
b. ik 

( 2 ) lig in a. zonde en verdriet 
b. zonden in verdriet 

( 3 ) Heere uw goedheid is onendig 
(4) En 'k ga sterven helpt gy niet. 

105 



(5) Komt dan zeere en zendt uw stralen 
in myn herte donker is 't 

en gereed om nog te falen 
Zoo 't uw - klaerheid mist 

Dauw uw gratie neder droog is 
( 10) Alles dat in my bestaet 

Buiten dat myn boetende ooge is 
vochtig en myn droef gelaet 

Komt in my o vier des Heeren 
Brandt my zuiver ende klaer 

Omdat het gedicht in onvoltooide staat is, aarzelt men aan te nemen 
dat het dit gedicht was dat Gezelle aan de jongen ter lezing gaf. Toch 
moeten we wel tot deze conclusie komen wegens het gedicht Aan Ed
mond dat Gezelle weer naar aanleiding van Edmonds dankbriefje schreef. 
Later zou Gezelle het in Liederen, Eerdichten et Reliqua onder genoem
de titel opnemen, nadat eerst een fragment eruit (de verzen 16-22) als 
„bloemblad" in de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden had 
dienst gedaan. Dit gedicht nu verwijst naar een dankbriefje van Edmond 
(zie v. 15-17) en vermeldt tevens dat dit gedichtje op de achterzijde van 
Gezelles gedicht werd aangetroffen (v. 5-12). Combineren we nu vers 4 
van Edmonds versie met het klad van Gezelle op de achterzijde ervan, dan 
moeten we ons de gang van zaken aldus voorstellen: Edmond heeft in 
verband met zijn problemen van dezelfde aard als in december 1858 van 
Gezelle als steun het gebedje Heer o Heere gekregen om het te lezen 
en over te schrijven. Gezelle verzocht hem het papiertje terug te geven 
daar het gedicht nog niet voltooid was. Hij borg het papier, nadat Edmond 
het op 30 maart had teruggegeven, op en zag eerst drie weken later, toen 
hij het gedicht weer las, op de achterzijde de dank van Edmond. Toen 
schreef Gezelle (dus ongeveer 20 april 1860) zijn dankgedicht. Edmond 
schreef dit vers over en gaf het terug in ruil voor Gezelles handschrift. 
Maar op de achterzijde van de kopie schreef Edmond, die blijkbaar graag 
het laatste dichtwoord had, wederom een dankgedicht,3 

In augustus 1860 schrijft Gezelle aan Edmond Hoe vaart gij? Op 4 
augustus had Gezelle in Brugge van Mgr. Faict vernomen dat zijn plan 
om naar Engeland te gaan zijn goedkeuring nog niet kon wegdragen, en 
de groot vicaris had hem aangespoord om nog te volharden in zijn werk 
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te Roeselare. Op de terugreis moet Gezelle in de trein het gedicht Ge
lukkig kind geschreven hebben. Thuisgekomen heeft hij op dezelfde of de 
volgende dag dit gedicht weer ter hand genomen. We vinden namelijk 
met potlood de titel Gelukkig kind geschreven op het reeds besproken 
kladje dat op dezelfde pagina een niet afgemaakte (tweede) bewerking 
toont van Heer o Heere. Op de achterzijde zag hij weer van de hand 
van Edmond van Нее het kleine dankgedichtje. Kwam hij zo op de ge
dachte Edmond nog een laatste dichterlijke brief te schrijven? Hoe het 
ook zij, onder de invloed van het naderend afscheid dat de jongens bij 
het begin van de grote vakantie zullen nemen, schrijft hij op een fraai 
blad papier, met bovenaan in rode inkt IHS in sierlijk kader gedrukt, aan 
Edmond de dichterlijke „brief" die in de bundel van 1862 verkort werd. 

Het gedicht bevat een terugblik op de afgelopen jaren: het verwijst 
door verwantschap in de beeldspraak naar de gedichten van december 
1858 en naar het gebeurde in maart 1860, het roept ook een episode van 
Pas op Mon weer op (v.24). Na deze terugblik ziet Gezelle naar de 
toekomst, naar het afscheid dat hij, naar hij voorvoelt, ook van deze leer
ling zal nemen. In zijn zorg voor de jongen vraagt hij hoe zijn scheepje 
vaart; hij hoopt dat de band tussen hen niet zal breken, onder welke 
band Gezelle de liefde tot elkaar in Christo (in het kader van de Confra
ternity) bedoelt. Hij hoopt dat hij de jongen ééns zal weerzien: in de 
hemel waar zij verenigd zullen worden in God. 

We mogen verwachten dat Edmond ook hierop zal antwoorden. In
derdaad is een handschrift bewaard gebleven van een lang gedicht van Ed
mond waaruit enerzijds moed genoeg spreekt, maar anderzijds onzekerheid 
met het oog op de toekomst! 14 

De gedichten die uit de omgang tussen Gezelle en Edmond van Нее 
ontstonden, zijn in hun ontstaan de doorzichtigste van alle voor leerlingen 
geschreven verzen. Ze geven daardoor ook het duidelijkst aan hoe het thema 
dat aan de belangrijkste van deze gedichten gemeenschappelijk is, de 
troost in gewetensangsten, ontstaan is: hier is het wel helder dat 
dit thema door degene voor wie de gedichten bestemd waren, bepaald 
werd. 
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V. Katel de Gheldere. 

Met de documenten betreffende de verhouding tussen Guido Gezelle en 
Karel de Gheldere is het bijzonder droevig gesteld. De brieven die Karel 
aan Gezelle schreef en die in het Gezellearchief werden bewaard, zijn on
bereikbaar geworden, terwijl de brieven en handschriften van gedichten 
door Gezelle aan Karel eveneens niet meer te raadplegen zijn. Van de 
brieven door Karel aan Gezelle zijn slechts enkele fragmenten bewaard ge
bleven door citaten eruit in Caesars artikel Karel de Gheldere van Honds-
walle en Guido Gezellel en een reproduktie van een gedeelte uit een 
brief in Baurs Uit Gezelle's leven en werk1. Deze brokstukken brengen 
ons echter in kennis van de ontstaansgrond der gedichten voor deze leer
ling niet verder: deze gedichten zijn, op één na, namelijk in de tijd van 
één maand, van 28 december 1858 tot ongeveer eind januari 1859, ge
schreven en de brieffragmenten dateren, op één voor ons doel onbelang
rijk briefje uit 1859 na3, uit 1860 en 1861, zonder dat enige verbinding 
met Gezelles poëzie gelegd kan worden. 

Karel de Gheldere werd op 18 augustus 1839 te Torhout geboren als zoon 
van Karel-Alexander de Gheldere en Ludovika-Johanna Ossieur, een zuster 
van de moeder van Eugeen van Oye, zodat deze twee Gezelleleerlingen 
neven van elkaar waren4. Het schijnt dat door de ouders vele offers ge
bracht zijn om Karel en zijn jongere broer een opvoeding te geven die 
met hun stand (De De Ghelderes zijn van adellijke afkomst; Karel-Alexan
der was boomkweker) overeenkwam. Karel moet-als zovele leerlingen van 
Gezelle! - een zwakke gezondheid gehad hebben en daaraan zal het wel 
te wijten zijn dat hij in zijn klas te Roeselare een van de oudsten was: 
hij zat op negentienjarige leeftijd in dezelfde poësisklas 1858-1859 als de 
vijftienjarige Gustaaf Verriest. Hij had een goed verstand en stond be
kend als een guitige en slagvaardige jongen: „Een aloverborrelende, een 
scherpe, een fijne geest, met schetterend, schitterend, zot woord, dat stu
denten en professors verblufte en schokken deed" 5. Hij zal ook Gezelle, 
behalve met zijn verzen, met zijn opmerkingen vermaakt en verkwikt heb 
ben, wat we kunnen lezen in het enige niet te dateren gedicht voor deze 
leerling: 
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AAN KAREL DEGHELDERE 

Karel, weerom Karel zijt 
gij gisteren nacht gewezen, 
g'hebt met een goeden plaaster mij 
het treurziek hert genezen. 
zóó is 't en ze zeien 't al, 
zoo is 't en zoo moet t'wezen 
die j'om zijn negen stuvers 
heeft wat meer dan leeren lezen, 
maar niet en leerde. O leerdet gij 
nog wel voor duizend franken 
ooit beter geloof en onschuldt et mij, 
dan uw eigen hertevlaamsche klanken. 

Zoo is het en zoo moet het zijn 
God gave dat 't altijd ware 

Aan dichten zal het, o Karel mijn, 
niet schillen, ik ben 't geware. 

En 'k zoeke en ik zoeke en al zoeken ik, ziet, 
'k vinde geen rijm op -eute-

en hebben wij vlaamsch niet veel' anders meer 
wij hebben nog vlaamsche leute.6 

Ook deze jongen geraakt in de ban van Gezelle. Gezelle meende ook in 
hem een toekomstig priester te zien, maar evenmin als Eugeen van Oye 
en Gustaaf Verriest kon Karel de Gheldere aan deze verwachting beant
woorden. In 1860 schreef hij Gezelle namelijk een brief waarvan het 
volgende fragment door een foto in Baurs Uit Gezelle's leven en werk 
bewaard is gebleven:7 

Hooggeachte Heer en Biechtvader 

Nooit en zal ik dankbare woorden vinden krachtig genoeg om 
uit te drukken wat ik in mij vervoele op het zien en overdenken van 
al wat gij voor mijn tijdelijk en eeuwig welzijn te werke stelt. Een 
ding nogthands doet mij pijne, mijnheer, en vele pijne en 't is dat 
ik u niet en kan niet en mag voldoen in hetgene uwe ijver zoo vurig 
(ik weet het) van mij verwacht. Zoudet gij, gij zei ven willen dat 
ik eenen staet aenga, hoe heilig hij zij, tot den welken ik niet de 
minste goeste gevoele? God spare er mij van dat ik mij zou, zoo 
lange ik mijn gezondt verstand behoude, blendelinge in een bane rui-
schen', alwaer ik overtuigd ben dat voor mij niet t'huis te geraken 
(rest ontbreekt) 

Ongetwijfeld heeft deze brief betrekking op het priesterschap, is het een 
bewijs geweest van de „zóó moeilijke, zoo smartelijk maar ook zoo edel 
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en eerlijk dóórgevochten roepingsbezwaren"9. Toch bleef Karel ook daarna 
aan Gezelle bijzonder gehecht. Toen hij in 1860 naar Leuven vertrok, 
was het nog niet zijn plan om arts te worden, maar na een paar jaar taai
studie naar Manchester te gaan om zich als leraar bij Gezelle te voegen:10 

Mijnheer, hier is een kwestie waervan het volgende van mijn leven 
afhangt: kan ik, zonder priester te zijn, een plaetse hebben bij U in 
Engeland? Dat wil zeggen: kan ik er gaen? Zal ik niet, als ik er 
eenmael ben, geweigerd worden omdat ik een leek ben? In dat geval 
zou ik liever hier blijven in Vlaenderen en mij vestigen als leeraer 
van talen, in ievers eene stad (..) " 

Gezelle was zo van de aanhankelijkheid van Karel overtuigd dat hij op 
hem meent te kunnen rekenen als hij naar Brugge is overgeplaatst; hij 
schrijft immers aan grootvicaris Faict in 1860: 

Puis après un an Karel de Gheldere est à notre disposition, plus tôt 
encore s'il le faut, j'ai sa parole, il est jeune et peut durer long-
tems.,2 

Eerst als niet alleen Gezelles Engelse plannen, maar ook het Engels Col
lege is mislukt, zal Karel medicijnen gaan studeren. 

Karel de Gheldere was de eerste van Gezelles leerlingen die een dicht
bundel publiceerde. Reeds in 1861 verscheen zijn ]ongeltngsgedichten, 
die van al zijn oorspronkelijk werk nog de meeste poëzie bevat: niet ten 
onrechte haalde hij met zijn tweede bundel Landltederen (1883) de hoon 
van Lodewijk van Deyssd op de hals 13. In Jongeltngsgedichteb vinden we 
heel duidelijk de invloed van Gezelle. Dat hoeft ons niet te verwonderen, 
want de gebundelde gedichten werden voor het grootste deel in Roeselare, 
o.a. als klaswerk, geschreven. „His master's voice" beluisteren we bij
voorbeeld in Myn eigen dierbaer Vlaemscbe woord (blz. 8, zie Gezelles 
Het Vlaamsche woord in Dichtoefeningen), De waterbeker (blz. 24, zie 
Gezelles Het water is een wonder dtng in Laatste Verzen), 't Blad af den 
boom (blz. 37, zie Gezelles 't Viel ne keer in Laatste Verzen) en De 
landbouwer is d<i (blz. 58, zie Gezelle in Kerkhofblommen: 't Was de 
ure dat de leeuwerk zoet). Met al deze tekenen van genegenheid van Ka-
rels kant en invloed van Gezelles zijde valt het op, dat bijna alle ons over
geleverde poëzie voor Karel ontstaan is in een zeer korte periode van 
vier à vijf weken, toen Karel leerling was in Gezelles tweede poësisklas. 

Het eerste gedicht dat Gezelle voor Karel schreef, is Tranen, dat in een 
handschrift is bewaard gebleven. Dat handschrift ziet er vreemd uit: het is 
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een potloodgeschrift dat met inkt is overtrokken, waarin bovendien nog 
verbeteringen van Gezelles hand staan en dat blijkens het volgnummer 
14 voor de uitgave van Gedichte}), Gezangen en Gebeden van 1862 werd 
gedrukt. In de marge staat met potlood geschreven: „With many thanks 
to Mr. Ch. de Gheldere." Het oorspronkelijke potloodschrift is van Ge
zelle, maar in tegenstelling tot hetgeen in de Jubileumuitgave wordt mede
gedeeld M, bleek ons dat niet Karel de Gheldere, maar Hugo Verriest het 
stuk met inkt heeft overtrokken, ongetwijfeld ten gerieve van de zetter. 
Het overtrekken volgde namelijk niet nauwkeurig de door Gezelle geschre
ven karakters, doch liet het eigene van het handschrift van diegene die 
het stuk overschreef, in tact. Bovendien komt de inktkleur overeen met 
die van het volgnummer bovenaan: Verriest nummerde de eerste ongeveer 
dertig gedichten van Gedichten, Gezangen en Gebeden, waarna Gezelle 
enige veranderingen in de volgorde aanbracht. Het met inkt overtrekken 
en het nummeren geschiedde nadat Gezelle reeds enige verbeteringen met 
nu sterk verbleekte inkt had aangebracht. Na dit overtrekken is Gezelle 
nog eens aan het verbeteren gegaan, nu met donkerder inkt. 

De aanwezigheid van het handschrift in het Gezellearchief is wat 
vreemd. We weten hoe ongaarne Gezelles leerlingen de handschriften van 
hun leraar ten gebmike van een ander, ook van Gezelle zelf, uit handen 
gaven en liever een kopie, door henzelf geschreven, afstonden. Zo vinden we 
in het Gezellemuseum op één blad papier van Karels hand nog drie ge
dichten voor deze jongen: het is duidelijk dat Karel ook graag Gezelles 
handschrift behield. Alleen het handschrift van Tranen zou Karel voor
goed hebben afgestaan. We veronderstellen dat Gezelle dat handschrift 
niet van Karel, maar waarschijnlijk van Eugeen van Oye heeft terugge
kregen. Gezelle schrijft in een brief van 1 maart 1859 aan Eugeen van 
Oye: „Dien dicht aen Karel zonder rijmen moet gij trachten te vinden" 15. 
Deze brief is een antwoord op een schrijven van Eugeen op 23 februa-
rie 1859 waarin met geen woord van het gedicht wordt gerept. Wel heeft 
Eugeen met deze brief een stel verzen teruggezonden die hij blijkbaar 
heeft meegekregen toen hij Gezelle in Roeselare bezocht tussen 14 januari 
en 23 februari. Gezelle schrijft echter niet dat hij het handschrift tussen 
de andere gemist heeft. Zijn zin is zo gesteld dat het ons voorkomt dat 
Eugeen het gedicht kwijt was toen er voor het laatst over gesproken 
werd. Dat was dus vóór de brief van 23 februari, bijgevolg op zijn laatst 

UI 



tijdens Eugeens bezoek. De conclusie is dan, dat Eugeen het handschrift 
heeft gekregen vóór zijn eerste bezoek na zijn vertrek uit Roeselare, dus 
vóór 1 januari 1859. Waarschijnlijk heeft hij van Karel zelf het handschrift 
tussen 28 en 31 december gekregen om het te kopiëren, het door het 
plotselinge vertrek uit Roeselare vergeten terug te geven en het tussen zijn 
paperassen zoek gemaakt. Later dook het weer op en gaf Eugeen het aan 
Gezelle terug. Overigens zijn deze veronderstellingen voor het begrip van 
het gedicht natuurlijk weinig belangrijk. Allossery16 en Baur " nemen met 
Walgrave1β aan dat Tranen aan Karel de Gheldere werd geschonken in 

verband met diens 't Lied van de streke. Karels gedicht beschouwt men 

als een klassewerk dat Gezelle opgegeven had op het thema uit Ilias II 

140: φίλην έις πατρίδα γάΐάν Er worden twee parallellen aangewezen tus

sen Homerus en Tranen : 

(8) 't dierbaer vaders ploeg- en zaeiland 

φίλην έις πατρίδα γάΐαν (naar het beminde vaderland) 

(11)-(12) treedt met liefde op den vruchtbaren aerden bodem 

άποβάντες έπί χθόνα πουλυβότειραν (tredend op de veelvoedende grond) 

De eerste versie wijkt echter verder van de Homerische tekst af: „'t dier

baer vaders en moeders ploegland" en „treedt met liefde op den vrucht-

bren aerden boezem". 

Belangrijker evenwel is dat het verschil tussen 't Lied van de streke en Tra

nen zo groot is dat men alleen als overeenkomst kan zien dat in beide ge

dichten een man na lange tijd terugkeert naar zijn vaderland. In Karels 

gedicht wordt niet gesproken van een boer noch van een akker: er gaat 

een man weg en hij komt terug in de hem vertrouwde natuur. Bovendien 

dateert Karel 't Lied van de streke op 1859. Al kan er sprake zijn van 

een vergissing of een drukfout, het stemt toch tot voorzichtigheid. 

Liever dan Gezelles gedicht met dat van Karel in verband te brengen 

zouden we willen verwijzen naar de brief die Gustaaf Verriest, enige da

gen vóór Tranen geschreven werd, voor Gezelle opstelde. In deze brief 
verheerlijkt Gustaaf het missionarisschap, maar bezweert hij Gezelle niet zijn 
eigen plannen om Vlaanderen te verlaten, ten uitvoer te brengen: „Mais 
Vous, mon père, vous à qui Dieu donna la génie - allez vous nous aban
donner, nous qui sommes vos enfants et devrons nous pleurer et gémir 
quand tout tombera!"19. In Tranen ziet Gezelle zichzelf als de landman 
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die na langdurige afwezigheid naar zijn geboortestreek terugkeert. Dacht 
hij eens na zijn zending in Engeland zo naar Vlaanderen terug te keren? 
Let wel op de dubbele betekenis die de climax van de laatste twee 
regels heeft: 

wie weet er buiten U, myn 
God! dat ik hier de eerste spaê stak. 

Men kan de woorden „de eerste spaê stak" opvatten als „voor het eerst 
mijn spa stak", dus dat „ik hier het boerenwerk geleerd heb", wat meer 
in overeenstemming is met (8) „'t dierbaer vaders en moeders ploeg-
land" dan de tweede interpretatie die berust op de vaste uitdrukking 
de eerste spade in de grond steken = met het grondwerk een aanvang ma
ken, ontginnen. Toch dringt juist de laatste opvatting zich op in alle druk
ken van de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden, waar het gedicht 
steeds het eerste is van een groep gedichten die uitdrukkelijk aan leer
lingen van Gezelle zijn opgedragen. Deze betekenis heeft Tranen onge
twijfeld in de bundel waarin het werd opgenomen. Had het echter deze 
betekenis ook op 28 december 1858, was het toen soms alleen een spelen 
met de gedachte aan de thuisvaart in de verre toekomst naar het vader
land waar hij eens zijn leven begonnen was? Vers 8 wijst daar wel op, 
doch Gezelle schreef enige weken later nog twee gedichten voor Karel de 
Gheldere, waarin het trotse zelfbewustzijn van de man die anderen heeft 
wakker gemaakt voor de poëzie, naar voren komt: in Zoo welkom als de 
bie en Wie kindskindskinders ziet.. Daarom mag men aannemen dat Ge
zelle zich ook op 28 december 1858 bewust is geweest van de tweede 
betekenis die overigens ook weer gesuggereerd wordt in de verzen 16 en 
17: 

Als hy ziet dat 't al in bloei staet, 
Berst en bot en bloeit en vrucht draegt. 

Beide bekentenissen kunnen zich verenigen in een gedicht dat geschre
ven werd op een moment dat Gezelle ernstig erover dacht uit Vlaanderen 
te vertrekken en zich er tevens van bewust was hoe vruchtbaar hij reeds 
gewerkt had in eigen land. 

Karel de Gheldere schreef voor Gezelle op één dubbelgevouwen blad 
papier drie gedichten over die Gezelle hem geschreven had: Zoo welkom 
ds de bie, Oie kindskindskinders ziet en Niet waar, de dichter, 't arme 
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mensch. Baut, die nog in de gelegenheid was dit handschrift te vergelij
ken met gedateerde brieven van Karel de Gheldere, deelt mee dat 
papier en geschrift erop wijzen dat het werd geschreven in 1859.ш 

Dan zou Karel de verzen niet voor de uitgave van Gedichten, Gezangen 
en Gebeden in 1862 hebben gekopieerd (in welke bundel ze ook niet 
verschenen zijn), maar op verzoek van Gezelle, toen deze ze aan Karel 
had gegeven. Dit maakt waarschijnlijk dat de drie gedichten kort na el
kander werden gemaakt. De data der gedichten bevestigen het: Niet 
waar, de dichter, 't arme mensch is van „St. Agnesdag" (21 januari 
1859), Zoo welkom ds de bie van „St. Jan van Waestendag" (27 januari 
1859), terwijl Die kindskindskinders ziet moet dateren van enige tijd 
vóór 23 februari daar Eugeen van Oye in zijn brief van die datum kri
tiek op het vers uitoefent21: deze leerling moet het vers dan ter lezing 
meegekregen hebben op zijn eerste bezoek te Roeselare na 14 januari 
1859. 

Van Niet waar, de dichter, 't arme mensch bestaan twee handschriften: 
dat van Karel van Gheldere en een handschrift van Gezelle in een hand
boekje waarin hij meet kleengedichtjes schreef. Het handschrift van 
Karel van Gheldere blijkt bij vergelijking van de teksten de oudste tekst 
te bevatten. Uit Gezelles handschrift weten we door de ondertekening 
zeker dat het voor Karel bedoeld was, en voorts dat het voor de vuist 
weg werd opgeschreven of gedicteerd: „Ex tempore. St. Agnesd. aen 
K. de G." Het gedicht, dat wel uit een gesprek met Karel over het 
dichterschap is ontstaan, mag men lezen als een poëtische tegenhanger 
van Gezelles brief aan Eugeen van Oye op 22 juni 1858: „Poesis-reli-
gie, Religie-poesis" etc. 

Het eerste gedicht van Karels verzamelhandschrift, Zoo welkom als 
de bie, werd evenals Niet waar, de dichter, 't arme mensch in de eer
ste druk van Kleengedichtjes (1860) opgenomen. Dit gedicht schreef 
Gezelle in zijn handboekje evenmin als in Kleengedichtjes met een op
dracht aan Karel, welke eerst in de tweede druk van Gedichten, Gezan
gen en Gebeden van 1879 is te vinden. Het handschrift van Karel geeft hier
van evenals van de twee andere gedichten, de oorspronkelijke tekst. Het 
werd op 27 januari 1859 geschreven. Het gedicht doet hierin aan Tranen 
denken dat zeer nadrukkelijk het bewustzijn van de dichter spreekt die 
zich de wekker weet van de jongere: 
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Het ronken van zijn stem, 
Hem, 

Wiens vlerken ik van een 
scheen 

En zenden op de locht 
mögt ! 

Hugo Verriest schijnt de eerste geweest te zijn die heeft medegedeeld dat 
Gezelles gedicht een antwoord was op een gedichtje van Karel met het
zelfde rijmeffectB: 

Die zoekt die vindt...?? 

Gelyk de vlugge bie, die 
Gelonkt heeft in de blom om 
Te zoeken achter was, ras 
Vervliegt wanneer ze niet ziet 
Hetgeen ze zoekt: zoo dook ook 
Myn geest in ieder blom om 
Te zoeken of er was was; 
En in geheel myn' hof trof 
Myn oog geen enkel blad dat 
My stoffe bieden wou; 'k rouw 
Op 't ongeluk dat my by 
Het zoeken overkwam; gram 
En ontevreden, 'k zal't al 
Verdraeijen zoo ik ben, en 
Gelyk die stroeve maet gaet. 
Zoo gaet de zake by my 
Omdat ik niet en vand 't land 
Alwaer 't opregte was was 

1859.M 

Het gedichtje zou Karel geschreven hebben op een avond dat hij „geene 
stof tot schoolwerk vond". Gezelles gedichtje vond hij op de achterzijde 
van een terugontvangen blad. Allossery twijfelt enigszins aan dit bericht 
want hij schrijft: 
„Het kan toch ook wel dat dergelijk onderwerp tot werk werd gegeven. 
Immers in het Caes. Gezellearchief vinden we, uit de klas van De Ghelde-
re, een soortgelijk werk van Victor Vancoillie"24. Het is echter evengoed 
mogelijk dat Victor Vancoillie, kennis genomen hebbende van de uitwis
seling van gedichten, ook eens het foefje wilde proberen25. We weten niet 
hoe Hugo Verriest aan deze geschiedenis gekomen is: heeft hij het uit 
eigen herinnering, was Karel de Gheldere zijn bron of heeft hij deze gang 
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van zaken zelf herleid uit het voorkomen van Karels gedicht in Jonge
lingsgedichten, (een boekje dat hij klaarblijkelijk voor zijn opstel heeft 
geraadpleegd), en het bestaan van Gezelles gedicht met opdracht? Hugo 
Verriest is niet de betrouwbaarste bron die men zich denken kan. 

Er is een andere bron om met Allossery aan het bericht van Hugo Ver
riest te twijfelen, nl. het derde gedicht van Karels handschrift: Die kinds-
kindskinders ziet. Het gedicht is zeker van voor 23 februari 1859 en werd 
Eugeen ter lezing naar huis meegegeven na 14 februari 1859. Raf Seys 
neemt aan dat het gedichtje als aanmoediging en beloning aan Karel werd 
gegeven nadat hij als parafrase van een versregel uit Gezelles Vlaamsche 
Woord het ook in Jongelingsgedichten opgenomen Mijn eigen dierbaer 
Vlaemsche woord had geschreven ^. Dit is echter wat te zeker gesteld, daar 
Baur (blijkbaar Seys' bron) schrijft: „een antwoord op 's leerlings repliek 
op een van Gezelle's eigen gedichten, waarschijnlijk Het Vlaamsche woord 
uit D. (...) waarvan duidelijk echo's staan in De Gheldere's Mijn eigen 
dierbaer Vlaemsche woord (...) en dat is inderdaad in 1859 gedateerd"77. 
Dit gedicht heeft Karel de Gheldere in het Lettergilde in 1859 voorge
dragen, maar helaas wordt geen preciezere datering gegeven. We hebben 
reeds gezien dat er meer echo's van Gezelles poëzie in Karels gedichten 
te beluisteren zijn. De verwijzing naar Mijn eigen dierbaer Vlaemsche 
woord is nogal willekeurig. 

Daarom moge de mogelijkheid van een andere gang van zaken in over
weging gegeven worden. Zoo welkom als de bie werd door Gezelle op 27 
januari geschreven óf als antwoord op een ons wellicht niet bekend ge
dicht van Karel de Gheldere óf als uitnodiging tot het schrijven van 
een gedicht. Karel antwoordt met zijn Gelyk de vlugge bie waarin dezelfde 
rijmtechniek wordt toegepast, doch tevens wordt bekend dat hij geen 
stof tot dichten had kunnen vinden. Hierop reageert Gezelle met Die 
kindskindskinders ziet, waarin hij de gevatte wijze waarop Karel de rijm
techniek en beeldspraak van Zoo welkom als de bie gebruikt om uit een 
„moeilijke" situatie te komen, waardeert. Misschien wijst de volgorde in 
Karels verzamelhandschrift: eerst Zoo welkom ds de bie van 27 januari, 
daarna T>ie kindskindskinders ziet en tenslotte Niet waer, de dichter, 
't arme mensch van 21 januari daar ook op. 
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Kleen, kleen kleutergat 
volksl. 

Die kindskindskinders ziet 
Het valt hem zeker zoet : 

Maer uw versverzekind 
Is mij wel nog zoo goed! 

't Doet deugd deugd deugd aen 't hert 
Wanneer me u zingen hoort 

En meugt meugt meugt gij, zoo 
Dan zingt maer altijd voort. · 

Volgens deze voorstelling van zaken zou het dateren van direct na 27 ja
nuari. Hoe het ook zij, ook dit gedicht heeft gemeenschappelijk met Zoo 
welkom als de bie het bewustzijn van de oudere die de jongere in de 
poëzie voorgaat, en doet daardoor ook weer denken aan Tranen. 

Overzien we het geheel der gedichten van Gezelle voor Karel de Gheldere, 
dan valt allereerst op, dat iets van de meest opvallende karaktereigenschap 
die ons van Karel de Gheldere wordt verteld: zijn guitigheid, alleen 
te vinden is in Aan Karel De gheldere. De gedichten die Karel ontving 
van eind december 1858 tot januari 1859 geven ons te kennen dat het con
tact tussen Karel en Gezelle vooral in die dagen aanleiding gaf tot poëzie 
met als thema's de poëzie zelf en de maieutische werking in poeticis van 
de oudere op de jongere. 
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VI. Hugo Vetriest. 

Hugo Verriest is in de biografíe van Guido Gezelle een moeilijk te be
palen figuur. Het aantal gedichten dat Gezelle voor hem schreef, is ge
ring en in slechts één ervan wordt Hugo Verriest toegesproken. Brieven 
van Hugo Verriest aan Gezelle en van Gezelle aan Hugo Verriest kennen 
we niet, al heeft de „pastoor van te lande" eens op zijn oude dag André 
de Ridder op een kastje in zijn lessenaar gewezen: 

Verriest greep me bij den arm: „Ziet ge daar dat kastje?" Ik knikte. 
Als een geheim dat hij me ging toevertrouwen, zei hij heel zacht: 
„Dat zit vol brieven, vol brieven uit den Gezelletijd!" en toen met 
weemoedige klank: „Moesten die ooit aan den dag komen! Maar dat 
zal zijn na mijn dood..." 1 

Wanneer Eugeen van Oye in de Vlaamsche Kunstbode van 1906 enige 
brieven van Gezelle aan hem publiceert, schrijft Hugo Verriest hem een 
brief waarin hij deze publikatie ten scherpste afkeurt2. Was dit uit piëteit 
zoals hij voorgeeft, of werd hij gedreven door een zekere jaloezie zoals die 
ongetwijfeld uit zijn stuk over Eugeen van Oye in Twintig Vlaamsche kop
pen spreekt? 3 De brieven in het kastje van Verriests lessenaar zijn ons niet 
bekend geworden, waarschijnlijk doordat ze nooit bestaan hebben31. 

De grootste propagandist van Gezelle en de in literair opzicht verdiens
telijkste van diens leerlingen schijnt tijdens Gezelles leraarstijd te Roese-
lare geen nauwer contact gehad te hebben met de geliefde leraar dan de 
doorsneeleerling: voor hem geen Sint-Jansrol als Eugeen van Oye zich 
kon toerekenen, voor hem geen zielscontact als zijn broer Gustaaf met 
Gezelle onderhield, voor hem niet de tederheid die Edmond van Нее 
mocht ondervinden noch het hartelijke geduld dat Hendrik van Doorne 
werd betoond. Toch heeft Hugo Verriest zich bijzonder voor Gezelle in
gespannen. Niet alleen in 1862 werkt hij voor de uitgave van Gedichten 
Gezangen en Gebeden door gedichten te verzamelen en de rol van Ge
zelles secretaris op zich te nemen, ook in 1878 blijkt hij zich met de 
uitgave van Gezelles verzamelde gedichten bezig te houden, „'t Is Hugo, 
zoo gij vermoedt, die de uitgave bezorgt van gedrukte en ongedrukte 
gedichten", schrijft Gezelle op 15 december aan Eugeen van Oye4. En 
al blijkt dat voor de Dichtoefeningen geen groot succes5, het getuigt van 
grote liefde voor zijn oud-leraar na de minder prettige ervaringen in 
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verband met de uitgave van 1862 : Caesar Gezelle schrijft immers daar
over dat deze de aanleiding was tot een aanmerkelijke verkoeling in 
de verhouding tussen Gezelle en Hugo*. Een ander teken van verering 
voor Gezelle is het exemplaar van Gedichten, Gezangen en Gebedeh 
van 1862, dat Hugo Verliest voor zichzelf opnieuw liet inbinden met 
een dik pak blanco bladzijden waarop hij een honderdtal gedichtjes en 
fragmenten van gedichten van Gezelle schreef. Het is ons niet bekend 
wanneer hij dat deed, maar het zijn teksten die blijkens de -ae- en -y-
spelling alle vóór ongeveer 1865 door Gezelle zijn geschreven. Gezelle 
zelf heeft zowel de gedrukte tekst van Gedichten, Gezangen en Gebe
den als de door Hugo geschreven stukken verbeterd en aangevuld na 
1865, daar hij dan de -aa- en -ij-spelling gebruikt. Wellicht was het 
ter voorbereiding van de uitgave der verzamelde werken vanaf 1878 
dat Gezelle het boekje van Hugo doorkeek. 

Ondanks al deze klaarblijkelijke toewijding heeft Gezelle zelf slechts 
één gedicht aan Hugo opgedragen: '/ Edele spel der vlugge schaverdijnders 
in Gedichten, Gezangen en Gebeden. Caesar Gezelle heeft het enige per
soonlijk-getinte gedicht voor Hugo Vaer d op de klare beke in Keur-
gedichten van Guido Gezelle gepubliceerd en bij deze publikatie is het 
gebleven7. Walgrave schijnt nog van Hugo Verriest te hebben verno
men dat Handteeken voor hem bestemd was'. Hugo Verriest deelde 
voorts met Gustaaf en met Eugeen van Oye in de oorspronkelijke maar 
door Gezelle nooit gepubliceerde opdracht van Hoe licht is toch de 
sparke vier. Tenslotte heeft Hugo Verriest zich, wel ten onrechte zoals 
A. Viaene aannemelijk heeft gemaakt, het kleengedichtje Timpe tompe 
terelink toegeëigend9. 

Een wat schrale oogst dus, die men niet zou verwachten, wanneer men 
leest hoe Verriest zelf na Gezelles dood doet uitkomen dat hij Gezelle 
zo intiem kende. Gezelle en Hugo Verriest hadden zeer verschillende 
temperamenten en wellicht heeft dit reeds in Hugo's jeugd verhinderd 
dat Gezelle zich tot hem aangetrokken voelde. Al was Hugo Verriest 
de zoon van een dorpskoster en lakenwinkelier, van diezelfde vader en 
van een moeder die burgemeestersdochter was, had hij een zekere aris
tocratische stijl meegekregen. Gezelle was van meer volks-eenvoudige 
aard en voorkeur en zou Hugo Verriest later om zijn aristocratisch-
getinte cultuurideaal een „Vlaamsche franskiljon" noemen (hetgeen niet 
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verhinderde dat Gezelle zelf gaarne met maatschappelijk in aanzien 
staande mensen omging!). Hugo Verriest was geen gedrevene die uit 
innerlijke drang scheppend werk leverde, maar op de eerste plaats een 
genieter, een fijnproever, die het werk en de persoonlijkheid van een 
ander in zich wist op te nemen en dan esthetiserend uit te dragen op 
zijn toehoorders. Hij was een man die op de eerste plaats de levende 
medemens zocht en niet de literatuur, al kan men toch in zijn werk 
dààr verliteratuurde bladzijden vinden waar hij geen tekst gaf die hij 
mondeling op zijn medemensen wenste over te dragen. Hij was meer 
redenaar dan schrijver en had het contact met de aanwezige medemens 
nodig. Gezelle daarentegen was geen redenaar, en al was hij als leraar 
in de omgang met leerlingen van „de middelbare schoolleeftijd" vaak 
onvergelijkelijk, toch had hij iets van de kluizenaar die met zijn boe
ken en woordenverzamelingen gelukkig kon zijn. Verriest zag zichzelf 
in de spiegel van andermans ogen: hij was ijdel. Het verhaal dat Filip 
de Pillecijn in zijn biografie van Hugo Verriest geeft, is typerend : 

Tweemaal in de week gingen de seminaristen (in Brugge) op wan
del. Hugo Verriest blonk uit te midden van zijn gerokte medestu
denten en het is een herinnering die hem bijgebleven is dat, van 
achter menig gordijn, op die twee dagen nieuwsgierige meisjesoogen 
het voorbijgaan van den slanken en eleganten seminarist naspeurden10. 

Het fyjmt ons voor dat dit minder te kennen geeft over het uiterlijk 
dan het innerlijk van de jongeman én van de grijsaard die zich dit niet 
alleen jaren nadien herinnerde of inbeeldde, maar nog vertelde ook. 

Tenslotte zou Hugo Verriest zich pas laat tot Gezelle aangetrokken 
gevoeld hebben. Dan is het zeer goed mogelijk dat Hoe licht is toch de 
sparke vier en vooral Voer al op de klare beke de tekenen zijn dat het 
ijs tussen de twee ontdooid was. 
Baur schrijft immers : 

Maar zijn hoogste triomfen moet Gezelle hebben gevierd, wanneer 
hij dezulken tot zich ziet komen, die wantrouwig of vijandig tegen
over hem hebben gestaan: zóó Hugo Verriest, de nobele vrijbuiter 
in de kollegetucht, die op een mooien nacht al de klepels uit de 
Seminariebellen en -klokken had weggetooverd, maar die toch Gezel-
le's kind en later priester werd. " 

Of beschouwt Baur deze fraaie streek als een bewijs van wantrouwen 
of vijandigheid tegenover Gezelle? Dan kunnen we het met deze conclu-
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sie niet eens zijn. De genoemde gedichten voor Hugo Verriest zijn voor 
de kennis van de contacten in Roeselare tussen Gezelle en hem niet zeer 
openbarend. Walgrave12 herkent in de gedichten voor Hugo '/ Edele spel 
der vlugge schaverdijnders en Timpe tompe terelinkn de „levenslustige 
speelveugel": iets van sportiviteit kan men inderdaad vinden in het eerste 
gedicht. 

Waarschijnlijk als jong kind moet Hugo Verriest (als de ongenoemde 
bron van Walgrave juist is) het gedicht Handteeken gekregen hebben, 
om het gebruik van de vijf puntjes ter verering van de vijf wonden van 
Christus onder de handtekening te verklaren. M 

Bij de bespreking van Gezelles gedichten voor Gustaaf Verriest is 
Hoe licht is toch de sparke vier van 7 augustus 1858 reeds behandeld. 
Hugo Verriest wordt daarin toegesproken als 

( 47 ) Gy wier manlikheid 
Der volkren een gezant bereidt, 
Den Hemel eenen burger, -

waarin niet alleen de mannelijke indruk die de jongen op Gezelle maak
te, en zijn vroomheid, maar ook mogelijk een zendingsroeping wordt ge
noemd. Uit Gustaafs brieven weten we dat Hugo eerst in de paasvakan
tie van 1859 zowel thuis als aan de buitenwereld mededeelde dat hij 
priester wilde worden : 

„Hugo heeft voor den eersten keer openhertig gezeid dat hy naer 
't Seminarie ging gaen, te Kortryk voor 'ne geheelen hoop univer-
sitairen. Op het zien van zyne krankheid geen een en dorst een 
woordeken opsmyten - En 't dee my waerlyk deugd aen myn herte 
- denzelfden dag heeft hy het 't huis verklaerd, en hier ten min
sten heeft het plezier gedaen". 1S 

Op hetzelfde blaadje wit Angoulêmepapier als een probeersel van de laat
ste versregels van Hoe licht is toch de sparke vier staan in potlood de 
eerste regels van Voer al op de klare beke : 

Aen Hr. Hugo Verriest 
„Wieg al op de klare beke" H.V. 

Vaer al op de klare beke 
Vaer al door de groene streke 

Wylen dat ik aen den waterboord 
In de luwte van de boomen 
Beije en u zie henenstroomen 

Ende 
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Het volledige gedicht kennen we door de publikatie ervan in Caesar Ge-
zelles Keurgedichten van Guido Gezette 1.16 Blijkbaar heeft Gezelle een 
gedicht van Hugo Verriest met als eerste regel Weg al op de klare beke 
meegedicht als hij het later met Edmond van Hee's vers 's Menschen 
leven (Gezelles Kom kom wandlen) zou doen: hij onderstreept namelijk 
alle rijmwoorden. Waarschijnlijk is Gezelles gedicht geschreven in de 
laatste schoolweek van zijn eerste poësisklas waarvan Hugo leerling was, 
tussen 7 en 16 augustus 1858. Elke strofe heeft als laatste rijmwoord 
riet en doordat het gedicht in gepaard rijm is geschreven, hebben de 
laatste twee regels in elke strofe dezelfde rijmklanken. Blijkbaar heeft 
Hugo Verriest in dit opzicht O '/ rutschen van het ranke riet nagevolgd, 
evenals in de bouw van zes strofen van elk 8 versregels. In tegenstelling 
tot Gezelles bekende gedicht heeft hij in plaats van uitsluitend mannelijk 
rijm een afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm toegepast. Men kan 
Gezelles gedicht Voer al op de klare beke dus als een „kindskindskind" 
of „versversverzekïnd" beschouwen. 

Voer al op de beke is een afscheidsgedicht dat geschreven werd door 
een leraar die een leerling uit zijn poësisklas ziet vertrekken. Ál kon hij 
voorzien dat hij hem - doch dan nief als zijn leerling - na een zestal we
ken weer dagelijks zou ontmoeten, toch ziet hij in het gedicht ook reeds 
de tijd dat deze jongen de „wijde wereld" in zal trekken. Doch afgezien 
van dit afscheid lezen we in het begin van het gedicht de liefdevolle 
aanmoediging, gericht tot een jongen die door zijn poëzie · blijkbaar 
weemoedig gestemd - zijn leraar heeft verheugd : 

10 'K luistre en hoore uw stemme vloeijen 
13 Stemme zoo lief me als 't luid geklater · 

• (Stemme zoo lief!) - van 't klotsend water 
'K luistere en hoore uw klagend lied 
Beven, in 't mischende ranke riet. 

29 Τ leven is voor hém toch schoone 
Die zyn eerste dichter toonen 
God den Schepper hooren liet 
Needrig als 't klagende ranke riet! 

Het is niet alleen een afscheidsgedicht, maar ook een bemoediging voor 
een jongen die zich moedeloos of weemoedig had getoond in zijn gedicht. 
Dan staat de leraar klaar om op een speelse én fijngevoelige wijze hem 
tegemoet te treden. Wellicht vinden we hier een aanwijzing waarom Ge-
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zelle zo weinig poëzie voor Hugo schreef. Zowel Eugeen van Oye als 
Gustaaf Verriest en Edmond van Нее waren in de Roeselaarse jaren 
onevenwichtige aangevochten jongens en juist hun moeilijkheden trokken 
Gezelle tot hen aan. Was Hugo een zo evenwichtige knaap dat Gezelle 
maar nauwelijks aanleiding kon vinden voor een pastoraal gedicht? 

Slechts één gedicht heeft Gezelle in zijn publikaties uitdrukkelijk aan 
Hugo Verriest opgedragen: 7 Edele spel der vlugge schaverdijnders. Omtrent 
de verhouding tussen Gezelle en Hugo zegt het ons niets. Verriest schrijft 
zelf in Twintig Vlaamsche Koppen, na enkele leerlingen met name ge
noemd te hebben aan wie Gezelle gedichten gegeven had : 

Wij schaverdijnden en hij was onze koning. Hij vaarde op stalen 
voet edeldrachtig in zijnen mantel over het ijs, en zond ons 's an-
derdags 

Het edel spel der schaverdijnders.17 

Dan was het gedicht dus bestemd voor alle jongens die met Gezelle ge
schaatst hadden. Wellicht werd het in de eerste druk van Gedichten, Ge
zangen en Gebeden van 1862 uitdrukkelijk aan Verriest opgedragen, niet 
alleen omdat hij tot de groep schaatsers had behoord, maar ook als 
dank voor zijn werk aan deze uitgave. Voor de datering van het gedicht 
geeft Verriest een aanwijzing in de mededeling aan Caesar Gezelle : 

Guido Gezelle was de schoonste schaverdijnder van geheel Europa! 
hij hield zijn kapote over zijn schouders gesmeten, 't Was een 
waaiende pluime op stalen voet. Hij had ievers een riet uitgetrok
ken en wij trachtten hem 't riet te pakken. - Dit stuk is gedicht 
in den tijd toen hij werkte aan Hiawadha, 't is in denzelfden ryth-
mus geschreven. и 

Longfellows Hiawadha verscheen voor het eerst in 1855 te Boston en in 
1856 te Leipzig bij A. Dürr. De uitgaven van Dürr werden door de 
Brusselse boekhandelaar C. Muquardt in België verspreid en Gezelle stond 
met deze in contact19. Gezelle zal dan niet vroeger dan 1856 met Hia
wadha kennis gemaakt hebben. In Vlaemsche Dichtoefeningen van augustus 
1858 werd de vertaling van een zang eruit, Mondamin, opgenomen, doch 
Hugo Verriest deelde Caesar Gezelle mede dat Mondamin afzonderlijk 
gedrukt en aan de leerlingen uitgedeeld werd in 1858-1859x. Al heeft 
Baur van deze afzonderlijke druk geen exemplaar gevonden21, onmogelijk 
is het niet: Gezelle liet meer van deze uitgaafjes maken en de bekendste 
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van deze is wel de eerste druk van Kerkhofblommen die ook zéér schaars 
is. Baur dateert in zijn dundrukuitgave Mondamin op 1856: zodra Hia-
wadha in Europa was uitgekomen, heeft Gezelle zich dus aan het ver
talen gezet. Met zijn leerlingen heeft hij zich echter ook daarna steeds 
met Longfellows werk beziggehouden. Van Oye was in 1859 nog aan 
het vertalen en Edmond van Нее liet in het Gezellearchief ook de ver
taling van een zang uit Hiawadha achter22. Verriests aanwijzing is te vaag 
om een precieze datering te geven. Indien Verriests mededeling betrouw
baar is en hij zijn gegevens niet zelf uit het gedicht heeft herleid, moet 
het geschreven zijn vóór Verriest naar het Groot-Seminarie te Brugge 
vertrok, dus vóór augustus 1860. Het werd niet in Vlaemsche Dicht
oefeningen van 1858 opgenomen, wat een aanwijzing kan zijn dat het na 
augustus 1858 dateert. Dan is het van de winter 1858/1859 of 1859/ 
1860. 

Van de gedichten die met Hugo Verriest in verband gebracht kunnen 
worden, is er een die een persoonlijk contact betekende : Vaer al op de 
klare beke van augustus 1858 en dit ene gedicht werd Gezelle ingegeven 
toen het hem bleek dat Hugo enige bemoediging nodig had. Voor het 
overige zijn ons geen verzen bekend die van een zekere intimiteit getuigen. 
De oorzaak hiervan kan gelegen hebben in een aanvankelijk wantrouwen 
van Verriests kant, in een divergentie van beide karakters die Gezelle 
niet behoefde te overbruggen omdat het hem op één keer na niet bleek 
dat de jongen, die wellicht evenwichtig was, zijn bijstand nodig had. Ook 
valt op te merken dat zowel in Vaer al op de klare beke als vooral in 
't Edele spel der vlugge schaverdijnders een zekere sportieve sfeer heerst. 

124 



VII. Hendrik van Doorne. 

Het aantal gedichten die met deze leerling op een of andere manier in 
verband kunnen gebracht worden, is bijzonder groot: 26. Gezelle moet 
niet alleen met Hendrik van Doorne, maar ook met het gezin waaruit 
Hendrik voortkwam hartelijke betrekkingen hebben onderhouden. Deze 
relaties worden ons toegelicht door verschillende soorten documenten. Ten 
eerste zijn er de gedichten van Gezelle die voor de Van Doornes zijn ge
schreven en daarnaast de gedichten die Gezelle in het album van Hendrik 
schreef: de jongen was een verzamelaar van gedichten, sanctjes en sou
venirs: uit een van de albums schijnt P. Allossery de varianten van een 
aantal gedichten van Gezelle aangetekend te hebben in deel IV van de 
Jubileumuitgave (zie blz. 211, 216, 217, 227, 229, 230, 233, 234, 238, 239, 
244, 245, 260, 278, 284; elders echter gebruikt hij afschriften uit een album: 
blz. 85 en 218). Baur schrijft echter in deel XI van de Jubileumuitgave ' 
dat het album (er zijn er echter meer dan één geweest) ergens in Engeland 
is en dat hijzelf de afschriften door Al. Walgrave uit dat album gebruikt: 
heeft Allossery nu wel dat album gezien of heeft hij zich ook van die af
schriften bediend zonder daarvan melding te maken? In ieder geval heb
ben ook wij geen albums van Hendrik van Doorne onder ogen gehad 
en gaan wij uit van de gegevens die de Jubileumuitgave ons verstrekt. 
Ook zijn er enige autografen van gedichten, geschreven op een sanctje. 
Vervolgens zijn in deel XVIII van de Jubileumuitgave enkele brieven van 
Gezelle aan de Van Doornes gepubliceerd en werpen enkele passages uit 
de brieven van Hendrik van Doorne aan Eugeen van Oye, berustend in 
het familiearchief van Van Oye te Gent, een verrassend licht op de ver
houding tussen Hendrik van Doorne en Gezelle na 1862. Tenslotte heeft 
Hendrik van Doorne na de dood van Gezelle een „Gedenkboek" (1903) 
geschreven, waarin hij zijn herinneringen aan Gezelle in de Roeselaarse 
en Brugse tijd heeft opgetekend. Dit gedenkboek heeft Walgrave in zijn 
Leven van Guido Gezelle en Gedichtengroei gebruikt en heeft A. Viaene 
ten laatste in Biekorf 1949, blz. 217-231 voor een groot gedeelte gepu
bliceerd. Wij gebruiken deze tekst en voor de in deze publikatie ontbre
kende delen onze eigen kopie die we van het origineel maakten. 

Viaene is van oordeel dat „op zijn geheel (...) het Gedenkboek van 
Van Doorne een betrouwbaar anecdotisch document2 is. Hij wijst erop 
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dat de schrijver op nauwkeurigheid gesteld was en de lezer waarschuwt 
als hij zijn geheugen niet vertrouwt. Viaene is wel van oordeel dat 
Van Doome geneigd is om „Poucke" (het is niet duidelijk of hij 
hiermee Hendrik van Doome of diens huis in Poeke bedoelt) als 
inspiratiebron van Gezelles gedichten te overschatten. Door nauwkeu
rige lectuur is ons echter gebleken dat het gedenkboek een bijzonder 
verward document is dat ons wel diensten kan bewijzen, doch na 
zeer omzichtig gebruik. De herinneringen zijn herhaaldelijk zeer on
nauwkeurig wat de chronologie betreft. Het zou ons verwonderd heb
ben als het anders was geweest, want we moeten wel beseffen dat 
het boek werd geschreven door een man die allerlei anecdotes vertel
de van ongeveer 65 jaar geleden. Hendrik van Doorne heeft bovendien 
de neiging om het optreden van Gezelle tot een legende te maken. Over 
de onenigheid in het Seminarie inzake Gezelles optreden schrijft hij b.v. 
het volgende ongeloofwaardige verhaal: „De tweestrijd bleef niet langer 
tusschen de vier muren van 't Klein Seminarie genepen. Westvlaanderen 
weergalmde alligte van 't gene Rousselaere in rep en roere zette! Oostvlaan-
deren ook wierd van de kwale gekwollen, en daar ik Oostvlaanderaar van 
woonste en verblijf was, botste ik dagelijks, gedurende mijne vakansen, tegen 
de tegenstrijdige gedachten van mijne landgenooten" 3. Over Gezelles eerste 
verblijf te Poeke: „Van de tweede Misse die hij in de parochiekerke las, 
liep Poucke vol van dien vreemden priester die zoo stichtend en godvruch
tig messe doet" 4. Het waarschuwt ons vooral voor een eventuele dramatise
ring van Gezelles onaangename wederwaardigheden in het Seminarie te 
Roeselare. Gezelle verrijst uit het geschrift als een miskende heilige, wat 
een verwonderlijke schepping mag heten van een leerling die, zoals zal 
blijken, in brieven aan zijn vriend Eugeen van Oye, Gezelle het scherpst 
van allen heeft veroordeeld. Toch behoeven we niet te twijfelen aan de 
goede trouw van deze getuige: Hendrik van Doome komt ons voor als 
een goedwillend, braaf, eenvoudig man die, - wat op onthutsende 
wijze uit zijn brave keukenmeidenroman Jan van Noorde (1881) blijkt -
niet al te intelligent zijnde, simpel in zijn bewondering en simpel in zijn 
afkeuring was. Het gedenkboek kwam tot stand in een tijd waarin, vlak 
na de dood van Gezelle, om deze figuur in dweepzucht een aura geschapen 
was waaraan onze auteur niet kon ontsnappen: ook hij nam er deel aan. 
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Α. Gezelle en het gezin Van Doorne. 

Hendrik Karel Evarist (volgens de registers van de Burgerlijke Stand van 

de gemeente Poeke: Henricus Evaristus Carolus) Van Doorne werd te 

Pocke geboren op 16 april 1841 als zoon van Joannes Antonius Guilliel-

mus van Doorne, notaris, en van Augusta Rosalia van Eechaute uit Deinze. 

Hij was het tweede kind uit dit huwelijk: in 1840 was er een dochtertje 

Maria geboren. Op 14 april 1842 stierf de moeder, en vader Jan van Door

ne huwde later met Justina van de Velde uit Evergem, uit welk huwelijk 

vier kinderen voortkwamen, waarvan het jongste kind Augustus Antonius 

Nathalie, geboren op 9 maart 1853, stierf op 14 juni 1862. 

In 1854 begon Hendrik zijn pensionaat te Roeselare; en hij heeft in zijn 

gebedenboek ondertekend hoe hij reeds bij de bespreking van een plaats 

aldaar in de zomer van 1854 kennis maakte met Guido Gezelle. Gezelle 

moet volgens hem reeds toen op zijn vader en zijn stiefmoeder een zeer 

gunstige indruk gemaakt hebben. Toen Hendrik in oktober 1854 in Roe

selare zijn studie begon, was Gezelle zijn toeverlaat en heeft deze het 

kind, dat veel heimwee had, opgevangen. Gezelle gaf hem de bijnaam 

„Poucke", naar zijn geboorteplaats omdat deze naam hem grappig en aan

genaam aandeed. 

Moeder Van Doorne kwam verscheidene keren naar Roeselare; naar 

aanleiding van haar eerste bezoek is volgens het gedenkboek het kleenge-

dichtje (in Gedichten, Gezangen en Gebeden 1862 gerangschikt onder 

Bloembladeren) Heil и moeder geschreven nadat Gezelle met Hendrik 
haar naar het station vergezeld had. Zij bewaarde het gedichtje haar leven 
lang in haar kerkboek en het zal dus wel op een sanctje geschreven zijn. 
De datering van dit en van andere kleengedichtjes voor Hendrik van 
Doorne is moeilijk, doordat de gegevens uit het gedenkboek enkele ma
len niet in overeenstemming zijn met de datering die Gezelle zelf onder 
de gedichtjes heeft geplaatst in het album van Hendrik. Juist dit gedicht 
kan de oorzaak van deze moeilijkheid uit de weg ruimen. 

Hendrik van Doorne schrijft het kleengedichtje in zijn gedenkboek 
over, blijkbaar met gebruikmaking van het sanctje uit moeders kerkboek, 
want hij tekent uitdrukkelijk aan dat daarin met name genoemde af
wijkingen voorkomen5. Zoals de uitgever van het gedenkboek, A. Viaene, 
benadrukt, mogen we op grond van de afwijkingen van de bekende ver-
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sie aannemen dat dit de eerste tekst was. In de laatste dundrukuitgave 
staat nog als datum: 29-6-1860, op grond van Gezelles datering onder 
de tekst in Hendriks album. Doch deze tekst is daar tweemaal zo lang.6 

Daar Hendrik van Doorne in 1862 meehielp met de uitgave van Ge
dichten, Gezangen en Gebeden, is het zeer waarschijnlijk dat hij Gezelle 
de tekst van zijn album heeft verschaft. Gezelle heeft echter de tekst 
tot de oorspronkelijke lengte teruggebracht. Door er een tweede deel 
in spiegelbeeld aan toe te voegen, benadrukte Gezelle in het album de 
verbindende rol van het kind tussen de moeder en de dichter en tussen 
de dichter en de moeder. Door het eerste, oorspronkelijke deel in de 
afdeling Bloembladeren van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 
te behouden, legt het gedicht weer het accent op het afscheid door de 
dichter van de moeder, hetgeen overeenkomt met de plaats van het ge
dicht in de bundel: aan het eind vóór 'k Hoore tuitend' hoornen („den 
navond is naby / voor my!"), Vaerwel! Dat schoone woord, Tot weder
ziens, tot wederziens! en 't Laetste. De invloed van de bundeling der 
verzen op de tekst van de gedichten kan men uit de ontwikkeling van 
Heil и moeder aflezen. 

We leggen hier voorts de vinger op een fundamentele fout bij de 
datering der gedichten in Baurs dundrukeditie. Op geen enkele wijze 
staat ergens aangegeven of de gevonden of geconcludeerde datum die 
van de eerste, laatste of welke versie ook is. De datum die nu in de 
dundrukeditie bij Heil и moeder (29-6-18607) te vinden is, blijkt de 
dattim te zijn die er juist niet onder moet staan. Op deze dag week 
de tekst het verst af van die waaronder in de dundrukeditie deze datum 
staat afgedrukt! De beste datering voor déze tekst is 1862, het jaar waarin 
de eerste druk van Gedichten, Gezangeb en Gebeden werd samengesteld 
en uitgegeven. 

De eerste versie moet op het sanctje voor Hendriks moeder geschreven 
zijn na de aankomst van Hendrik in Roeselaere: 1854-1855. De datum 
29-6-1860 (of „St Pauwelavond ten 10 's avonds 1860") is die van de 
inschrijving in Hendriks album. Met dezelfde datum werden in hetzelfde 
album ingeschreven: Hoe zoet is 't tusschen broederen twee en Weet gij 
waar de wind geboren. Het eerste draagt als datum „Op St. Pauwels, 
ten 10% 's avonds", het tweede „Op St. Pauwels ten 10 's avonds 
1860". Ondanks het ontbreken van het jaartal bij de eerste datering is 
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het duidelijk dat alle drie gedichten vlak na elkaar op dezelfde avond 
door Gezelle in het album zijn ingeschreven. De volgorde is ons niet 
bekend, daar wij het album niet kunnen inzien, maar Hoe zoet is 't 
tusschen broederen twee is volgens het horloge de laatste geweest. 

Ook dit gedicht kreeg als datum in de dundrukeditie: 29-6-1860, on
getwijfeld de dag waarop het in het album werd ingeschreven, niet die 
van de eerste versie. Volgens het gedenkboek werd het gedicht geschre
ven in de tijd dat een broer van Hendrik, Sepke (Petrus Josephus, ge
boren 7-8-1845 als eerste kind uit het tweede huwelijk van Hendriks 
vader), ook in het Klein Seminarie te Roeselare verbleef. Deze broer was 
er leerling van oktober 1855 tot augustus 1858e. Sepke had een zwakke 
gezondheid en werd in Roeselare ziek. Gezelle trok met het kind op, en 
Sepke was reeds genezen toen zijn moeder op het bericht van zijn ziekte 
naar Roeselare kwam. Nadat Gezelle haar op haar terugreis een stuk 
vergezeld had en met de twee jongens, Hendrik en Sepke, naar het Col
lege was teruggewandeld, zond hij 's avonds Hoe zoet is 't tusschen broe
deren twee aan Hendrik, die het op zijn beurt naar zijn moeder stuurde. 
Het gedicht is dus tussen oktober 1855 en augustus 1858 geschreven; 
en op 29 juni 1860 werd het - al of niet gewijzigd: we weten het niet -
in Hendriks album opgenomen '. 

Blijkbaar had Hendrik ongeveer 29 juni 1860 aan Gezelle gevraagd enige 
gedichtjes die hij vroeger reeds geschreven had, ook in zijn album in te 
schrijven. Gezelle voldeed aan dit verzoek, doch waarschijnlijk kon hij het 
in het geval van Heil и moeder niet nalaten het gedicht met een variatie 
uit te breiden. Voor de aanleiding tot het derde gedicht Weet gij waar de 
wind geboren dat ook op •jeze dag werd ingeschreven, verwijzen we 
naar blz. 139-140 

De gedichten Heil и moeder en Hoe zoet is 't tussen broedereb twee 
verraden niets van de eigen aard, problemen of verlangens van Hendrik 
van Doorne. Het eerste was ook eigenlijk niet bestemd voor Hendrik en 
het tweede niet voor hem alleen. Wordt in het eerste de liefdeband 
tussen moeder en kind aangeduid, in het tweede wordt de sfeer van 
genegenheid tussen drie mensen die samen wandelen, opgeroepen. In geen 
van beide staat de jongen op zichzelf, maar als lid van een gezin, als 
zoon en als broer. 
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We weten dat Gezelle het gezin van de Van Oyes in Torhout nooit 
bezocht heeft, maar evenmin zijn ons bezoeken bekend aan de ouderlijke 
huizen van andere leerlingen. Alleen het gezin Van Doorne, dat toch niet 
zo gemakkelijk te bereiken was, vormt een uitzondering. 

Hendrik van Doorne schrijft in zijn gedenkboek een tweetal gedichten 
toe aan bezoeken van Gezelle aan Poeke: Poucke (in Gedichten, Gezan
gen en Gebeden) en Of ik mijn herte mocht (Kleengedichtjes). Poucke 
wordt in de dundrukeditie gesteld op mogelijk 1857, zulks op grond 
van de mededeling die Hendrik van Doorne in zijn gedenkboek doet,0. 
Hij schrijft reeds in het begin van zijn memoires dat Gezelle het gedicht 
schreef „een jaar of twee"11 na Hendriks kennismaking met Roeselare 
in 1854. Verderop beschrijft hij het eerste bezoek van Gezelle aan Poeke: 

't Duurde eenigen tijd éér hij naar Poucke kwam. Moeder viel hem 
lastig om 't lijf, maar, elks slave en dienstbode, 'η vond hij geenen 
tijd. (...) Hij ging toch eindelijk kunnen afkomen, want, als Moeder 
kwam te begrijpen wat er hem weerhield, noodigde zij zijne drij 
vier Engelsche jongens met hem mede, en wij genoten dien keer 
zijn bezoek gedurende vijf dagen! (...) Twee dagen later (d.i. na 
zijn vertrek) kreeg Vader, met hertelijkste bedankingen, den dicht 
op Poucke, die hem veel genoegen verschafte l2. 

Walgrave tekent hierbij aan: „Men mag dit gedicht in 1856 of '57 stel
len, binst de groóte vacantie"13. Allossery kent geen voorbehoud: „Dit 
gebeurde onder het groot verlof 1857, als Hendrik de vijfde uitgedaan 
had" en verwijst naar Walgrave en diens bronnen. Toch bekruipt hem 
achteraf enige twijfel, omdat Poucke, wanneer het van 1857 dateert, het 
oudste gedicht van Gedichten, Gezangen en Gebeden is en reeds had 
kunnen worden opgenomen in Vlaemsche Dichtoefeningen van 1858. Hij 
verwijst dan naar Philip Verhulstens Eergedicht van 1855 dat in Liederen, 
Eerdichten et Reliqua van 1880 verscheen en zeer goed in Vlaemsche 
Dichtoefeningen gepast had 14. 

Het is inderdaad mogelijk dat Poucke bij de samenstelling van Vlaem
sche Dichtoefeningen uit het oog was verloren of minder geschikt werd 
geacht voor deze bundel, en dat het mede door toedoen van Hendrik, 
die zo'n grote rol speelde bij de uitgave, in Gedichten, Gezangen eb Ge
beden van 1862 werd opgenomen. Enige twijfel blijft echter wel op 
zijn plaats. Hendrik van Doorne koppelt namelijk het gedicht aan het 
eerste bezoek van Gezelle aan Poeke dat hij met Engelse leerlingen 
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aflegde. Het enige bericht evenwel van een bezoek met Engelse leer
lingen aan Poeke vinden we in een dankbrief van Gezelle aan Hendrik 
van Doorne op 21 september 1860: 

Het spyt my nu van zoo koel afscheid genomen te hebben van 
UI. al te Poucke en heel bezonderlyk van U. Myn Engelschmans en 
hebben zelfs, geloof ik, geen bedank u gezeid15! 

Dit bezoek werd afgelegd nadat hij zijn onvermogen om te komen had 
te kennen gegeven in een brief uit Brugge van 31 augustus 1860: 

Ik kan onmogelyk maendag toekomende by uliedem niet zyn noch 
en kan ik dag stellen wanneer, 'k Zal al doen dat ik kan om te 
komen terwyl gy thuis zyt16. 

Als Hendrik van Doorne dit bezoek bedoelt, zal het waarschijnlijk niet 
Gezelles eerste bezoek zijn geweest, want in zijn brief aan Eugeen van 
Oye op 15 september 1858 schrijft Gezelle: 

I have had letters from all directions, one from Vandoorne among 
the rest, who is bara goossa (very cross angry) with you because 
you did not come on the day appointed: he was there at Thielt sta
tion with carriage and horse to wait for us 17. 

Het zal hier echter wel betrekking hebben op een kort bezoek: het is 
weinig waarschijnlijk dat Eugeen een logeerpartij zou zijn vergeten. Het 
is ons niet duidelijk of Gezelle wel gegaan is. Van Doorne schrijft dat 
Poucke met een dankbrief aan vader Van Doorne werd gezonden: het 
bezoek van 1860 werd afgesloten met een dankbrief aan Hendrik van 
Doorne, die Gezelles dank aan zijn ouders moest overbrengen. 

Er is in dezen geen zekerheid. De herinneringen van Van Doorne 
lijken in verband met Poucke niet helemaal betrouwbaar: er zijn aan
wijzingen dat het bezoek met de Engelsen (dat dan mogelijk geen eerste 
bezoek van Gezelle aan Poeke was) plaatsvond in september 1860 en 
dat Poucke dan met zijn herfstelijk beeld der zwermen krassende kraaien 
van deze maand dateert. Poucke mag wel allerminst met Hendrik van 
Doorne zelf in verband gebracht worden. In dit gedicht komt de mens 
niet voor: alleen een sfeer van herfstehjke natuur en rustieke vrede, 
gesuggereerd door zwermen krassende kraaien in de bomen en het lang
zaam luiden van de kerkklokken: deze vrede heeft de dichter een geluk-
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kig moment bezorgd. Het vangt in woorden de genoten vakantiesfeer. 

Geen wonder dat het gedicht in de bundel Gedichten, Gezangen en Ge

beden om de sfeer van het Vlaamse land werd geplaatst vóór Vaart 

voort: „Gij kinderen behoeft niet uit Vlanderen te gaan om wat schoons 

te bewonderen". 

Het tweede gedicht Of ik mijn berte mocht wordt door Hendrik van 

Doorne eveneens met een bezoek aan Poeke in verband gebracht. Het 

relaas van Gezelles bezoek is in Biekorf op vreemde wijze gecoupeerd: 

een aanvulling treft men aan in Walgraves Gedichtengroei: Volledig luidt 

het verhaal aldus: 

Op een ander maal, 'k en kan mogelijks 't tijdstip niet meer be
palen of achterhalen, wierd er 's avonds late, 't was wel acht en 
half, aan de belle getrokken. - Een laat bezoek 'n was persiest geen 
alledaagsch gebeurte, en beeld U onze vreugd en begeestering in, 
als onze scherpgezette ooren 't meissen in verwondering hoorden 
uitroepen - „Oh Mijnheer Gezelle is dat U!" - Op 'nen blik vlogen 
zetels en stoelen hoop over 't joop en wij hingen hem om 't lijf, de 
vingers in de vuist. - Daar en was geen gissen noodig dat hij wel -
en willekom was. - „Ben ik verwacht?" was albij 't eerste woord 
dat hij sprak als hij de zitzale binnen trad! - Moeders antwoorde; 
„Gij zijt altijd verwacht Mijnheer Gezelle" en voldei hem niet. 
Hij wenschte te weten of wij hem verwacht hadden! Hij vertelde 
ons dat hij voorzeker meende dat wij allen aan de deure gingen 
staan om hem van verre te verwillekomen. „Van zoo dat hij hem 
beraad had van te komen, zond hij er ons door zijnen Engel Be
waarder de boodschap van en bijkans alle stonden en stappen 
zijner reize vroeg hij de veugels, de winden en varende wolken 
van ons de tijdinge aan te kondigen: Hij had ons van zijne komste 
bij „télégraphie sans fil" zoeken te verwittigen, maar zijne pooging 
mislukte. Hij en gerocht er niet vóór zijne eigenpersoonlijke ver
schijning. 'T is aardig nogtans dat Gezelle, met zijn fijngeraamd en 
overgevoelig zenuwstelsel en met volle kracht en wil van bedin
ging de vóórbode des geests niet vooruit kreeg! Gezelle, zou men 
peizen, was juist de man om zulken uitval te verkrijgen! -
Hij bleef tot 's anderendaag's namiddag en vertrok nogmaals met een 
pakske moed, naar zijn vriendeloos geweste weer, waar hem nog 
zulken ergen beker weemoed te drinken stond! - Wij ontvingen nog
maals zonder lang vertoeven een dichtje van hem, dat Vader dezen 
keer als 't zijne besprak en zoo wel weten weg te steken heeft dat 
wij het na zijne dood nooit meer ontdekt hebben, 't Sprak op 
dankbaarheid en al dat ik er van onthouden heb, zijn de twee 
slotverzen: 
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't Is vele dat men schoonheid heet, 
Maar Dankbaarheid „is" schoon! -

Het bedoelde dankversje luidde in handschrift aldus: 

Of ik myn herte mögt 
op al de hoek[en] schry[ven] 
En op de mur [en] van 
Dees liefderyke woon 
Mögt het geschrefven] sta[en] 
't Zou er geschrev[en] staen 
schoon waer dat schrift toch niet 
Maer Dankbaerheid is schoon. " 

Deze autograaf is door Allossery aangetroffen op een stukje papier waar
van op de andere zijde een gedeelte uit een Engelse brief van J.A. Kelley 
staat. Deze Kelley schreef Gezelle in de Roeselaarse en Brugse tijd. Al
lossery dateert het handschrift op ongeveer 1860, bewust in strijd met 
Walgraves datering op 1857. We zouden het gedicht op 1860-1861 da
teren, in het begin van de Brugse tijd. Gezien de mate van vertrou
welijkheid die uit de onverwachtheid van het bezoek 's avonds in een 
voor Gezelle moeilijke periode blijkt, is niet zozeer de paasvakantie van 
1860 (die ook binnen Allossery's datering zou vallen) als wel de Brugse 
periode, na het bezoek in september 1860 en rondom de likwidatie van 
Engels College mogelijk, dus meer in de buurt van Pasen 1861. 

Dat de moeilijkheden in het Engels College hem hebben aangegrepen, 
zou kunnen worden opgemaakt uit het verhaal van een ander bezoek 
dat volgens Van Doorne Gezelles tweede bezoek aan Poeke was: 

Ondertuschen kregen wij hem meermaals te Poucke. Moeder had op 
den eersten oogslag zijn herte verstaan. Zijn eerste bezoek duurde 
maar 'nen dag. Hij was in Brugge en hij „kwam ne keer naar huis", 
zeide hij. Of wij allen blijde waren van hem te hebben! Hij ont
waarde al gauwe dat zijne nederbots hem zijne oude vrienden niet 
ontvreemd had. Liefde, hertskloestering, medegevoelen warmden en 
voedden dat hongerig gemoed, en als hij ons verliet om nog 'ne keer 
dien harden en eigengierigen wereld binnen te treden, drukte hij, 
als Moeder hem „goeden moed en vaarwel" zei, zoo vuriglijk haar 
hand en sprak, in al hunne intieme eenvoudigheid, de zielrakende 
woorden die jaren naardien in zulke lief- en sierlijke bloemen gin
gen opgereesemd hangen: „'k Ben nu nog 'n keer voor 'n tijdje 
goed!" en hij stapte half weenend half lachend 't rijtuig op, en 'k 
voerde hem naar Âelterstatie. ^ 
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De zinsnede ,()Hij was in Brugge" kan erop wijzen dat hij vanuit he' 
ouderlijk huis waar hij met vakantie geweest zou zijn, op bezoek bij de 
Van Doornes kwam. Afgezien van het dan wat naargeestige karakter van 
de uitlating „hij kwam ne keer naar huis" is de mogelijkheid duidelijk 
aanwezig dat dit voorval plaats vond in de tijd dat Gezelle in Brugge 
gevestigd was, dus na medio augustus 1860. 

In klad zijn enkele aantekeningen van Hendrik van Doorne bewaard 
gebleven bij brieven van Gezelle aan hem. Zo tekent hij aan bij Gezelles 
brief 76a van St. Matthewsf. 1860 (21 september): 

Hij kwam àf voor 'nen dag met Mijnheer Algar en moest zonder feil 
den avond wederom 't huis zijn. Ik voerde hem naar de statie 
maar wij kwamen bij een ongeval en können niet voort. Daardoor 
moesten zij bij ons blijven slapen... en dus bleef zijn klooster 's 
anderdaag's nuchtings zonder Misse. 

Hier moet Van Doorne zich vergissen, want in de betrokken brief gaat 
het niet over één Engelsman, Mr. Algar, maar over een groep: 

Het spijt my nu van zoo koel afscheid genomen te hebben van UI. 
al te Poucke en heel bezonderlyk van U. Myn Engelschmans en 
hebben zelfs, geloof ik, geen bedank u gezeid.21 

Het was daarom dat we het eerste bezoek, met de Engelse jongens, op 
september 1860 dateerden. Het bezoek met Algar moet dan later plaats 
gevonden hebben. Wellicht gebeurde dat in de kerstvakantie, want Van 
Doorne schrijft in dezelfde commentaar ook: 

Ik had hem ook verzocht van Nieuwjaar dag te Poeke over te 
brengen met zulk verleng der rustdagen, als dat er gingen gegeven 
worden, hij vond her beval in, maar kon niet bescheiden tot hij 
verlof van den Rector, Kanonik Dessein, bekomen had. 

Ook Walgrave, die wellicht van Van Doorne mondeling nog toelichting 
heeft gekregen, dateert dit bezoek in de kerstvakantie22. 

Wanneer we, wat de volgorde der bezoeken betreft, op Van Doornes 
geheugen zouden mogen vertrouwen, dan zou (gesteld dat - afgezien van 
het bezoek zonder Eugeen van Oye in september 1858 - het uitstapje 
in september 1860 met de Engelse jongens de eerste logeerpartij van 
Gezelle was) de onvrijwillig verlengde visite met Algar in de kerstva
kantie van 1860 het tweede, en het onverwachte bezoek van Gezelle-
alleen het derde zijn, waaruit dan geconcludeerd mag worden dat Of ik 
mijn herte mocht dateert van maart/april 1861. Dit zou overeenstemmen 
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met de aard van het handschrift. Wat de tekst zelf betreft, verdient 
het in het kader van deze paragraaf de aandacht dat deze Hendrik van 
Doorne zelf geheel niet noemt: het gaat om de liefde die Gezelle dankbaar 
ondervonden heeft in het gastvrije huis der Van Doornes. 

Nog eenmaal zal hij in het gezin Van Doorne aanleiding vinden tot het 
schrijven van enkele gedichten. Nu is er geen vreugde, maar de droef
heid om het overlijden van het jongste kind Gustje op 14 juni 1862. 
Gezelle zond de moeder als eerste troostwoord het reeds in de eerste 
druk van 1860 in Kleengedichtjes opgenomen gedicht: Ah! gij hadt zoo 
geren 't leven ̂ . Tevens zond hij de ouders een condoleantiebriefje. Ook 
verzorgde hij het bidprentje waarop onder andere het gedichtje: God 
gaf het ons voorkwam24. Bovendien verzorgde Gezelle een gedachtenis 
van groter formaat met aan de ene zijde dezelfde tekst en aan de andere 
een brede uitweiding in proza die doet denken aan Blijde kinderen dat 
hij in dezelfde maand een definitieve vorm gaf25. Enige weken later, 
op 1 juli 1862, voelde Gezelle zich gedrongen om aan de bedroefde moeder 
nog een gedichtje te zenden: Aan de rouwende moeder'26. Dit gedichtje 
werkt de eerste drie regels van het vers op het bidprentje uit. Dezelfde 
overgave aan God vinden we ook in het in de tweede en derde druk 
van Gedichten, Gezangen en Gebeden opgenomen Ach! dat blijkens het 
handschrift van Hendrik van Doorne, thans volgens Baur in het Gezelle-
museum ", in verband te brengen is met de dood van Gustje. Ook dit 
gedicht zal wel voor de moeder van Gustje bestemd zijn geweest en 
uit dezelfde tijd juni/juli 1862 dateren28. 

Bij geen sterfgeval heeft Gezelle zo veel in poëzie gevatte troost ge
tracht te geven als dit: Kerkhofblommen van 1858 is minder als troost 
voor de nabestaanden op te vatten, dan voor de leerlingen van poësis, 
voor wtie Gezelle het in een zeer beperkte oplage liet drukken. Het is 
een teken temeer hoe Gezelle met het wel en wee van dit gezin, het 
enige waarvan we weten dat hij er in zijn leraarstijd kwam, meeleefde. 

Als onze hypotheses betreffende de bezoeken van Gezelle juist zijn, 
werden de connecties met Poeke eerst intiemer toen Gezelle reeds bijna 
geen leraar te Roeselare meer was, in de grote vakantie van 1860. Het 
contact met Hendrik van Doorne had juist in de maanden daarvoor een 
hoogtepunt bereikt, waarschijnlijk doordat toen in deze jongen poëtische 

135 



ambities waren ontwaakt (zie Gezelles brief aan Eugeen van Oye op 
1 juni 1860: „Wij hebben een nieuwen schoonen dichter ontdekt in 
den hierby gesloten Hendrik"29. Hendrik was toen in poësis, maar geen 
leerling van Gezelle, die immers sinds oktober 1859 de poësis niet meer 
had.) Eerst van die tijd dateert de stroom van gedichten die in Hendriks 
album werden ingeschreven, zoals we zullen zien. Hendrik werd eerst 
Gezelles leerling in Brugge vanaf oktober 1860. Het komt er dus op 
neer dat het nauwste contact met Hendrik van Doorne na mei 1860 en 
de intensivering van de betrekkingen met het gezin Van Doorne samen
vallen, wat begrijpelijk is. 

B. De gedichten voor Hendrik van Doorne 

Uit het jaar 1859 zijn twee gedichten bekend die Gezelle voor Hendrik 
persoonlijk geschreven of aan hem opgedragen heeft. Er zijn geen aan
wijzingen dat deze in een album van Hendrik werden ingeschreven. 
We laten Wie zijl gij buiten beschouwing, hoewel het het enige gedicht 
is dat door Gezelle in alle drukken van Gedichten, Gezangen en Gebeden 
aan Hendrik van Doorne werd opgedragen. Het gedicht waarin de dich
ter het sterrenleger niet benijdt omdat Jezus zijn troon hier in dit aardse 
tranendal heeft gezet, toont ons geen enkele toespeling op de leerling 
wiens naam erboven in de opdracht afgedrukt staat. De datering: januari 
1859 (?) die Baur in de dundrukeditie heeft overgenomen van de ]ubi-
leumuitgave, steunt op een gedicht van Edmond van Нее van 19 januari 
1859, uitdrukkelijk „naer G.G.", waarin dezelfde gedachten en beelden 
voorkomen. Bovendien berust in het Gezellemuseum een opstel van Ed
mond van Нее: Eenige overdenkingen op het zien van de sterren, hoogst
waarschijnlijk uit het schooljaar 1858-1859 toen deze jongen in Syntaxis 
Gezelle als leraar Vlaams had. Gezelles gedicht Wie zijt gij zou dan een 
uitwerking zijn van een klassewerk en Edmond van Hee's gedicht op zijn 
beurt een navolging van Gezelles gedicht. Edmond van Нее was een 
klasgenoot van Hendrik van Doorne. Het is mogelijk dat het gedicht reeds 
toen voor Hendrik bestemd was. Een datering van deze opdracht is ech
ter bij gebrek aan enig verband tussen de jongen en het thema van het 
gedicht weinig belangrijk. 
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Baur heeft in de derde editie van de dundrukuitgave voor het eerst on

der afdeling Bloembladeren opgenomen het gedichtje 

Betaal mij met 
Een kort gebed enz. 

Dit op de achterzijde van een perkamenten prentje van St.-Jozef geschre

ven vers werd op 1 maart 1859 gedateerd. Hendrik van Doorne vertelt 

hierover in zijn gedenkboek, dat hij Gezelle tijdens een bezoek te Poeke 

(in augustus-september 1858 toen Eugeen van Oye wegbleef?) enkele 

oude sanctjes liet zien die hij verzameld had. Gezelle beloofde hem een 

stel sanctjes op te zenden die hij eens gekregen had. Hendriks moeder 

zat erbij toen Gezelle dit beloofde en zij zag hierin de gelegenheid om 

Gezelle, van wie zij wist dat hij niet rijk was, van dienst te zijn: zij liet 

Hendrik de plaatjes vergoeden. Gezelle weigerde dit echter, en dit ge

dichtje zou deze weigering op poëtische wijze weergeven. Hendrik van 

Doorne vertelt dat hij dit prentje met het gedichtje zorgvuldig bewaarde 

en nog steeds in hoge ere hield: was het misschien het eerste gedichtje 

van Gezelle aan hem persoonlijk? Evenals bij Antwoorde aan een vriend. 

Mocht ik, Een wijzer woord, Polydor gij kind van Vlanderen en Maar 

half vinden we hier de verwijzing naar God, aan Wie de dichter onderge

schikt is. 

In het Gezellemuseum bevindt zich op een papier uit de Kortrijkse 

tijd met het groene stempel der „Vergadering S. Catharina" het hand

schrift van een voor Hendrik bestemd vers: 

+ Rousselaere 
Aan H.K.E. 

H. is Hendrik, К is Karel 
E, wat is toch E? 't Bedied 
van uw derden letter, waarlijk 
Hendrik-Karel vat ik niet. 

Engel heeft een E bespeure ik 
in zijn spelreke eerst van al 
toch geen Engel die zoo treurig 
als gij zijt ooit wezen zal. 

Eeuwig leze ik dan en leze't 
zoo tot dat gij 't anders maakt 
en weerom, - o spoedig weze 't -
't blijzijn van den Engel smaakt. * 
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Zonder de plaatsaanduiding zou het al duidelijk uit de Roeselaarse tijd 

zijn. De dundrukuitgave dateert het gedicht op 1859. Er is ons over de om

standigheden die aanleiding tot dit gedicht gaven, uit andere bronnen niets 

bekend: Hendrik van Doorne zelf noemt het in zijn gedenkboek niet. 

het is echter het enige gedicht waarin Gezelle zich bezig houdt met de 

gevoelens (problematiek lijkt een wat zwaar woord) van deze jongen. We 

kennen een groot aantal gedichten die met Hendrik van Doorne in verband 

gebracht kunnen worden, doch we kennen geen gedichten waarin de dich

ter diep ingaat op de eigen aard, de eigen problemen en gevoelens van 

de jongen, zoals in Polydor gij kind van Vlanderen voor Pol Demonie, 

G'hebt dan ook dat bitter water of Hoe vaart gij voor Edmond van Нее, 

Oten Avond en die Rooze, Rammentati of Ik mtsse и voor Eugeen van Oye, 

Brief, O Vriend wat schaadt of baat het ofts, Waarom en kunnen wij niet 

voor Gustaaf Verriest. Waarschijnlijk had deze jongen een weinig ge

compliceerde aard, verliep zijn geestelijke groei zonder belangrijke schok

ken en heeft Gezelle deze aanhankelijke jongen later kunnen bevredigen 

door hem met het verzamelen van gedichten, vaak n'importe van welke in

houd, te helpen. Aan H.K.E. is geen diepgaand gedicht, wijst op een me

lancholieke stemming van een jongen die nog zo jong was dat Gezelle, 

toen hij dit gedicht voor hem maakte, verwachtte dat hij hem met dit 

kinderlijk-speelse versje kon helpen. We zijn daarom geneigd het gedicht 

vroeger te stellen dan 1859: het lijkt ons waarschijnlijker dat men een 

kind van 13-15 jaar zo toespreekt dan de jongeman van 18 jaar die 

Hendrik van Doorne in 1859 was. We zoeken het daarom meer in die 

richting van 1854-1856 dan 1859. 

Hendrik van Doorne was, zagen we, een verzamelaar. Hij spaarde sanct-
jes en bewaarde deze ook in zijn ouderdom, hij legde albums aan waarin 
hij handtekeningen en opdrachten van beroemdheden verzamelde. Was hij 
in onze tijd jong geweest, dan zou hij postzegels, suikerzakjes of speldjes 
verzameld hebben. 

In dit licht hebben we de hartelijke geste te zien van een Gezelle die 
zijn 33 kleengedichtjes ieder op een sanctje overschreef en het bundeltje 
aan Hendrik gaf. Zo'n mededeling waarschuwt ons ervoor, elk gedicht dat 
op een sanctje geschreven uit Hendrik van Doornes nalatenschap is opge
doken, te beschouwen als een oorspronkelijk voor Hendrik geschreven vers. 
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Dit geldt ook voor de gedichten in diens albums. Zie bijvoorbeeld Van 
Doornes mededeling over het gedicht voor Pol Demonie o Lied! o Lied!: 

Gezelle voegde er op mijn aandringen nog een ander dichtje bij: 

O Lied! o Lied! 
Gij helpt de smert 
Wanneer de rampen raken... 

dat mij bijzonderlijk aanstond om de scheurende hertspijne daar ik hem 
zoo dikwijls van aangedaan zag31. 
Van Doorne schrijft dat hij verscheidene albumboekjes heeft gehad waar
in Gezelle kleengedichtjes had geschreven: hij betreurt het dat zij uit zijn 
bezit verdwenen zijn. In zijn herinneringen citeert hij ook nergens uit 
zo'n album, wel uit zijn verzameling sanctjes. Hij vertelt dat het gedicht 
o Lied! o Lied! in het album werd geschreven dat Gezelle voor hem had 
meegebracht uit Engeland en waarin kardinaal Wiseman op de eerste blad
zijde een „totius libri dedicatio" had geplaatst. Gezelle maakte deze reis 
op uitnodiging van kardinaal Wiseman september 1861 en o Lied! o 
Lied! werd in het album geschreven op 26 oktober 1861. In de bredere 
aantekeningen van de Jubileumuitgave wordt steeds gesproken van „het 
Album van Hendrik van Doorne". Dit kan daarom niet juist zijn om
dat de meeste gedichten werden ingeschreven vóór Gezelles Engelse reis: 
er zijn er op zijn minst twee geweest en ze schijnen na het schrijven van 
het gedenkboek teruggevonden te zijn. De meeste gedichten zijn in
geschreven van 29 juni 1860 tot en met 15 augustus I860, hetgeen overeen
komt met Hendriks mededeling dat hij „vóór de grote vakanse van 1860 
(...) veel gebruik (miek) van zijne ( = Gezelles) kamer32. In dezelfde we
ken zal Gezelle ook alle kleengedichtjes op sanctjes geschreven hebben: 
het bundeltje verscheen in juni 1860. 

Hendrik van Doorne was toen leerling van poësis waarvan Gezelle echter 
geen leraar meer was. Ondanks zijn opvolger en dank zij Gezelle blijkt 
Hendrik in dit schooljaar toch poëtische ambities te krijgen. Gezelle schrijft 
immers op 1 juni 1860 aan Eugeen van Oye: „Wy hebben een nieuwen 
schoonen dichter ontdekt in den hierby gesloten Hendrik". Het zou ons 
niet verwonderen als de liefhebberij in het houden van albums samenhing 
met deze nieuwe interesse. Het zou ons evenmin verbazen wanneer het 
Gezelle was, die dit eerste album had ingewijd op 29 juni 1860 met Weet 
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gij waar de wind geboren, gevolgd door twee andere gedichtjes Heil и 
moeder en Hoe zoet is 't tusschen broederen twee (de twee eerste wer
den ingeschreven om 10 uur 's avonds en de derde om half elf). Tot 
onze spijt is dit album weer onvindbaar geworden: niet alleen ontgaat 
ons de kans om de veronderstelde functie van Weet gij waar de wind 
geboren te verifiëren, maar ook om uit de volgorde van inschrijven te 
concluderen, of 7 Zij waar ge gaat of staat dat in de dundrukuitgave 
gedateerd werd op 1859 (op welke gronden?), Morgen morgen, gedateerd 
op juli 1860, Zijt kind van 1860 en Hadde ik al de schatten van waar
schijnlijk 1860 inderdaad op de aangegeven tijdstippen zijn ingeschreven 
en of er een preciezere datering mogelijk is. Nu bestaat alleen nog het 
sterke vermoeden dat deze gedichten tussen 29 juni en 15 augustus in 
het album werden opgenomen. Overigens zijn deze gedichten weinig 
belangrijk. 7 Zij waar ge gaat of staat bestaat uit drie parallel gebouwde 
raadgevingen die tot niemand in het bijzonder zijn gericht. Zijt kind 
wordt in eerste opzet gevonden op een blad postpapier met de ontwer
pen van twee kleengedichtjes: De Vlaming staat zijn eigen taal en ze
den af en Zoekt genuchten. Alle drie ontwerpen zijn in hun parallellisme 
en spreukachtig karakter aan elkaar verwant en ook met 't Zij waar ge 
gaat of staat. 

Aan Zijt kind doet de rijmreke Hadde ik al de schatten denken dat 
in het album van Hendrik van Doorne aldus moet opgeschreven zijn: 

Had ik al de rijkdom van de wereld ik 
Ik gaf ze voor één kinderherte g'reedelyk.u 

Morgen morgen wordt op juli 1860 gedateerd op grond van een kladje 
dat men op een Engelse brief van 10 juli 1860 heeft gevonden3'. Het 
gedicht Weet gij waar de wind geboren is het eerste gedicht over de 
poëzie dat Gezelle aan Hendrik van Doorne overhandigd heeft. Het ge
dichtje gaat, zoals Bernard Kemp schrijft, „niet diep": „het stelt nog 
slechts de vraag, zonder meer"M. 

Het is alsof Gezelle op zijn eigen vraag zes weken later antwoord 
geeft in een kort gedicht dat hij voor en bij Hendrik van Doorne op 
8 augustus geïmproviseerd heeft: 
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Dichten is geen kunste 
kom, 

Geen kunste! 
Dichten is een gunste 

Gods 
Een gunste. 

In Mheer Hendrik Van Doorne's tegenwoordigheid en voor hem 
gemaekt. Rousselaere f. S.S. Cyriaci et Soc. A.D. 1860. 

Dit gedicht, op een sanctje geschreven, kreeg de volgende dag een 
vervolg: 

Dichten kan eenieder niet, 
eenieder, 

Dichten kan die dichter is 
De dichter.35 

Uit deze gedichten blijkt dat Gezelle zich, samen met de voor de poëzie 

ontwaakte jongen, beziggehouden heeft met het vraagstuk der poëzie. 

Nog een ander, eveneens op een sanctje geschreven gedicht spreekt, maar 

nu met bekommernis die ook reeds uit het kladje De Vlaming stoet zyn 

eigen tael en zeden af bleek, over de poësis : o Vrije vlaemscbe poësis. 

We vinden in deze drie, vier gedichten wellicht niet alleen een weer

slag van Gezelles bekommernis met de poëzie, maar ook van Van Door-

nes ontwaakte poëtische aspiraties die hem tot een geestdriftig toehoor

der van Gezelles gedachten maakte. Dan zou zich in deze gedichten toch 

iets van de leerling voor wie de gedichten bedoeld waren, weerspiegelen. 

In het album werd ook de oudste versie van het afscheidsgedicht 'k Hoore 

tuitend' hoornen ingeschreven op 8 augustus 1860. Dit gedicht is niet 

voor Hendrik van Doorne persoonlijk. Het is een afscheid van de „kin

deren, bly en blonde", een afscheid dat anders getint is dan Vaarwel! 

Dat schoone woord van 12 augustus, omdat in 'k Hoore tuitend' hoornen 

de dichter zijn eigen vertrek voorvoelt en in Vaarwel! Dat schoone woord 

het toegesproken kind lijkt te vertrekken: 

„Vaerwel!" dat edele woord 
En droevig maer voor dezen 

Die leven zonder hope 
Op Gods voorzienig zyn. 

( 5 ) Vaerwel en mögt zoo bly 
De blyde „welkom" wezen, 

Als 't weenende vaerwel, 
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Dat ik getroost u zeg 
Myn kind, 

( 10 ) En dezen zegen dien 
Ik op uw voorhoofd leg, 

Myn kind, vaerwel! 
Naer Zuid of Noord, 
Naer ys- of zonneboord 

(15) Of 't zy naer welke streken 
Uw schuivend schip mag steken, 

Zoo weze u God voor eind, 
Voor hulp en reisgezel. 
Zoo vaert gy hier en daer, 

( 20 ) Zoo vaert gy eeuwig wel, 
Myn kind, vaerwel! 

Ste Klare 1860 
Dit gedicht heeft Hendrik van Doorne op een prentje ontvangen en het 
werd tevens in zijn album geschreven. Het prentje ging verloren en bo
venstaande tekst werd door Walgrave uit het album overgenomen ^. 

Dit vaarwelgedicht is, gewijzigd, ook aan andere jongens gegeven. De 
tekst die in de afdeling Bloembladeren van Gedichten, Gezangen en Gebe
den 1862 werd opgenomen, steunt namelijk op een apograaf door Hugo 
Verriest en boven v. 8 „myn kind" staat door Gezelle geschreven „myn 
Jaek". Verder wijkt dit handschrift mét de in 1862 gepubliceerde tekst 
af van het hierboven afgedrukte gedicht voor Hendriks album doordat 
ze beide de verzen 13-16 niet hebben. Daar de apograaf door Hugo Ver
riest, gebruikt voor Gezelles woordenverzameling, door vers 17 heen is 
doorgesneden, weten we niet of ook de verzen 19 en 20 ontbreken zoals 
dat in Bloembladeren het geval is. Deze voor „Jaek" bestemde tekst 
dateert waarschijnlijk van dezelfde periode als het gedicht voor Hendrik 
van Doorne. 

Een moeilijk leesbare potloodkrabbel is gevonden op de achterzijde 
van een apograaf door Modest van Нее van Wat zift gij toch. De tekst 
van dit klad luidt: 

Gods voorzienig zyn 
Waer u moog zoo bly de blyde 

welkom wezen 
als 't edele vaerwel dat ik getroost 

u zeg myn kind 
En dezen zegen dien 'k u op het 

voorhoofd leg 
Vaerwel 
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en weze u God voor einde voor 
hulp en reisgezel 

Dit kladje moet geschreven zijn na 8 maart I860, de datum waarop 

Wat zijt gij toch werd gesteld op grond van de onder het handschrift 

van dit gedicht geschreven datum „Roeselare i.f. SS. Cyrilli et Soc. A.D. 

1860". Allossery heeft het Romeins Martyrologium moeten nazoeken om 

dit feest te vinden en hij vond er zelfs vier3 7. Is het echter niet waar

schijnlijker dat Gezelle zijn dateringen opschreef volgens zijn brevier? 

Blijkbaar vond Allosery daar niets; anders had hij de noodsprong naar 

het Martyrologium niet gemaakt. Het komt ons voor dat hier een on

duidelijkheid in Gezelles handschrift een rol heeft gespeeld en dat er 

door Modest van Нее Cyrilli gelezen werd in plaats van Cyriaci doordat 

de a en de с in het spitse handschrift van Gezelle wat lang waren uit

gevallen. Deze veronderstelling wordt bevestigd door de in Gezelles 

handschrift te lezen datering „Sti Cyriaci & soc." onder de autograaf 

van 's Avonds. Het feest van Cyriacus en gezellen valt op 8 augustus. 

Deze dag is reeds bekend als die waarop Gezelle drie andere gedichten 

schreef: 's Avonds, 'k Hoore tuitend' hoornen en Dichten is geen kunste. 

Het is ook waarschijnlijker dat Gezelle na 8 augustus een afscheidsge-

dicht zou schrijven dan in maart: toen is er, naar ons weten, niemand 

vertrokken. 

Het kenmerkend verschil tussen de tekst in Hendriks album en dat 

voor „Jaek" vinden we in het ontbreken van de verzen 13-16 in de 

laatste: 

Naer Zuid of Noord, 
Naer ys- of zonneboord 

Of 't zy naer welke streken 
Uw schuivend schip mag steken. 

Is dit een toespeling op een eventuele roeping tot missionaris van Hen

drik van Doorne in tegenstelling tot „Jaek"? 

Volgens Walgrave38 was het in augustus 1860 beslist dat Hendrik uit 

Roeselare zou vertrekken, wat niet bevestigd wordt door de memoires 

van Hendrik van Doorne zelf en door de brieven van Gezelle aan deze 

jongen: 
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'к En heb tegen Roesselaere niets maer 'к heb alles voor и en 'к 
vreeze 'к vreeze dat zy die u niet kennen u zoodanig zullen tegen
spreken dat gy 't niet houden zult" (brief van 31 augustus I860).3* 

Dit citaat wijst erop dat het aanvankelijk in de bedoeling lag Hendrik 
op zijn minst nog de retorica te laten doen. Het zo definitief klinkend 
Veerwel bewijst, al schijnt er een toespeling in te liggen op Hendriks 
toekomstig missionarisschap, dat Gezelle degene was die voorgoed ver
trekken zou. 

Dan is het ook aannemelijk dat Hendrik op de hoogte van het ver
trek van Gezelle uit Roeselare was*. Het is zeker dat hij niets wist 
van Gezelles verhuizing naar Brugge. Vermoedelijk dacht hij dat Gezelle 
naar Engeland zou vertrekken. Eerst op 31 augustus zou Gezelle hem 
inlichten: „Gy moet weten Henry dear! dat ik en Mr Algar hier voor
goed te Brugge zyn en dat wy gaen een gesticht houden voor Vlamingen 
Engelschen Duitschen en voor alle staten en bedieningen, om kloeke stu
diën te doen en waerlyk kloeke en christelijke jongens te kweken" ^. 

Op de laatste dag van Hendriks verblijf te Roeselare, 15 augustus 1860, 
schreef Gezelle nog twee gedichten in zijn album die een persoonlijke 
toon hebben. Het eerste is uitdrukkelijk tot Hendrik gericht: 

Aen Hendrik Van Doorne. 
Gelyk het brood van terruwe 
Als 't berst en opengaet 
En door de bruine korste 
De guoden kruime laet 
Zoo zit de Hemel dikwyls 
Geborsten en gescheurd 
En door de purpere wolken 
Men 't goudene licht bespeurt: 
Zoo is uw hert o Hendrik 
Als brood in den ovengloed 
En schoon zyn uwe wolken 
wanneer der de zunne in gloeit 

Dit gedicht bevat een vergelijking waarvan het eerste lid op zichzelf 
weer een vergelijking is. In het tweede lid echter wordt de eerste ver
gelijking pas duidelijk en het geheel op een hoger plan verheven: de 
ovengloed en de zon zijn symbolen van Gods liefde en genade. 

Het gedicht kreeg een ander, onpersoonlijk slot en een geheel andere 
betekenis in de Bloembladeren van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 
1862: 
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Gelyk het brood van terruwen. 
Als 't berst en opengaet, 

Al door de bruine korste 
De gouden kruime laet; 

Zoo zit de hemel dikwyls 
Geborsten en gescheurd, 

En door de purpere wolken 
Men 't vonkelend licht bespeurt; 

Zoo blyft in Gods grammoedigheid 
En regt-doen altyd iet 

Waer dóór de zondaer, boetbereid, 
Vergiffenis blinken ziet.42 

Nu zijn de ovengloed en de purperen wolken het symbool van Gods 
toorn en rechtvaardigheid en de gouden kruim en het vonkelend licht 
Gods vergiffenis. Hier zien we wederom de invloed van de bundeling 
der gedichten in 1862; voorts is de datering in de dundrukuitgave op 
15-8-1860 onjuist. 

Op dezelfde dag schreef Gezelle een tweede gedicht (naar onze me
ning verwant aan het vorige over Gods liefde en genade in de, welis
waar niet genoemde, eucharistie) in Hendriks album: 

O'k bediende u aen de tafel 
Van den Heer zoo dikwyls ik 
'K gaf u spyze, 'k gaf u drinken 
'K gaf u - o 't is schrikkelyk -
Wat ik zelf onweerde onweerdig 
Ben en bevend raken moet: 
'K gaf u Jesum 'k gaf u Christum 
'К gaf u 's Heeren Vleesch en Bloed 
'K gaf u al wat kan gegeven 
Zyn, en gansch myn hert daerby, 
Hebt gy hebt gy niets voor my? 

Roussel. O.L.V. Hemelv. A.D. 1860 Guido Gezelle« 

Het gedicht dat resulteert in een verzoek van de dichter aan de jongen 
om wederliefde, bevat de som van wat de dichter de jongen gaf: Chris
tus, d.w.z. alles wat gegeven kan worden, en daarbij zijn hart. Ook dit 
gedicht heeft een accent van een afscheid daar het in de praeteritum-vor-
men terugkijkt op het verleden. Het is met Gelyk bet brood van terru
wen het laatste gedateerde gedicht dat wij uit een door Hendrik van 
Doome in Roeselare aangelegd album kennen. 

145 



С. Hendrik van Doorne in het Engels Seminarie te brugge. 

Toen Gezelle deze gedichten in Hendriks album schreef, wist hij dat 
hij in Brugge met collega Algar het Engels College zou gaan dienen : 
er is een brief van 14 augustus aan Mgr. Faict bekend geworden waarin 
hij over de inrichting van het nieuwe college spreekt44. Het schijnt dat 
Gezelle op 17 augustus al in Brugge verbleef, daar in het weekblad 
Reinaert de Vos van 26 augustus 1860 een brief van Gezelle werd op
genomen uit Brugge op 17 augustus. 

Gezelle weet Hendrik los te krijgen voor het Engelse College, waar 
men hem beter zal begrijpen dan in Roeselare, waar men hem zal tegen
spreken en ontmoedigen. We weten dat Bruno van Hove Gezelle verweet 
dat hij roepingen wilde „maken": Gezelle van zijn kant zal wel gemeend 
hebben dat men daar de roepingen te weinig steunde! Aanvankelijk 
trachtte Gezelle ook Hendriks broer Sepke naar Brugge te lokken, doch 
dat lukte niet. Half september komt Gezelle met zijn Engelse jongens 
naar Poeke. Toen is beslist dat Hendrik alleen zou komen, want Gezelle 
schrijft hem op 23 september 1860: „Hendrik ik rekene op uwe kom-
ste (...) De prijs blyft voor u 600 frs. zelfs zonder uw broeder"45. Op 
1 oktober verzendt hij nog een dringend briefje of Hendrik komt44. 
Uit een brief van Gezelle aan Eugeen van Oye op 5 december 1860 
( „Poucke is te Brugge" ) ^ blijkt dat zijn streven met succes is be
kroond. We hebben verondersteld dat van die tijd af de bezoeken van 
Gezelle met of zonder Algar aan Poeke dateren. Dat de verhoudingen 
met het gezin te Poeke en met Hendrik goed waren, blijkt uit deze be
zoeken en uit de brieven die in 1861 en 1862 aan Hendrik en zijn 
ouders werden geschreven48. Hendrik werkte voorts in 1861 mee met 
Gezelle in het weekblad van Vleeschouwer Reinaert de Vos onder aller
lei, soms vreemde pseudoniemen49. In 1862 werkte hij met Hugo Ver-
riest aan de uitgave van Gedichten, Gezangen en Gebeden. Hen
drik van Doome heeft daarover aan Walgrave medegedeeld dat Gezelle 
het meest met de uitgave aarzelde om financiële redenen, maar dat hij 
hem daarover geruststelde door zich garant te stellen50. 

Caesar Gezelle komt in verband met deze uitgave met een merkwaar
dig bericht: 
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Eigenaardig teekent Hugo Verriest hierbij aan : 
„In 't jaar 1862, gaf ik, met Henri Van Doorne, belet wel: gaf ik 
zijne Gedichten, Gezangen en Gebeden uit. Dat had ik van hem, 
met groóte moeite, verkregen." 
Hij voegt er niet bij dat dit uitgeven, de oorzaak of de gelegenheid 
was van eene volledige breuk in de vriendschap tusschen Gezelle en 
Van Doorne en van eene merkelijke verkoeling in die tusschen Ge
zelle en Hugo Verriest. Waarom? Omdat er aan het uitgeven van 
een boek veel distels en doorns zijn, geldelijke en stoffelijke bezwa
ren, die een oningewijde nooit vermoeden kan, en waaraan de vriend
schap, is ze niet taai, licht aan flarden scheurt.51 

Van een breuk tussen Gezelle en Hendrik van Doorne zijn enkele be

wijzen over in brieven van Hendrik aan Eugeen van Oye, al is er geen 

verband met de uitgave van de dichtbundel te constateren52. Op 5 juni 

1864 schrijft hij tussen mededelingen van geheel andere aard: 

-Alle onze vrienden hier in 't Seminarie & there about beginnen zee
re te schuiven, Fred Bonte, die ook een goeden was voor vooruit
gang & progrès komt ons ontnomen zijn, om beter zijne weg & zijnen 
roep te vervullen in Liverpool. Dit vertrek is een tijdstip in mijn 
leven; nu ben ik gansch & geheel alleene om mijne gevoelens te 
doen gelden, om mijne kleine vondjes mede te... ah maer daer is geen 
deelen meer aen. Wel is waer G. Gezelle is daer; maer dit is onwe-
derroepelyk eene gesprongen snare voor my, hy bestaat & ik leef aen 
zyne zyde; maer vooder (lees: verder) van hem dan Leuven van Roo-
men is. 

In een brief van waarschijnlijk begin 1866 te Rome valt hij als volgt 
uit: 

Ah! Rond den Heerd! ik ben gebannen, jongen, uit dien kring en 
zonder spijt. Gij kent mijn gedachten over die dingen, men heeft er 
werkvolk noodig en wij zouden wel mogen een handeken bijsteken; 
maer wy moeten het vragen, zij zouden het ónder hun vinden van 
ons eenmael te vragen, that would make them „obliged" to one -
En als zy betere krygen, zouden zy hem afdanken „wy hebben и 
hier niet gevraagd". Door kronkelende wegen heeft men myne zuster 
laeten verstaen dat zy het zouden gewild hebben had ik somtyds ge
schreven. Daerom heb ik direkt (om zoo te zeggen) laten hooren, 
dat wilden zy een woordeken van Roomen, zy my „rond den Heerd" 
van tyd tot tyd zouden zenden. Tot nu toe heb ik er niets van ge
zien ten zy den eersten Ne die ik gekocht heb en die my nog al aen-
stond-(maer 't is te diere voor 't gemeene volk 3 fr. 50 - allemans 
gerief kost maer 0,35 fr.) Sedert dien heb ik er veele hooren mee 
lagchen - Ik kan het niet! - Ah! Eugeen zy het nu al vergeten en 
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bid U van op geen zaken meer terug te komen die eenigszins van die 
oude tyden spreken, maer daer heb ik geleden, daer in dat Engelsch 
Semenarie van Brugge, onder hem en voor hem, dien ik meende my 
nen vriend te zyn en die my te Brugge en te Roeselare maer aenzag 
als een „handel" of werktuig tot een zeker eind dat in zyn gedachten 
speelde - G.G. is een man van bekwaemheid, misschien heilige man 
voor zyne eigene conscience: maer zonder eenige opvoeding en vol 
looze middelen - Amen, punctum. 

Dit is een ander geluid dan dat hij in zijn ouderdom liet horen ten over

staan van Walgrave: 

Hij was een heilig man, een Gods ziele, een voorbeeld! Hoe langer 
ik leef en het menschdom leer kennen, hoe hooger hij in mijne waar-
deering oprijst!53 

Blijkbaar was een lang leven nodig geweest! 

Overigens zijn deze citaten uit brieven van Hendrik van Doorne niet 

de enige aanwijzingen dat er iets in het Engels Seminarie mis was. Is 

een zin als die in kardinaal Wisemans brief van 19 april 1862: „I am 

glad to learn from Gill, that our students are more assiduous in atten

ding your lectures"и in zijn eenzaamheid nog weinigzeggend, het ver

haal dat Caesar Gezelle in zijn aantekeningen achter zijn biografie van 

Gezelle opneemt, klinkt alarmerend. Het is genomen uit een pamflet van 

Fred Bonte, dezelfde die Hendrik in zijn brief van 5 juni 1864 noemt 

en die in Engeland protestant geworden was: 

Ik verliet het college om op het Engelsch seminarie te Brugge te gaan 
inwonen. Ik moest er strekkingen vinden die verre van stichtelijk 
waren. De studenten waren van 3 verschillige natiën: Engelschen, 
Ieren en Belgen, en onder hen lieten de gevoelens van broederlijk
heid en christelijke liefde veel te wenschen. Maar wat mij het meest 
van al tegenstak, was de partijdigheid van den ondervoorzitter Guido 
Gezelle, {de Engehche tekst laat hier den naam weg, maar heeft in 
de plaats: a man of fanatical disposition), die wel een goed dichter 
was, maar terzelvertijde weinig geschikt om een gesticht te bestu
ren (Engelsch: devoid of common sense). Een zeker getal leerlingen 
waren zijne lievelingen en hij ontving ze vertrouwelijk op zijne ka
mer. De andere waren verdacht en versteken. Zulke handelwijze ver
deelde het seminarie in twee partijen die malkander noode zagen, en 
zij eindigde met eene ware omwenteling te veroorzaken, toen hij, 
door eene soort van coup d'état, het voorzitterschap wilde overwel
digen van eene sprekersgilde, waarvan hij zelfs geen lid was. Zekeren 
avond, als wij voor eene zitting vergaderden, vonden wij de stoelen 
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op rang gezet, ieder van hen een papierke dragend op hetwelk onze 
naam geschreven was, terwijl de dichter zelf den voorzitterszetel ging 
bekleeden. De studenten waren zoo verrast over die handelwijze dat 
zij, na korte woordenwisseling, de zaal verlieten. De man had wel 
zijnen tijd gekozen. De wijdingen waren aanstaande, en hij had ge
hoopt dat de vrees van niet bevorderd te worden, de stoutsten zou 
tegenhouden. Hij werd evenwel in zijne verwachting bedrogen. Gansch 
het seminarie was in gisting en het gevolg was dat het grootste getal 
der studenten, ik onder andere, voor de orders geweigerd werden. Al-
zoo werden er vele van ons gestraft door de schuld (Engelsch: 
folly) van den onderpresident, die aan zijnen kant zelf weinig 
eer behaalde van zijn werk, want korten tijd daarna werd hem zijne 
plaats ontnomen.и 

Fred Bonte schrijft het begin van zijn geloofsmoeilijkheden toe aan Ge-
zelles onderwijs; de brochure schijnt vol haat te zijn tegen het eigen 
katholieke verleden en er is ook in bovenstaand citaat wel een onjuist
heid aan te wijzen: dit voorval kan niet plaatsgevonden hebben vlak 
voor Gezelles ontslag uit het Seminarie in oktober 1865, daar uit Hen
drik van Doornes brief van 5 juni 1864 aan Eugeen van Oye blijkt dat 
Bonte toen reeds vertrokken was. In ieder geval spreekt uit Bontés ver
haal (dat toch niet uit de duim gezogen kan zijn) eenzelfde soort ver
bittering als uit de brieven van Hendrik van Doorne van 1864 en 1866. 
En de woede van Van Doorne zat diep: tussen de twee brieven ligt 
anderhalf jaar. 

Toch heeft Hendrik van Doorne aan Rond den Heerd meegewerkt, na 
Gezelles redacteurschap. Zo vinden we in het nummer van 24 mei 1874 
het op „Roomen, St. Pietersdag 1866" gedagtekende No« praevalebunt, 
ondertekend met de pseudoniem H. Godschalck. Op zijn minst de eerste 
strofe moet veel ouder zijn daar Gezelle een gedicht met dezelfde titel 
schreef op 17 november 1862. Op de autograaf van dit gedicht vinden 
we door een andere hand aangetekend: „H.V.D. en G.G.". Deze letters 
zijn er later aan toegevoegd. We vragen ons af of dit niet het werk is 
van Duelos. 

De eerste strofe van Gezelles gedicht (voor het eerst gepubliceerd in 
de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1879) en 
de eerste strofe van Van Doornes gedicht in Rond den Heerd zijn aan 
elkaar verwant. Heeft Gezelle in 1862 een gedicht van Hendrik van 
Doorne bewerkt of... is de volgorde omgekeerd geweest? In ieder geval 

149 



zijn de strofen na de eerste in beide gedichten zó verschillend dat deze 
voor een vergelijking buiten beschouwing gelaten kunnen worden. 
Van Doorne: 

De visscher sloeg een stake in 't zand 
Alwaar hij zijne netten spant 
Om visschen in te vangen. 
De zee, ze zag het... en kwam op 
En wrong en trok heur grauwen kop 
Ál naar den stake snangen.м 

Gezelle: 

De visscher slaet een stok in 't zand 
Waer hy rondom zyn' netten spant, 

Op vischvangst uitgetogen; 
De zee, die 't ziet, komt uit, komt op. 
Met witgeschudden monsterkop, 

Luidbulderend losgevlogen.я 

Als de toevoeging „H.V.D. en G.G." gerechtvaardigd is, wat we be
twijfelen, is dit gedicht in werkelijke samenwerking tot stand gekomen 
en dan is het het laatste monument van de vriendschap tussen Gezelle 
en Hendrik van Doorne vóór de dood van de eerste. 

Overzien we de grote hoeveelheid poëzie die met Hendrik van Doorne 
in verband gebracht kan worden, dan moeten we tot de conclusie komen 
dat Gezelle niet dat diepgaand medeleven met de leerling in zijn poëzie 
tot stand brengt als bij Eugeen van Oye, Gustaaf Verriest en Edmond 
van Нее. Wij vermoeden dat dit toe te schrijven is, niet alleen aan het 
feit dat Hendrik nooit Gezelles poësisleerling is geweest, maar meer nog 
aan de omstandigheid dat de jongen lange tijd geestelijk te jong was 
voor de diepgaande poëzie die wij voor Eugeen van Oye en anderen 
kennen, en dat hij bovendien in zijn geestelijke ontwikkeling te weinig 
„formaat" toonde. Het enthousiasme van de jongen in 1860 heeft wel 
aanleiding gegeven tot enkele vrij simpele gedichten over het wezen van 
de poëzie en over de eucharistie. De meeste poëzie kunnen we op reke
ning schrijven van de aantrekkingskracht die het gezin Van Doorne op 
Gezelle uitoefende en voorts op de verzamelzucht van de jonge Hendrik. 
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VIII. Pol Demonic. 

Polydor Demonie, op 18 september 1844 te Aarsele geboren, kwam eerst 
in oktober 1857 als leerling van de zesde klas in Roeselare en is dus 
nooit leerling in een poësisklas van Gezelle geweest. Hij was een pien
tere jongen, wat vooral in het cursusjaar 1859-1860 bleek, toen hij de 
eerste was van de vierde klas. Ter gelegenheid van de proclamatie van 
zijn succes vierde Gezelle de jongen op 25 juli met een gedicht dat 
volgens Caesar Gezelle, die daarvan nog een handschrift had, aldus begon: 

'k Wou da'k Polydor een dichtje 
konde dichten licht en fyn... 

„En," zo schrijft Caesar Gezelle, „alsof de dichter nu eerst tot volle 
bezieling kwam, liet hij op 't zelfde blad, het schoon gedicht aan Polydor 
Demonie dat hier in Ged., Gez. en Geb. opgenomen werd, uit zijn berte 
en uit zijn penne vloeien" '. Helaas is het handschrift nu niet meer be
schikbaar. Wel hebben we een apograaf door Polydor Demonie, doch 
alleen van het gedicht dat in de bundel werd opgenomen, zodat we moe
ten aannemen dat het hierboven afgedrukte deel nooit aan Polydor be
kend is geworden. Deze apograaf werd later voor Gezelles woordenver
zameling verknipt in twee fiches, welke beide bewaard zijn gebleven: 
vers (1) - (13) bij prof. Baur, vers (14) - eind in het Gezellemuseum. 
Ook is een autograaf in het album van Hendrik van Doorne aangetrof
fen waarin de verschillen gering zijn: kennelijk heeft Polydor bij het 
overschrijven enige vergissingen begaan die door Gezelle weer zijn ver
beterd toen hij de apograaf voor zijn uitgave van 1862 gebruikte. 

Polydor dankte Gezelle voor het gedicht met een ongedateerd briefje 
dat behalve de kinderlijke dankbaarheid ook iets van de levensomstan
digheden van deze jongen te kennen geeft: 

Voor 't laetste, zal ik u bidden, dierbaren leermeester, dat gy my, 
en myne overledene ouders, en nog levende broers en zuster in 
uwe ootmoedige doch van God wel aenveerde Gebeden, indachtig 
zoudt wezen. 2 

De verwijzing naar zijn overleden ouders geeft de achtergrond van Hugo 
Verriests opmerking: „Polydor Demonie, een dolend kind, niemand had 
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hem ooit vast"J. Het zou ons ook niet verwonderen als Gezelle zich 
daarom met de jongen had willen bemoeien. Uit enkele mededelingen 
in Baurs Uit Gezelle's leven en werk weten we dat Gezelle zich ook na 
zijn vertrek uit Roeselare met Polydor bezighield en zijn zuster waar
schuwde toen de jongen in Roeselare een verkeerde weg dreigde in te 
slaan4. 

Baur5 neemt voor bijna zeker aan dat het gedichtje Mocht ik oorspron
kelijk met Polydor gij kind van Vlandren één deel heeft uitgemaakt van 
een groter huidegedicht „om aldus zijn bijzondere vriendschap te wer
ven en die dan over te dragen op Christus. Beide stukjes, gecombineerd 
met het door Allossery meegedeelde fragment nl. 'k Wou da 'k Polydor 
een dichtje) vormen kennelijk één geheel, zijn bestemd voor eenzelfde 
begunstigde, vertonen dezelfde metriek, maar die Gezelle in het stuk 
Mocht ik handig heeft gecamoefleerd, door de versregels lichtelijk te 
verschikken". Inderdaad is er verwantschap in motief tussen Mocht ik 
(v. 9-12) en 'k Wou da 'k Polydor een dichtje (v. 13-15) en eveneens 
in metriek tussen alle drie de stukken. De kans dat Mocht ik uit het
zelfde vuur ontstaan is als de twee andere stukken bestaat, is groot, doch 
het is de vraag of zij gedrieën één geheel hebben gevormd. 

Caesar Gezelle heeft gelijk als hij 'k Wou da 'k Polydor een dichtje 
beschouwt als een soort aanloop tot Polydor gy kind van Vlandren en 
het laatste als een van de oorsprong af, van deze aanloop onderscheiden 
zelfstandig gedicht ziet. Het op het eind doldraaiende rijmschema van 
'k Wou da 'k Polydor een dichtje is daarvoor een aanwijzing (abab/edcd/ 
cece/fe??). Caesar Gezelle deelt niet mede dat het handschrift ook 
Mocht ik bevat, wat hij zonder enige twijfel gedaan zou hebben als dit 
het geval was. 

Maar Mocht ik op zich heeft zo'n eigen factuur, dat het zich, ondanks 
een zekere verwantschap in het motief en het gelijke metrum, zonder 
meer als een van de twee andere stukken onafhankelijk vers voordoet. 

Gezelle heeft niet willen camoufleren, maar daarentegen iets in het vol
le licht willen plaatsen, nl. de rijmwoorden. Het gedicht is als het ware 
gecomponeerd op het schema van vier woorden (en twee rijmen): herte, 
genoeg, werkte, vroeg, waarbij het laatste woord onderdeel is van de drie
maal voorkomende zinsnede 's Navonds late en 's morgens vroeg. Door de 
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rijmwoorden steeds op een aparte versregel te schikken, forceert Gezelle 
steeds een vertraging vóór elk rijmwoord door middel van een enjambe
ment, waardoor het thema ritmisch omspeeld wordt. 

Er is geen zekerheid, zelfs geen waarschijnlijkheid, wél een mogelijkheid 
dat Mocht ik uit dezelfde inspiratie is ontstaan als Polydor gij kind van 
Vlanderen. Het heeft echter geen eenheid met gedicht gevormd. 

We kunnen niet achterhalen of de verhouding met Pol Demonie nog een 
eigen karakter heeft gehad óf dat het contact eerst op het eind van Gezel-
les verblijf te Roeselare werd gelegd, te laat om nog diepte te krijgen. 

Er zijn ons nog twee gedichten bekend die door Gezelle aan Pol gege
ven werden: o Lied en Gelukkig kind. o Lied stond van de hand van Ge
zelle in het album van Hendrik van Doorne. Daar werd het ingeschreven 
op 26 oktober 1861 met daaronder: „aen P.D.M. 6" In het Gezellemuseum 
bevindt zich een apograaf door Hugo Verriest, die gebruikt werd voor 
de druk van 1862. Rechtsboven nummerde Verriest het blaadje met 21. 

Het meest opvallende in de oorspronkelijke versie is dat het gedicht 
niet uitdrukkelijk op de dichter alleen betrokken wordt, maar algemeen 
is. Eerst in 1862 betrekt de dichter het op zichzelf: 

(12-13) Het zwygend nat 
Dat leekt langs droeve kaken 

wordt: 
Het zwygend nat 

dat leekt nu langs myn kaken. 
Baur7 dateert in zijn dundrukeditie het gedicht op juni 1860, dit in na
volging van Allossery8 die het weer overgenomen heeft van Walgrave9. De 
laatste veronderstelt echter alleen deze datum. In werkelijkheid weten we 
alleen dat Gezelle het gedicht in oktober 1861 in Van Doornes album in
schreef omdat het deze leerling, volgens diens gedenkboek, „bijzonderlijk 
aanstond om de scheurende hertspijne daar ik hem zoo dikwijls van aan
gedaan zag10". 

Gelukkig kind werd ook in het album van Hendrik van Doorne inge
schreven met een opdracht aan Polydor Demonie. Waarom het gedicht aan 
Polydor werd opgedragen is ons evenmin als bij o Ued bekend: wellicht 
was het alleen een hartelijk gebaar. De aanleiding had weinig met 
Polydor of Hendrik van Doorne te maken. We verwijzen daarvoor naar 
blz. 167. 
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IX. Robrecht Willaert ' . 

Er zijn twee gedichten door Gezelle aan Willaert opgedragen : Aan de 
leeuwerke in de lucht (Dichtoefeningen) en Gij dichter die de leeuwerk 
zongt (Gedichten, Gezangen en Gebeden). Bij het laatste gedicht geeft 
Gezelle zelf als aantekening in de eerste druk van 1862: 

„De Leeuwerk" is een vlaemsch stuk verzen dat aenleiding gaf 
tot het stuk : Gy dichter enz. Het begint : 

o Gy, met 't kofken opgesteken, 
Schoon vogeltje, waer vliegt gy dan? 

Wat lieflyk ding is' dat u ginder 
Zoo hemelhoog bekoren kan? 

en maekt deel van een tamelyk groóte verzameling van voor my 
dierbare dicht- en proza werken; Forsan et haec olim!..."2 

Walgrave stelt de gang van zaken aldus voor : „Zat in 4a, toen Gezelle 
daar Vlaamsche lesse gaf, en, hoe jong nog, hij miek een schoolwerk in 
verzen: Aen de leeuwerk. 

O gij met 't kofken opgesteken, 
Schoon vogelke, waer vliegt gij dan?... 

Het trof Gezelle in 't herte, en hij gaf aan Bertje zijn stuk: Aan de 
Leeuwerke in de locht, in „Dichtoefeningen" en later nog dit hier, dat ge
schreven is binst het schooljaar 1858-59, toen Willaert in Poësis zat"3. 

We geloven niet dat Walgrave de inlichting dat ook AeH de leeuwerke 
in de lucht naar aanleiding van Willaerts gedicht werd geschreven, van 
Willaert zelf heeft. Allossery, die de brief van Willaert aan Walgrave 
kent, is daar namelijk niet zeker van: „Maar vroeger reeds had hij hem 
Aan de leeuwerke in de lucht, misschien ook als antwoord, opgedragen; 
naderhand werd dit in D. opgenomen, zie aldaar" en hij verwijst naar de 
hierboven geciteerde verklaring van Walgrave4. Allossery ziet daarbij over 
het hoofd dat de opdracht van Aan de leeuwerke in de lucht aan Ro
brecht Willaert niet in de eerste druk van 1858, maar pas in de tweede 
druk van 1878 voorkomt, en al is het waar dat in Vlaemsche Dichtoefe
ningen van 1858 geen enkel gedicht aan een leerling was opgedragen (een 
bezwaar overigens dat, met uitzondering van het onderhavige, ook voor de 
tweede druk blijft gelden!), de mogelijkheid dat Gezelle het gedicht 
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achteraf aan Willaert heeft opgedragen omdat deze later zo'n aardig ge
dicht op de leeuwerk had gemaakt, is toch wel zeer groot. 

Wel verwonderlijk lijkt het dat Gezelle in de cursus 1858-1859 een ge
dicht zou beantwoorden dat door een leerling in de cursus 1857-1858 ge
maakt werd: deze grote tijdsspanne maakt het verleidelijk om Aan de 
leeuwerke in de lucht ertussen te schuiven. Het handschrift van Willaerts 
Aen de Leeuwerk is in het Gezellearchief bewaard gebleven op hetzelfde 
postpapier als een ander gedicht van Willaert: Super flumina Babylonis 
(vrye navolging van Malfilatre). Gezelle heeft zelf ook een Super flumina 
gedicht dat door Eugeen van Oye genoemd wordt in zijn brief van april 
18595 en we mogen daarom aannemen dat dit gedicht van Gezelle van 
maart/april 1859 dateert. Men denkt daarbij aan de uitwerking van een 
klassewerk gezien Willaerts schoolwerk: de jongen zat immers toen in 
poësis. Als Willaerts Super flumina Babylonis een poësisschoolwerk is, dan 
is het op hetzelfde blaadje staande vers Aeh de Leeuwerk het ook! Wil
laert die zelf zegt het in 3a geschreven te hebben6, moet zich dan vergis
sen, wat in het geheel niet verwonderlijk is aangezien hij deze medede
ling tientallen jaren later doet. Dat wil dan ook zeggen dat Gezelle Aan 
de leeuwerk in de lucht niet naar aanleiding van Willaerts gedicht kán 
geschreven zijn en dat het pas in 1878 om de reeds vermelde reden aan 
hem werd opgedragen. 

Gif dichter die de leeuwerk zongt is in toon ook meer verwant aan 
Willaerts gedicht dan het zwaarmoediger en heftiger Aan de leeuwerke 
in de lucht. Bovendien spreekt Gezelle in het eerstgenoemde gedicht tot 
de leerling en eert de vroomheid die de priester in hem onderkent : 
hier geen hulpbehoevende jongen, maar de ontroering van de pries
ter om de vroomheid van het kind tijdens de H. Communie. 
Gij dichter die de leeuwerk zongt werd waarschijnlijk in januari/februari 
1859 geschreven. Eugeen zendt het gedicht terug met het commentaar: 
„Proficiat met uw gedicht aan Robrecht Willaert: 't is grootsch en edel" 
in zijn brief van 23 februari 18597. Deze brief was geen antwoord op 
een zending van Gezelle, maar een schrijven na Eugeens bezoek dat viel 
tussen 14 januari en 23 februari 1859. 
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X. Gezelles vriendschap. 

1. Eugeen van Oye: bet probleem van de eros. 

In § I is uiteengezet hoe Gezelle werkte en leefde in zijn eucharistisch 
genootschap. Daarbij kwam reeds naar voren dat de stichting van deze 
bond niet alleen beantwoordde aan de behoefte om de zielzorg voor zijn 
leerlingen te verdiepen en uit te breiden, maar ook aan het verlangen naar 
gemeenzaamheid met anderen. Deze behoefte is het onderwerp van de 
nu volgende beschouwing in verband met de poëzie voor Eugeen van Oye 
en Gustaaf Verriest en anderen. In de omgang met deze leerlingen komt 
deze behoefte op verschillende wijze tot uiting. We beginnen met de poë
zie van Eugeen van Oye omdat de betrokkenheid van de dichter in de 
verhouding met deze leerling tot nu toe de meeste aandacht heeft getrok
ken. 

We hebben zelf in een artikel over het voor deze leerling bestemde 
Ik droome dreê van waarschijnlijk september 1858 aangetoond hoe in dit 
gedicht de herhaling en antithese het door ambivalentie gekenmerkte 
lyrische grondgevoel weerspiegelde'. Voor Dien Avond en die Rooze geldt 
dat in nog sterker mate en voor Ik misse U valt dit evenmin moeilijk 
aan te tonen2. Omdat het aantal gedichten, waarin symmetrie en antithese 
de gehele structuur bepalen, vrij gering is, is het feit dat er uit deze ver
houding met Eugeen van Oye reeds drie van zulke gedichten met grote 
persoonlijke bewogenheid zijn voortgekomen, een aanwijzing dat in deze 
omgang niet alleen de noden van de leerling, doch ook het gemoed van de 
leraar een belangrijke rol hebben gespeeld. We hebben gesteld dat de 
vriendschap met Eugeen van Oye door Gezelle gezocht werd „om de lief-
denood van de jongen, die gevaarlijke wegen dreigde in te slaan, te leiden 
naar God" (bl. 34) en tevens dat dit streven gezien moet worden in het 
kader van het eucharistische genootschap. Dit pastorale streven voltrekt 
zich echter niet zonder dat daarbij Gezelles gemoedsleven op diepgaande 
wijze betrokken wordt. De ontroering die spreekt in Antwoorde aan een 
Vriend van eind maart 1858 en in de brief van 2 april 1858 doet ons 
dat beseffen. Stijn Streuvels heeft erop gewezen, hoe Gezelle intieme con
tacten met niet-familieleden zocht, terwijl hij evenals de andere Gezelles 
tegenover zijn eigen familie kort en afzijdig bleef: hij zocht zo compensatie 
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voor een gemis3. De intieme relaties die Gezelle met enige van zijn leer

lingen zocht, werden door hem bewust pastoraal bedoeld, doch, mogelijk 

minder bewust, hielpen zij hem ook in een eigen, persoonlijke nood. We 

vinden intieme vriendschapsbetuigingen in de correspondentie met Engelse 

leerlingen, vooral met Ch. Al. Edmondstone ( 10 mei 1857, mei 1859, ju

ni en juli 1859) in bewoordingen die bij herhaling doen denken aan de 

correspondentie met Eugeen van Oye: 

I was thinking about you and praying for you and yours just now 
and I thought I might as well drop you a line for my own and 
your consolation and happiness(...). I donot know it is but since 
the vacation is over I miss you all so very much; I fancy myself 
walking about the garden you know with whom"; 4 

Be sure dearest I never loved you so well nor so dearly in Jesus 
Christ as I do now; s 

Our dear Lord is teaching you my most intimate child how dread-
full it is to be away from his dear side[:] hasten then to come 
back. Here I am longing and unhappy till I see you right again; 6 

Consult your own heart and tell me whether it is interest or not 
what you feel when you thinck of your poor absent mamat,] tell 
me is it interest or not when David cried and lamented for his Jo
nathan slain by the faithless on the tops of Gelboë, for Jonathan 
whom he loved far above the love of women! I call upon your own 
feelings of a generoushearted catholic, whether, if you ever could 
mean to say that at any time I took less interest in you than you 
deserved, it would not be -I shall not say the word[,~i since you 
finish your letter by saying that you are for ever my friend and I 
hope gratefull friend in J.C.7 

De liefde in Jezus Christus is ook het fundament van de liefde die de 

priester voor Eugeen van Oye koestert, doch bij beiden tonen de be

woordingen hoe diep deze liefde gevoeld is. In de verhouding met Eu

geen van Oye komt dit juist hierdoor zo duidelijk naar voren, doordat de

ze relatie door een macht van buiten af verbroken wordt op een moment 

dat Gezelle geen controverses op gebied van de vocatie schijnt te ver

moeden. Vóór deze breuk bereikt de verhouding een hoogtepunt voor 

Gezelle, wanneer Eugeen van Oye, na het gevaar dat de jongen voorgoed 

in zijn aspiraties ten aanzien van het priesterschap gedwarsboomd zal wor-
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den, toch terugkeert naar Roeselare en aan zijn priesterroeping schijnt vast 
te houden. De genegenheid voor de jongen wordt dan aangrijpend uitge
sproken in Die« Avond en die Kooze. Het verdriet, uit deze genegenheid 
voortvloeiende, wordt even vrijelijk geuit na de scheiding in Ik misse U. 
De verhouding met Eugeen van Oye heeft een bijzonder karakter door 
de poëzie-gevoeligheid van Eugeen van Oye: van geen van zijn leerlingen 
heeft de dichter Gezelle zo veel begrip ontvangen. Gezelle getuigt daar 
zelf van in zijn brief van 28 juni 1862 aan Eugeen, nadat deze hem had 
bedankt voor de toezending van Gedichten, Gezangen en Gebeden: 

Het verheugt mij dat gij mijn dingen niet kwalijk vindt; hier is 
niemand die daer oog, oor, of hert voor heeft, voor mij genoeg. 
Men zegt 't is schoon omdat het van mij is, maer zij en weten 't 
niet lijk gij: ik misse и - 'к zegge 't nog! * 

Het is mogelijk dat deze eigenschap van Eugeen van Oye mede het hoge 
peil van de meeste gedichten voor deze leerling heeft bevorderd: de dich
ter Gezelle vond in hem het beste klankbord. 

Voor de priester en de mens Gezelle was dit echter niet het belangrijk
ste: hem viel het meest de behoefte aan zielsgemeenschap bij de jongen op, 
en dat was hem nooit te veel: 

- Gij, 
Die - nooit te dikwijls - aan mijn zij 
In mijne ziele de ziele spreekt 
Die door uw stralende oogen breekt 

(Hoe licht is toch de sparke vier) 

Gezelles beantwoording van dit appèl viel ons in gedichten als Antwoorde 
aan een Vriend, Dien Avond en die Kooze en Ik misse U toch zeer op. 

Het is vooral Urbain van de Voorde geweest die de overtuiging uitsprak 
dat verzen als Dieñ Avond en die Rooze en Ik misse U uit een homo-
erotische inspiratie zijn voortgekomen. Van de Voorde wijst er met de 
grootste nadruk op dat naar zijn overtuiging Gezelles erotische beleven 
vrij van het sexueel element was. Hij ziet Gezelle „de schoonheid en de 
reinheid der ziel van de aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen als aan
drift ondergaan van zijn geestelijk-erotische verrukkingen" 9. Al werd deze 
stelling door o.a. Frank Baur en P. Allossery op felle manier - met meer 
gemoedsbezwaren dan zakelijke argumenten - bestreden10, toch moet de 
mogelijkheid onder ogen gezien worden. De genegenheid die uit de brieven 
voor Eugeen van Oye en uit de voor deze jongen geschreven gedichten 
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spreekt, doet zonder dat er sprake is van uitsluiting van alle anderen 
toch een zekere voorkeur voor hem vermoeden. Daarbij komt dat er geen 
aanwijzingen zijn dat tijdens het hoogtepunt van deze verhouding met Eu
geen van Oye (ong. maart 1858 · begin januari 1859) eenzelfde genegen
heid ook voor anderen werd geuit. De brieven aan Edmonstone zijn ge
schreven vóór en na de historie met Eugene van Oye, de intieme verzen 
voor Gustaaf Verriest (de enige leerling aan wie Gezelle in gedichten een 
even diepgaande genegenheid gaf) komen eerst onmiddellijk na de ver
dwijning van Eugeen van Oye eind december 1858. Vervolgens valt het op 
hoe fel en angstig Gezelle tekeer gaat tegen de homosexueel geaarde ami
tiés particulières van Eugeen van Oye, O'Hara, Gadd en Edmonstone: " 
werd deze angst gevoed door soortgelijke neigingen bij de bestrijder? 
Aan de andere kant moet echter geconstateerd worden dat er nooit een te
ken van begeren, een op bevrediging van eigen verlangens gerichte nei
ging bij Gezelle te bemerken is. Een hoogtepunt in Gezelles liefde voor 
Eugeen van Oye als Dien Avond eH die Rooze is volkomen van eigen ver
langens onthecht en gaat volledig uit naar de ander. 

Merkwaardig is voorts in dit verband een in het Gezellemuseum be
rustende brief van Father F.W. Faber12 (de enige die we kennen), in 
Londen op 18 oktober 1858 geschreven. Deze is blijkbaar een antwoord 
op een brief van Gezelle aan Faber. Gezelles brief is verloren gegaan 
of waarschijnlijker: vernietigd (The Brompton Oratory te Londen heeft 
geen enkele brief van Gezelle in de archieven), maar moet van intieme 
aard geweest zijn en een heftige ongerustheid uitgesproken hebben over 
bij zichzelf waargenomen neigingen tijdens en na contacten met leerlingen. 
Gezelle heeft zich daarover niet (of niet alleen) gewend tot een leidsman 
uit eigen omgeving, maar tot een door hem hogelijk vereerd religieus 
schrijver die hij niet persoonlijk kende (Gezelle ging in september 1861 
voor het eerst naar Engeland): dit wijst op een zeer grote verwarring 
en we vragen ons af of hij vreesde voor zijn probleem geen begrip 
in eigen omgeving te vinden. Faber schrijft: 

The Oratory Brompton London 
Feast of St. Luke 1858 

My dear Friend. 
I am afraid you will think I left your most affectionate letter 

for a long time unanswered. But the case you proposed to me was 
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one of extreme difficulty, and I have deliberated on it very much. 
1. I do not think you need disquiet yourself about the past. 

All has been innocent, I cannot doubt, and done with the purest 
intention for Gods' glory. 

2. But I do not think you can now go on iusta conscientia: the 
motus inordinati render it impossible, in my judgement. Purity is 
a hard virtue to keep; and we know that it is not uncommon for 
the devil to make our past innocence the very cause of our fal
ling. The fact that the motus sometimes come afterwards, when 
you are anxiously revolving the matter is a strong symptom of la
tent evil. 

3. Besides, there is much mesmerism in these matters - and you 
cannot be sure that similar physical emotions may not be excited 
by the caresses in the youths themselves; and this would be an aw
ful misery for you. 

4. I feel sure that your affectionate manner is an instrument in 
the hands for God with these young people. But I wd at once 
withdraw, at least gradualy, from certain manifestations of it. I 
would invent another ritual for the night, and not kiss them, but 
make them a medal or some holy object. I would pat them on the 
head, or lay my hands on their shoulders, but I would not kiss 
them, embrace them, or take them on my knee. Your very affection 
will suggest to you a hundred little discretions which from igno
rance of local circumstances do not occur to me. 

I am clear in my opinion that earthy love is not seldom, and 
with certain dispositions, a feeder of heavenly love. But I cannot 
think that any love, which is connected with carnal sensations can 
be so. 

I wish I could convey to you how deeply I have been affected 
and touched by your beautiful letter, and edified by the sentiments 
which it expresses. 

Behave me always 
Your very affectionate brother in Jesus and Mary 

F. W. Faber 
of the oratory 

Uit deze brief moeten we op zijn minst (doch met de voorhanden zijnde ge
gevens ook niet méér) tot een tijdelijke, door de omstandigheden bepaalde, 
dus situatieve homosexuele of pseudo-homosexuele neiging concluderen en 
wel in de tijd dat Gezelles verhouding met Eugeen van Oye poëtisch ge
zien op een hoogtepunt was. Gezelle ontving deze brief niet lang vóór 1 
november 1858, de dag waarop hij Dien Avond en die Rooze schreef. We 
geloven echter niet dat Dien Avond en die Rooze voor Eugeen van Oye 
geschreven werd als een minder riskante „little discretion" in plaats van 
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de meer lichamelijke uitingen van hartelijkheid. Het komt ons voor dat 
Fabers brief weinig te maken heeft met Gezelles verhouding tot Eugeen 
van Oye. We geloven namelijk dat Fabers brief aangeduide wijze van 
omgang met leerlingen („I would not kiss them, embrace them, or take 
them on my knee") betrekking heeft op Gezelles verhouding ten opzichte 
van de jonge kinderen in het St.-Michielsinstituut, het internaat waar bv. 
Gustaaf Verriest op tienjarige leeftijd en Hendrik van Doorne op dertien
jarige leeftijd terecht kwamen. Van de eerste vertelde zijn broer Hugo later 
hoe hij diens bed iedere dag opmaakte en laatste beschreef in zijn gedenk
boek hoe hij aanvankelijk leed aan heimwee en hoe Gezelle hem wist 
op te vangen. Men kan zich voorstellen dat men een verdrietig kind van 
tien jaar vóór het slapengaan op zijn gemak stelt door het te kussen, te 
omarmen of op de knie te nemen, maar het is moeilijk aan te nemen dat 
Gezelle bijv. een kerel van zeventien, achttien jaar, als Eugeen van Oye 
toen was, op zijn knie nam en dat Faber in dat geval zou schrijven dat de
ze „affectionate manner is an instrument in the hands for God" en „all 
has been innocent"! Er moet tussen de (al of niet tijdelijke, al of niet 
pseudo- ) homosexuele gevoelens 13 en de verhouding tot Eugeen van Oye 
een streng onderscheid gemaakt worden. We geloven niet dat Gezelle 
ooit een gedicht als Dien Avond en die Rooze had kunnen schrijven in
dien zijn in de brief aan Faber neergelegde ongerustheid betrekking had 
op de verhouding met Eugeen van Oye: in Dien Avond en die Rooze is 
geen spoor van zedelijke verontrusting. We moeten aannemen dat voor 
Gezelles gevoel deze twee zaken op directe wijze niets met elkander te 
maken hadden. 

Maar anderzijds kan men ondanks alle bewondering voor de kwaliteiten 
van Dien Avond en die Rooze of Ik misse U en ondanks alle ontroering 
om de liefde die hier van de ene mens tot de andere spreekt, zich hier toch 
met moeite identificeren met de dichter 14. Daarom is, al mogen we het 
lichamelijk aspect in de liefde voor Eugeen van Oye uitschakelen, 
een vermoeden van een homofiele neiging toch wel gerechtvaardigd, 
waarvan de sublimatie in een handvol van de schoonste gedichten uit 
onze literatuur het kostbare bewijs heeft gekregen. We zijn het dus 
eens met de these van Urbain van de Voorde voor zover we die hier
boven hebben weergegeven, al kunnen we weinig bewondering hebben 
voor de hol klinkende historische aanloop van de Grieken via Michel-
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angelo naar Gezelle. Hoewel de genegenheid voor de andere leerlin
gen in de periode van maart 1858 tot januari 1859 zeker niet uitgesloten 
kan en mag worden, mogen we, voor zover de bewijsstukken reiken, 
wel aannemen dat de genegenheid voor Eugeen van Oye in deze periode 
het diepst van alle ging en homo-erotische aspecten toont. 

2. Gustaaf Verriest: bet verlangen naar zuiverheid 

In de ontmoeting tussen Eugeen van Oye en Gezelle wordt, tenminste 
door Gezelle, de behoefte aan diepgaande gemeenzaamheid opgemerkt 
en van zijn kant geactualiseerd. Deze behoefte vinden we, zonder dat 
er als bij de verhouding tot Eugeen van Oye de nadruk op wordt ge
legd, op opvaUende wijze terug in de verhouding tot Gustaaf Verriest. 
Hier wordt echter niet de vriendschapsband zelf in een centraal lieh с 
geplaatst. De gedichten voor Gustaaf Verriest suggereren eerder een gro
te intimiteit waarbij meer nog dan tegenover Eugeen van Oye, Gezelle, 
onderworpen aan dezelfde gemoedsbewegingen als de jongen, op één plan 
met deze staat. Het voornaamste thema, de angst voor de zonde en het 
verlangen naar de onschuld, wordt met een - met het oog op de leeftijd 
van de geadresseerde! - onthutsende openhartigheid en op een diep-door-
leefde toon van erbij-betrokken-zijn behandeld. Het thema van de zonde 
wordt voor het eerst een hoofdthema op 14 december 1858 in het ge
dicht voor Edmond van Нее G'hebt dan ook dat bitter water. We moe
ten er echter op wijzen dat het woordje „ook" eerst in 1862 aan de 
tekst werd toegevoegd en zo een mede-lijden van de dichter aangeeft. 
In 1858 luidde de regel „Hebt ge dan dat bitter water / van die groóte 
zee gesmaekt". De dichter is er dan alleen in zoverre bij betrokken 
dat hij als priester de benarde jongen bijstaat. Eerst op 12 januari 1859 
wordt de angst voor de zonde en het verlangen naar de onschuld per
soonlijk beleden in het gedicht voor Gustaaf Verriest dat in Gedichten, 
Gezangen en Gebeden de titel Brief kreeg. Het is verbijsterend te lezen 
hoe hij voor Gustaaf, zijn „dichterlyk en dierbaar kind" zijn „eigen 
ziele" neerschrijft, in al de beklemming door de zondigheid die hem 
nooit verlaat en waarvan hij eerst verlost zal zijn in de hemel, in het 
besef dat hij de liefde van zijn kind onwaardig is, en met de wenende 
bede aan dit kind om voor hem te bidden. Het is het meest persoonlijke 
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gedieht voor een leerling, met het aspect van de grootste openheid, dat 
Gezelle ooit gepubliceerd heeft. We hebben vermeld hoe de gegevens 
uit de andere gedichten en de brieven voor Gustaaf Verriest en diens 
vriend Edmond Hieckx erop wijzen dat het besef van eigen zondigheid 
en daardoor onwaardigheid voor het priesterschap Gustaaf verhinderden om 
aan een eventuele priesterroeping gevolg te geven. We vermoeden dat deze 
moeilijkheid bij Gustaaf Verriest de verhouding met Gezelle ook in poë-
ticis bepaald heeft; doch dit persoonlijk timbre, dat we beluisteren in 
Brief en in Waarom en kunnen wij niet van 4 april 1859, wijst erop dat 
het thema der zondigheid niet alleen ter wille van de jongen werd aange
voerd. Hier spreekt de dichter zelf uit „het diepe van de ziel". Hij heeft 
het probleem van de jongen overgenomen en er zijn eigen stempel op ge
drukt. We hebben in paragraaf III twee passages uit Hoe licht is toch de 
sparke vier en Brief die beide het hemelverlangen uitspreken, naast elkaar 
geplaatst, en daaruit bleek hoe in het eerste de dichter vooral naar zijn 
jongens en in het laatste naar zichzelf uitging. Bovendien vinden we de 
angst voor de zonde ook als thema of motief in gedichten van dezelfde 
maanden terug, hetgeen een aanwijzing te meer is dat Gezelle bij dit 
probleem ten zeerste was betrokken. In Gij dichter die de leeuwerk zongt 
van februari 1859 ziet Gezelle zijn leerling Robrecht Willaert zo: 

Gij die zoo noô ter aarde neer, 
In God altijd verslonden, 

Zet uw ontwenden voetstap weer 
Um ijdelheid en zoudcu. 

Op 20 februari 1859 schrijft Gezelle Edmond van Нее, te wensen dat 
hij, Gezelle, hem tot een gedicht kon maken, „beeld van hemelzuiverheid". 
In Hei da lieve dreupel water van 31 maart 1859 spreekt de afkeer van 
de zonde in de wens, 

Neen en daalt niet, och en daalt niet, 
aardsche giuud is al ie vuil. 

In het gedicht van 4 april 1859, waarschijnlijk voor Gustaaf Verriest, 
Waarom en kunnen wij niet lezen we het verlangen naar de zondeloosheid 
en het geheel gekeerd zijn naar de wil van God. Op 18 mei verzucht Ge
zelle in het kleengedichtje: 

God, hoe kan de mensch toch boos zijn, 
die maar U tot steun en heeft. 
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en in ander goed getroost zijn 
als dat goed dat Gij hem geeft? 

o 't Mysterie zonder weerga, 
dat ik overal het goed, 

in mijn eigen als ik neerga, 
dat ik daar het kwaad ontmoet! 

Op 26 mei volgt O 'k sta mij zoo geren met regek als: 

Ha wist zij [de wereld) hoedanig mijn herte is ontsteld 
wanneer zij mij, slange, beziet, toch! 

Ha, wist zij hoe 'k tegen mijn zelven moet staan 
om haar niet in de armen te vliegen, 

gelokt als de onschuldige vogel, ze kwam, 
ze kwam en ze won mij voor altijd! 

Uit hetzelfde jaar 1859 dateren gedichten met een onmiskenbaar bewo
gen persoonlijke toon als Gij badt op eenen berg („de wereld wilt mij 
achterna,/ alwaar ik ga/ of sta/ of ooit mijn ogen sla") en Zonde, („Zon
de, bittere teugen zijn het/ die de droeve ziele smaakt/ als, eilaas! uw zoet 
venijn het/ herte en het geweten raakt"). Ook na 1859 vinden we het 
thema terug. Van waarschijnlijk 1860 dateert het onvoltooide 

Heer o Heere! ik ben ellendig 
lig in zonden in verdriet 

Heere uw goedheid is onendig 
En 'k ga sterven helpt gij niet enz. ^ 

Waarschijnlijk in verband met de uitgave van Gedichten, Gezangen en Ge
beden voltooide Gezelle in 1862 '/ Laatste: 

Hoe blij en is 't gedacht niet... 

dat, zondig en ellendig als 
ik ben, geliefde kroost, 

Uw stem, waarin geen zonde'n zit, 
misschien een ander troost. 

In verband hiermee wijzen we op nog andere thema's. Het verlangen naar 
zondeloosheid vindt vaak gestalte in het thema van de natuur die zich in 
alles richt naar de wil van God. Zonder de tragische achtergrond van de 
zondigheid van de mens is Het schrijverke (1857), waarin dit diertje 
steeds de naam van God schrijft, een voorloper. In Schuldeloos blommeke 
lief (1855-1858?) wil de dichter zich in de aanblik van dit symbool van 
de onschuld dat niet de zondige mens, doch alleen God wil dienen, ver-
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lustigen. Het verlangen zelf zo'n bloem te zijn wordt op de meest open 
wijze gezegd in Waarom en kunnen wij niet (4-4-1859). De wind gehoor
zaamt aan Gods bevel in Hoort 't is de wind (1859?); niet alleen de ker
sen, maar de gehele natuur: dieren, loof, vruchten, bloemen en het zand on
der de voet, zijn trouw aan God in Een bonke keerzen kind (4-8-1860?). 
Ook het kind wordt door de dichter om zijn onschuld benijd: Gelukkig 
kind (4-8-1860) en Blijde kinderen (2-6-1862). Als een belangrijk beeld 
van zuiverheid en overgave aan Gods wil fungeert het water: Hei de 
lieve dreupel water: 

aardsche grond is al te vuil, 
houdt u ver van hier, en valt niet : 

houdt u in den hemel schuil. (31 maart 1859) 

Nog duidelijker is het water dit symbool in het onvoltooide maar deson
danks zo waardevolle 't Water loopt en lacht voorby my (Jub. IV, 
282-284). 

Het hemelverlangen wordt door het zondebesef versterkt, bv. in Brief. 
Het vindt gestalte in de leeuwerik, reeds in Vlaemsche Dichtoefeningen: 
Aan de leeuwerke in de lucht. Het krijgt in Gedichtefi, Gezangen en Ge
beden meer achtergrond door de afkeer van het aardse, bv. in het op 
Ach Hemellawerke volgende Hei da lieve dreupel water. Het hemel
verlangen vinden we ook in De tde des vaderlands, waarin de poëzie 
een gave van de hemel is, in Tot de zonne, waarin de dichter de bloem 
is die tot de zon (God) spreekt. Het krachtigst uit het zich in het 
kleengedichtje van 1862: 

Brandt los, mijn hert, van al dat uw 
gevlerkte vlucht ombindt; 

brandt los van kot en ketens, nu 
de weenende ooge ontblind; 

brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu 
dat de hemelvaart begint! 

Het verlangen naar de hemel, het uiteindelijk doel van de vriendschap in 
Gezelles eucharistische bond, schuilt ook achter regels als voor Eugeen van 
Oye in januari 1859: 

Maekt dat IK U nóg zie, Oh! ... (Rammenta ti) 
Maer in den schoot der blyde dood 

Daer misse ik u toch niet (Ik misse u) 
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voor Eugeen van Oye èn voor de gebroeders Verriest in Hoe licht is toch 
de sparke vier van 7 augustus 1858: 

ende leidt 
ons nievers dan naar de Eeuigheid 
Des Lichts, waaraan geen duisternis 
Geen schaduw noch geen uitgaan is; 

voor Hugo Verriest in augustus 1858: 

Vaert! en die in den Hemel gloor en 
Zullen eens uwe en mijne stem aenhooren 

- Weigere 't God en Zijn moeder toch niet! -
Klinkende als 't ranke riet; (Vaer al op de klare beke) 

voor Robrecht Willaert in februari 1859: 

O Jesu, mocht dit herte mijn 
En hij die dit leest te zamen 

Een dicht en Gij de Dichter zijn, 
In aller eeuwen! Amen! (Gij dichter die de leeuwerk zongt) 

3. Gezelles afscheid van zijn leerlingen 

Gezelle had van zijn jeugd af het ideaal gekoesterd priester te zijn in 
Engeland. Waarschijnlijk was zijn priesterroeping een Engelse roeping. Bij 
herhaling probeerde hij van zijn bisschop de toestemming te ontvangen om 
naar Engeland te vertrekken. Vooral als zijn positie als leraar in het Roe-
selaarse seminarie gedurende het schooljaar 1859-1860 verslechtert, pro
beert hij uit alle macht weg te komen. In het najaar van 1859 had Gezel
le aan Mgr. Malou dringend gevraagd om te mogen vertrekken. Op 25 ja
nuari blijkt dat het vertrek van Gezelle is uitgesteld. In een gesprek met 
Peter Benoit, grootvicaris van Salford, in de tweede helft van juli 
1860, verklaart de bisschop zich bereid om Gezelle af te staan, maar hij 
wil pas definitief beslissen in de vakantie om de gang van zaken in het 
Klein Seminarie niet te verstoren. Hij kon nog niet beslissen omdat er 
reeds in januari 1860 plannen waren om Gezelle te betrekken in de op
richting van een Seminarium Anglo-Belgicum te Brugge. Waarschijnlijk 
wilde de bisschop Gezelle liever in een full-time job in Brugge plaatsen, 
maar zag hij nog geen mogelijkheid om hem dat te bezorgen: het Semina
rium was te klein om Gezelle geheel bezig te houden. Na 25 juli moet de 
beslissing gevallen zijn om de Engelse leerlingen te Roeselare over te 
plaatsen naar Brugge in een „Engels College", waardoor Gezelle in een 

166 



combinatie van functies kon worden aangesteld: als leraar in de wijsbe

geerte aan het Seminarum Anglo-Belgicum en als directeur van het En

gels college. Hangende deze beslissing moet grootvicaris Faict in een ge

sprek met Gezelle, die na de brief van Benoit niet anders verwachtte 

dan naar Engeland te mogen vertrekken, hebben duidelijk gemaakt dat hij 

erop moest rekenen dat hij niet naar Engeland mocht vertrekken. Wel

licht vertelde Mgr Faict hem dat hij waarschijnlijk in Brugge aangesteld 

zou worden. Zo wordt Gezelles brief aan de grootvicaris op 6 augustus 

duidelijk waarin hij o.a. schrijft: „I intend to continue as I can, remembe

ring que la résistance provoque l'énergie" en waarin wel klachten over de 

handelingen van zijn superior Bruno van Hove voorkomen, maar geen 

enkele toespeling op een aanstaand vertrek 16. Indien deze veronderstelling 

over de inhoud van het gesprek tussen Mgr. Faict en Gezelle te Brugge op 

4 augustus juist is, moet men concluderen dat Gezelle diep teleurge

steld is teruggekeerd naar Roeselare. Op de terugreis schreef hij in de trein 

Gelukkig kind. Dit blijkt uit een aantekening in het album van Hendrik 

van Doorne: „gemaekt op St-Dominicusdag van 't jaer O.H.J.C. 1860 op 't 

konvooi van Brugge komende". Het eerste ontwerp, dat we niet meer te

rug konden vinden, was in het bezit van Caesar Gezelle en was op een 

blaadje papier in potlood hortend en moeilijk door het rijden van de 

trein geschreven: 

gelukkig kind dat ligt en laet geworden 
al 't geen de mensch zoo driftiglyk beroert 
gelukkig kind dat niet 'n peist op morgen 
dat alles mint en nydig niets beloert 
gelukkig kind dat eiken tyd van 't leven 

gelukkig kind dat ligt en roert in 't zand. " 

Op de achterzijde van het papiertje stond, eveneens in potlood: 

Gelukkig die Gods woord aenhoort 
Gelukkig die 't bewaert al waert 
zoo zwaer als 't Abraham vernam 
wanneer hy 't welbeminde kind 
zyn eenig kind op Gods gebod 
ging slagten met bereidzaemheid 

het latere kleengedichtje nr. 20 van de eerste reeks ". 

De reactie van Gezelle op het voor hem zo teleurstellende bericht was de 

wil zich aan Gods wil over te geven: dat blijkt uit Gelukkig die Gods 
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woord aenhoort waarin hij de offering van Isaac door Abraham aan God 
gebruikt als beeld van zijn offer om zijn liefste ideaal op te geven. In dit 
zware uur verlangt hij naar de onbezorgdheid van het spelende kind 
(Gelukkig kind). 

Op 5 augustus schrijft Gezelle een dichterlijke brief aan Edmond van 
Нее. Daar Edmond van Нее toen nog in de aan Gezelle ontnomen poësis-
klas zat, kon Gezelle dit gedicht niet geschreven hebben omdat hij meen
de dat de jongen voor goed het seminarie zou verlaten. Toch heeft het 
gedicht alle schijn van een afscheid. Waarschijnlijk heeft Gezelle het 
geschreven zowel onder de invloed van de afscheidssfeer die elk jaar 
in augustus heerste aan het eind van het schooljaar, als in de verwach
ting dat hij wellicht toch binnenkort zou vertrekken al was het dan 
niet naar Engeland: 

O kind hoe vaert gij nu? 
Welligt en zal 'k noch most noch iet 
Meer zien van 't schuitje, en 't lied 
Dat onze ziel te samen zong. 
Ik zinge't en gy zingt het „Mon"! 

Gezelle ziet dan naar de gevaarvolle toekomst, naar het afscheid en hij 
hoopt dat de liefdesband tot elkaar in Christo niet zal breken en dat 
zij elkaar in de hemel, voorgoed verenigd, weder zullen zien. Hij schrijft 
het vers zo in de sfeer van het eucharistisch genootschap. Door de vele, 
dringende herhalingen maakt het gedicht de indruk onder grote gemoeds-
bewogenheid gemaakt te zijn. Op 6 augustus schrijft Gezelle zijn bit
tere brief aan Mgr. Faict. De achtste augustus wordt poëtisch gezien 
een vruchtbare dag: hij schrijft dan Wat zijt gij toch (voor Modest 
van Нее), 's Avonds (voor Lodewijk Crevits) en 'k Hoore tuitend' hoor
nen. Wat zijt gij toch draagt het besef van de menselijke geringheid ten 
opzichte van God, de volledige afhankelijkheid van God: 

ei, verkent u toch die mensch zijt, 
dat gij 't al van God, van u niet, 
hebt en zijt en waart en zijn zult: 

en toch van het eeuwige bestaan, hetzij in de hemel, hetzij in de hel; 
het gruwelijke risico: 

zijn zult; - o dat wreed „zijn zult!" -
Eeuwig, 't zij gij goed of kwaad wilt! 
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Enig verband met de gebeurtenissen van die dagen is er in dit gedicht 
niet: dichterlijke bezieling behoeft daarvan niet af te hangen. De stem
ming is evenwel zwaartillend; de mens is niets, maar zal toch eeuwig 
blijven bestaan, wat geen hoop, maar wel schrik (dat wreede „zijn zult"!) 
inhoudt. 

's Avonds is een van de weemoedigste gedichten van Gezelle. De droe
ve stemming wordt versterkt door het herhalen van dezelfde rijmen en 
woordcombinaties. De eerste strofe noemt de blijheid van de hoge verre 
sterren, de tweede „het oud en zwart verdriet" hier op aarde, de derde 
het verlangen van de droeve aarde te vliegen naar de blijde sterren. In 
de weemoed is een toon van berusting, door het herhalen der woorden 
en het variëren der zinnen heerst in het ritme een zeker evenwicht. 

Eenzelfde berusting in weemoed werd nog volmaakter verwoord in 
'k Hoore tuitend' hoornen dat aanvankelijk, blijkens het album Van 
Doorne (waarvan de laatste regels waren: „de dag die is - voorby/voor 
my) en een teruggevonden fragment van een handschrift, waarschijnlijk 
van Gezelle zelf („a. de navond is voorby b. het daglicht is voorby 
с de navond is naby/voor my!"), een andere redactie dan de huidige 
gehad moet hebben. In deze versie is de dag definitiever voorbij dan in 
de laatste versie; waarschijnlijk echter behoeven we daaraan niet zoveel 
waarde te hechten. De betekenis blijft bij beide dat het afscheid dicht
bij is gekomen. De uiteindelijke versie is gelukkiger omdat in plaats 
van de wat nadrukkelijke rijmen: hoornen ¡voorby/voor my een even
wichtiger afwisseling van rijmen is gekomen: hoore - hoornen / navond -
naby - voor my /. Dit evenwichtige, volmaakte gedichtje ademt in zijn 
afscheid aan al zijn kinderen niet alleen berusting, maar ook rust. 

De volgende dag, 9 augustus, schrijft Gezelle het eerst na zijn dood 
gepubliceerde Het water. Het gedicht zal waarschijnlijk zijn definitieve 
vorm niet gekregen hebben: de tekst heeft alle schijn van een klad. In 
de eerste vier strofen aullen de drie laatste regels wel gelijk moeten 
zijn in tegenstelling tot de laatste regel van de laatste strofe. Is deze 
laatste strofe wel als laatste bedoeld geweest? Ook hier dus het spel 
met de herhalingen als in 's Avonds en 'k Hoore tuitend' hoornen. We 
kunnen er, wegens de onzekerheid over de voorgenomen lengte van het 
gedicht en over de bedoeling van het geheel, geen verstrekkende conclu
sies aan vastknopen als Henri Bruning gedaan heeft ". Hij heeft gelijk 
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wanneer hij spreekt over „een vreemd, stug en hortend, schier verstor
ven vers". Het is „van vorm amorf, onwillig: stroef, bijna star van 
klank en expressie". Het gaat echter te ver „in zijn duidelijke onvol
tooidheid een innerlijke gebrokenheid" te zien! Hier wordt toch te 
snel van de poëzie naar het leven geconcludeerd. Wel beluisteren we 
in de klank van het vers (nota bene over het beweeglijke water) een 
verstilling die in de lijn van 's Avonds en 'k Hoore tuitend' hoornen 
ligt. 

Op 12 augustus schrijft Gezelle een afscheidsgedicht (het latere kleen-
gedichtje: Vaarwel! Dat schoone woord) in het album van Hendrik van 
Doorne, dat wellicht ook voor andere leerlingen werd gebruikt blijkens 
de variant „Mijn Jaek" voor „Myn kind" in vers 9 in het handschrift 
dat voor de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden heeft 
gediend. De tekst werd reeds besproken op Ы. 142 in de paragraaf over 
Hendrik van Doorne. Over de regels 

Naer Zuid of Noord, 
Naer ys- of zonneboord 

Of 't zy naer welke streken 
Uw schuivend schip mag steken, 

hebben we ons daar afgevraagd of er wellicht een toespeling op de roe
ping van Hendrik van Doorne tot missionaris achter zou steken, welke 
in de versie voor „Jaek" minder op haar plaats zou zijn omdat deze 
geen missionaris wilde worden. Het is ook mogelijk dat het alleen een 
beeldspraak is voor het leven dat door Gezelle vaker als een reis wordt 
gezien. In dit opzicht is er dan overeenkomst met de afscheidsbrief aan 
Edmond van Нее van enkele dagen tevoren: 

Het zy gy Noord of Westenwaerd 
Het zy gy Zuid of Oost in vaert, 
Het zy gy -, zal 'k o? zal 'k? myn kind, 

Nadien 
U eenmael wederzien. 
Trots wage en wind? 

Ook in Vaarwel! Dat schoone woord is, vergeleken met Hoe vaart gij 

voor Edmond van Нее een berusting die hier zelfs tendeert naar opge

wektheid. 

Het is zeker dat Gezelle op 14 augustus wist dat hij naar Brugge zou 

gaan: er bestaat een brief van die datum aan Mgr. Faict waarin hij over 
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de inrichting van het Engels College schrijft20. Waarschijnlijk was Ge-

zelle op 17 augustus al in Brugge. Dan zou hij op 16 augustus, de dag 

na de als zondag gevierde feestdag van Maria Hemelvaart, vertrokken 

kunnen zijn. Er zijn in ieder geval nog twee gedichten van Hemelvaarts

dag 1860 voor Hendrik van Doorne bekend. 

Het eerste, Gelyk het brood van terruwen, verraadt minder betrok

kenheid bij de inhoud dan het tweede, O 'k bediende и aen tafel, waarin 

het besef van eigen onwaardigheid ten opzichte van God en het ver

langen naar wederliefde in door drievoudige herhalingen bewogen be

woordingen wordt geuit. Dit ontroerende vers is wellicht het laatste in 

Roeselare geweest en, veelbetekenend voor zijn leven daar, het is niet 

alleen een gedicht voor een leerling waarin hij diens liefde vraagt, maar 

ook een eucharistisch gedicht. Het doet denken aan een niet gedateerd, 

maar op de achterkant van het huiswerk van F. de Smet (poësis 1858-

1859) geschreven klad, dat opgesteld schijnt voor de eucharistische bond 

als collectiviteit: 

Stort gij ooit gebeden voor 
die u zoo dikmaal diende 

Aan tafel bij den Heere alwaar 
gij waart gezeten vrienden 

O weet gij nog hoe zoet hij was 
de wijn dien ik u voordronk 

En dien gij ongenaakt ofschoon 
mocht in uw herten smaken 

O weet g'hoe zoet een spijs het was 
de spijs die ik u diende 

O weet gij nog hoe blank het was 
het kleed waarop 'k u diende 

Onthoudt gij nog hoe lang het was 
dat ik die eer verdiende 

Mocht een van u in 't stervensuur 
dan ook mijn dienaar wezen 

mijn dienaar zijn, gevrienden. 21 

We weten niet wanneer het klad geschreven werd, maar het zou ge

past hebben als afscheidsgedicht aan al zijn „kinderen", die hij steeds 

met elkaar en met zichzelf als voorganger verenigd had willen zien in 

de Eucharistie. 

171 



HOOFDSTUK 

Gebelles christocentrische poëzie. 

I. Een opdracht door Mgr. Malou. 

Op 19 september 1858 nam Gezelle in het Groot-Seminarie te Brugge 
deel aan de jaarlijkse retraite voor de priesters uit de bisschoppelijke 
colleges. Bij die gelegenheid sprak Mgr. Malou hem over een plan om 
een bundel godsdienstige gezangen op te stellen ten dienste van scho
len, congregaties en St.-Vincentiusverenigingen. Tijdens dat gesprek kreeg 
de bisschop de indruk dat zijn wens bij Gezelle een goed onthaal vond. 
Na dit gesprek heeft Gezelle Mgr Malou laten weten dat hij reeds zijn 
aandacht had gevestigd op enige praktische onderwerpen. Mgr. Malou 
herinnert daaraan in zijn brief aan Gezelle van 3 februari 1859, waarin 
hij hem verwijst naar een bijgevoegde lijst van onderwerpen die hij 
graag behandeld zag. Hij deelt Gezelle mee dat het niet de bedoeling 
is het gehele plan in één keer te voltooien. Het is beter het bij ge
deelten te doen, waarbij elk onderwerp wordt uitgevoerd op dat moment 
waarop Gezelle zich daartoe geïnspireerd voelt. Mgr. Malou zag zich 
graag de gedeelten als ze voltooid waren, toegestuurd. Hij voegt er nog 
aan toe, dat de stijl waarin deze voor het volk bestemde gedichten wor
den gesteld, helder, gemakkelijk, bondig en zuiver moet zijn. 

De brief van Mgr. Malou van 3 februari 1859 werd reeds door Baur 
in het eerste deel van de ]ubilé,umuitgave gepubliceerd, echter zonder 
de lijst van „sujets à mettre en vers": blijkbaar was deze lijst niet in 
het Gezellearchief aanwezig. In 1949 publiceerde Sobry in de Spectator 
van 25 november enkele gedeelten van dit plan, maar zonder de brief. 
In september 1960 liet Jozef Geldhof in de Biekorf zowel de brief als 
het programma geheel afdrukken zoals hij deze had aangetroffen in het 
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archief van het bisdom Brugge. Hier volgen de stukken volgens deze 
publikatie: 

Lettre à Mr Gezelle, Professeur à Roulers. 
Lors de la dernière retraite, je Vous ai exprimé le désir de vous 

voir consacrer votre talent pour la poésie flamande, à la composi
tion d'un certain nombre de cantiques et de chansons spirituelles 
à l'usage des écoles, des congrégations et des conférences de St.-
Vincent de Paul. Vous avez accueilli ce désir avec empressement et 
depuis lors vous m'avez assuré que vous aviez déjà fixé votre at
tention sur quelques sujets pratiques. 

De mon côté je Vous ai promis une espèce de programme de 
sujets que je voudrais voir traités. Je viens aujourd'hui acquitter 
cette promesse. Malgré son étendue le programme ne doit pas Vous 
effrayer. Il est impossible de l'exécuter tout entier d'un seul coup. 
Au contraire il vaut mieux l'exécuter par parties, en traitant chaque 
sujet au moment où vous aurez une inspiration et en suivant vos 
goûts. 

En poursuivant ce plan, vous finirez par l'exécuter tout entier. 
Envoyer-moi s.v.p. les parties exécutées fait à fait que Vous les 
aurez achevées. 

Je demanderai au St.-Esprit qui est l'âme des poètes Chrétiens de 
vous eclairer de sa lumière et de vous chauffer de ses feux. 

Il est évident que les poésies populaires, il faut adopter un style 
populaire facile, concis et net. 

(signé) J.B. Evêque de Bruges. 

Programme de sujets à mettre en vers. 

Le Pater - l'Ave - Le Credo - Les dix commandements de Dieu -
les commandements de l'Eglise... 
Les prières du matin... 
Les prières du soir... 
Au commencement de l'école... 
A la fin de l'école... 
Cantiques au commencement, au milieu et à la fin de la Ste Messe. 
Pensées analogues : 
1. La messe renouvelle le sacrifice du calvaire : suivons Jésus jus
qu'au haut de la montagne d'expiation; pleurons nos péchés, de
mandons des grâces, l'esprit de pénitence etc. 
2. A la consécration: admiration à la pensée du miracle, qui s'o
père. Les anges descendent du ciel et adorent autour de l'autel. 
Prosternons-nous d'esprit et de corps, adorons, remercions. 
3. Le fruit du Saint sacrifice, au spirituel et au temporel. Les actes 
de foi, espérance, charité, contrition. 
Préparation à la confession... 
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Préparation à la sainte communion... 
La congrégation : c'est la famille de Marie... 
Notre-Dame de Dadizeele... 
La dévotion à la Sainte-Enfance... 
La Société de Saint Vincent de Paul : quam bonum et quam jucun-
dum habitare fratres in unum! Elle est répandue par tout l'univers, 
elle s'occupe de toutes les oeuvres de charité. Elle fait du bien à 
ceux qui lui appartiennent comme membres, et à ceux qui sont 
l'objet de sa charité. Le Souverain Pontife l'a bénie, les Evêques la 
protègent, les pauvres la bénissent, tout le monde l'aime... Soyons 
toujours enfants fidèles de St. Vincent de Paul. 
(Acta Mgr. Malou 1859, 3 februari, blz. 39-42). ' 

Het commentaar dat Baur, Sobry en Geldhof op deze opdracht geven, 
wordt van positief tot negatief. Baur bespeurt in Malou's opdracht „een 
ietwat werktuigelijke opvatting van het dichterlijk scheppen", maar Ge-
zelle moet deze brief „kinderlijk-blij, eenvoudig fier en dankbaar" heb
ben onthaald als „blijk van waardeering en gróót vertrouwen". Wellicht 
is in deze opdracht „de kiem... van meer dan één der godsdienstige of 
kerkelijke gedichten uit de jaren daarop" te zoeken2. Sobry denkt dat 
„deze alles behalve dichterlijke opdracht" Gezelle „vereerd... en tevens 
bezwaard" zal hebben. Er zal niet veel van deze opdracht terecht zijn 
gekomen en Sobry vraagt zich af of Gezelle niet met de uitgave van 
Gedichten, Gezangen en Gebeden getalmd zal hebben o.m. omdat hij 
het imprimatur niet durfde vragen nu deze gedichten zo ver afweken 
van zijn opdracht. In 1862 moest Mgr. Malou het bestuur van het bis
dom praktisch overlaten aan zijn vicaris-generaal Faict, die zijn goed
keuring wel gaf. Sobry noemt het nu een .puzzle" in de Kleengedicht-
jes en in Gedichten, Gezangen en Gebeden te zoeken naar gedichten 
die mogelijkerwijze uit deze opdracht zijn voortgekomen3. 

Geldhof ziet deze „vererende opdracht" eigenlijk als „een kruis voor 
de dichter, die nu op bevel moest schrijven over onderwerpen als de 
Maria-congregatie, het genootschap van de H. Kindsheid en de St.-Vin-
centiusvereniging. Het ganse stuk is het werk van een theoloog die naast 
de filosofie ook de poëzie als dienstmaagd van de godgeleerdheid wilde 
aanwenden. Dat Gezelle voor dit plan werd uitverkoren, moet natuur
lijk in betrekking gebracht worden met de uitgave van Kerkhofblommen, 
werk dat enkele maanden vroeger verscheen en dat de begrafenisliturgie 
in volkse dichtkunst had bezongen. 
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Het is dan ook begrijpelijk dat nooit een gebedenboek op rijm tot stand 
kwam volgens het schema van de bisschop. Slechts het gedeelte van de 
H. Mis, uitgewerkt in christologische zin, schijnt Gezelle geïnspireerd te 
hebben in gedichten: Jesu, Jesu liefste mijn, Jesu waar 't den mens 
gegeven, Dank, o die mijn zonden, God is daar of den zegen met het 
Alderheiligste, Ergo erravimus, Gij badt op eenen berg, Blijdschap, Zonde. 
Ongetwijfeld staan ook in de Driemaal XXXIII Kleengedichtjes reli
gieuze stukjes die ontstaan zijn in de maanden waarin Gezelle met de 
bisschoppelijke opdracht gekweld zat". En de conclusie luidt: „Enkele 
christologische gedichten uit de Roeselaarse tijd blijken op de bisschoppe
lijke opdracht terug te gaan. Het programma van Mgr. Malou bleef in 
zíjn geheel onaangeroerd liggen, het was immers al te abstract en te al
gemeen catechetisch opgevat om een dichter te bekoren die veeleer op de 
liturgische beleving van de geloofswaarheden was gericht"4. 

We citeren Geldhofs mening uitvoerig omdat zij ons in staat stelt ge
makkelijker in deze zaak positie te kiezen. Zij is immers weinig genuan
ceerd: hoewel Mgr. Malou schrijft: „Vous avez accueulli ce désir avec 
empressement et depuis lors vous m'avez assuré que vous aviez déjà fixé 
votre attention sur quelques sujets pratiques", spreekt Geldhof over „een 
kruis voor de dichter, die op bevel moest schrijven over onderwerpen als 
de Maria-congregratie etc". In hoeverre Malou's schema het werk is van 
een theoloog die de poëzie als dienstmaagd der geleerdheid wilde aan
wenden, wordt ons niet duidelijk: het gaat over een plan dat tot in alle on
derdelen de praktische zielzorg betreft. Geldhof gaat blijkbaar uit van het 
gevoelen dat zulk een opdracht, weinig dichterlijk opgezet, beneden de 
waardigheid van de kunstenaar als Gezelle was en een miskenning beteken
de van „zijn diepste dichterlijke wezenheid." 

Afgezien echter van de - minder belangrijke - onzekerheid of het ons 
bekende plan van Malou diens laatste woord is geweest dan wel na we
derwoord van Gezelle werd gewijzigd, moeten we ons eerst afvragen of het 
idee van Mgr. Malou op zich zo vreemd aan Gezelles aspiraties zal zijn 
geweest. We geloven van niet, integendeel. 

Vooreerst zal Gezelle het vanzelfsprekend hebben gevonden zijn dichter
lijke talenten in dienst te stellen van het praktische geloofsleven zijner 
medemensen. Niet omdat dit een bijzondere innemende karaktertrek van 
Gezelle geweest zou zijn, maar omdat het in die tijd gewoon was dat pries-

175 



ters met enige dichterlijke aanleg dit deden. We wijzen op een voorgan
ger van Gezelle in de Roeselaarse poësisklas: Domien Gracco (1791-1860), 
die wellicht begon met zielgedichtjes samen te stellen voor bidprentjes 
(zie Gezelles Aantekeningen achterin Kerkhofblommen), die gelegenheids
gedichten schreef Ter gelegenheid van een eerste mis, of een Danklied van 
de arme begunstigde meisjes der school van barmhartigheid in het klooster 
van den H. Vincentius à Paulo te Kortrijk, bij de uitreiking van 
de prijzen, den 23 November 1848 s. We denken aan Constant Du-
villers, van 1828 tot 1835 poësisleraar aan het Klein Seminarie van St.-Ni-
klaas (bisdom Gent) die, toen hij pastoor te Middelburg (O-Vl.) was, 
enige bundeltjes populaire liederen uitgaf om het volk te stichten (Twin
tig Nieuwe Liedjes, Gent 1846; Volksliedjes, met een geestig supplement 
voor den buy ten en voor Gent, Gent 1846; Uedjes voor de Kantwerk-
scholen en Spreuken van baeske Van de Wiele, Gent 1847 )6 . We noemen 
Pieter Frans de Voght, leraar aan het Klein Seminarie te Mechelen (van 
1840-1849 in de poësisklas), die ter gelegenheid van eerste missen, pro
fessies, jubilea en prijsuitdelingen gedichten schreef7. Ook Bruno van Hove, 
tegenstander van Gezelle te Roeselare, schreef godsdienstige gelegenheids
gedichten '. En Gezelle zelf vulde voor een groot deel zijn bundels met 
godsdienstige gelegenheidsgedichten; zie Dichtoefeningen, Kerkhofblommen, 
Gedichten, Gezangen en Gebeden (in mindere mate), Liederen, Eerdich
ten et Reliqua en Tijdkrans. Van de 266 gedichten van de laatste bundel 
waren er 102 gelegenheidgedichten, waarmee hij, volgens het zeggen aan 
Al Walgrave in 1898, de „Vlamingen hulp wilde verleenen bij de gelegen
heden waarop ze een gedicht verlangen: Eerste Communie, Huwelijk of Ju-
belfeest, Priesterwijding" '. Een van de bezwaren tegen een bekroning van 
Tijdkrans waren de „stukjes en brokjes, gelegenheidsversjes en dergelijk 
berijmd strooisel" 10. Eerst in de laatste door Gezelle zelf verzorgde bun
del, Rijmsnoer van 1897, werden geen gelegenheidsgedichten opgenomen. 
En we behoeven de door Ваш verzorgde drukbundels Gelegenheidspoëzie 
en Proza en Varia maar door te bladeren om overtuigd te raken van de 
gulheid die geen plaats laat aan tegenzin, van de vrijgevigheid waarmee 
Gezelle zijn medemensen met gedichten begiftigde. Moeten we dan aanne
men dat het voor deze dichter een „kruis" was op bevel gedichten te schrij
ven voor Mariacongregaties en Vincentiusverenigingen? We geloven dat 
hij zulk een „bevel" van zijn bisschop alleen maar vererend gevonden heeft 
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en de keus der onderwerpen níet ongewoon of in strijd met de dichterlijke 
gewoonten. 

We geloven zelfs dat - eventueel afgezien van enkele details - het idee 
van Mgr. Malou Gezelle gelukkig gemaakt moet hebben, omdat het be
antwoordde aan zijn eigen idealen. Geldhof verwijst naar de uitgave van 
Kerkhofblommen in 1858. Dit werk nu kan beschouwd worden als de toe
lichting van een „droom van de herrijzing van de vlaamse geestelijke 
volkskracht, te bewerken door een christen dichterschool, die, zonder de 
klassieken te versmaden, door persoonlijke beleving van bijbel en litur
gie en door verstandelijke bewustmaking van de intuïtieve uitdrukkings
kracht van de volksgemeenschap, de poëzie zou adelen en heiligen tot een 
evangelisch werkingsmiddel in de maatschappij" ", Zijn ideaal brengt Ge
zelle aldus in een brief van 2 april 1858 aan Eugeen van Oye onder 
woorden: „Verstaet gij nu wat voor Pleiade wij zouden maken kunnen... 
Oh kind! In andere streken is niet alleen de kristen kunst, zang etc. 
weer aen 't opkomen, maer ook de kristen poëzie, de kristen zeden en ge
bruiken en wij hebben 't in onze handen of ze hier nog langer moeten 
wachten of niet; daer hebt gij mijne allerbinnenste gedachten. O dat wij 
toch van jongs af daer in niet opgebragt geweest zijn en dat wij ons-
zelve moeten her kristen maken! Maer 't zal gaen ander Gods hulpe...I2" 
Afgezien van het groepselement in deze droom, nl. het vormen van een 
Pleiade uit zijn leerlingen, is het doel van de poëzie: de herkerstening van 
Vlaanderen, zeer wel verenigbaar met Malou's opdracht om een bundel 
geestelijke gezangen samen te stellen, want daarin wordt de Vlaamse poë
zie aangewend tot kerstening, heiliging van het dagelijks leven. Gezelle 
moet deze opdracht ervaren hebben als een officiële goedkeuring van zijn 
streven, al is het voor óns de vraag of de bisschop Gezelle in diens idea
lisme volledig wilde bijvallen, dan wel hem door deze opdracht op een 
onschadelijk terrein wilde houden. 

Malou's opdracht moet Gezelle des te aantrekkelijker geleken hebben 
omdat hij hierbij het voorbeeld van de door hem hogelijk vereerde father 
F.W. Faber voor ogen gehad moet hebben. Men heeft tot nu toe steeds de 
invloed van Faber op Gezelle getracht aan te tonen door gelijkenis aan te 
wijzen tussen motieven in beider werk. Welk een hachelijke onderneming 
dit geweest is, hebben wij getracht aan te tonen in een studie over De 
Beltrommela. We geloven echter in dit verband met Malou's opdracht wel 
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op een invloed van Faber te kunnen wijzen. Gezelle had reeds in Vlaem-
sehe Dichtoefeningen een vertaling opgenomen van Jesus risen uit Fabers 
gezangenboek Hymns. Er is nu een opvallende verwantschap in toon tus
sen de gedichten (beter „gezangen") van Faber uit Hymns en Gezelle uit 
Gedichten, Gezangen en Gebeden. Dit valt onder meer op bij Fabers The 
Pain of Love M en Gezelles Jesu. 

The Pain of Love 

Jesus! why dost Thou love me so? 
What hast Thou seen in me 

To make my happiness so great, 
So dear a joy to Thee? 

Wert Thou not God, I then might think 
Thou hadst no eye to read 

The badness of that selfish heart, 
For which Thine own did bleed. 

But Thou art God, and knowest all; 
Dear Lord! Thou knowest me; 

And yet Thy knowledge hinders not 
Thy love's sweet liberty. 

Ah, how Thy grace hath wooed my soul 
With persevering wiles! 

Now give me tears to weep; for tears 
Are deeper joy than smiles. 

Each proof renewed of Thy great love 
Humbles me more and more, 

And brings to light forgotten sins. 
And brings them at my door. 

The more I love Thee, Lord! the more 
I hate my own cold heart; 

The more Thou woundest me with love, 
The more I fed the smart. 

What shall I do, then, dearest Lord! 
Say, shall I fly from Thee, 

And hide my poor unloving self 
Where Thou canst never see? 

Or shall I pray that Thy dear love 
To me might not be given? 

Ah no! love must be pain on earth, 
If it be bliss in Heaven. 
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Jesu 

Jesu, gansch alleen gelaten, 
komt mijne arme ziel te baten, 

want ik zoo ellendig ben, 
ik, die zoo veel vrienden ken. 

Dank U dat Gij, uitgesloten, 
toch U nimmer hebt verdroten 

maar gewacht hebt, Jesu mijn, 
dat ik de andere moê mocht zijn. 

Dank U dat Gij mij, getrouwig, 
hebt geklopt aan 't berte, rouwig 

klagend ende zuchtend: „Ochï 
opent Mij de deure toch!" 

Ach, het zal en 't moet mij schamen 
dat Gij wilt een herte pramen 

en een zetel wedervraagt 
waar ik U heb van gejaagd! 

„Schande!" zou de wereld spreken, 
moest er zulk een liefde uitbreken, 

en, van iedereen gezeid, 
ware 't eene uitzinnigheid. 

Jesu, gansch alleen gelaten, 
komt mijne arme ziel te baten, 

want ik heel verlegen ben 
en noch uit noch in en ken. 

Zal ik leven, zal ik sterven? 
Zal 'k Uw minnend aanschijn derven 

en U loven, in mijn straf, 
ver van Uwe kindren af? 

Durf ik weer beloften spreken 
die 'k van morgen af zal breken, 

en, met meerder boosheid, Heer, 
U verlaten nog een keer? 

Laat mij in Uwe armen leunen, 
want, om op mij zelf te steunen, 

hebbe ik noch en kan ik niet 
als de zonde die Gij ziet. 

Jesu, 'к voel mij vallen!... Valle ik 
in Uw wrekende armen?... Zal ik 

Jesu! Jesu!... 'к Stel, bevreesd, 
in Uw handen mijnen geest! 
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Beide gezangen hebben de ondanks de onverschilligheid van het mense
lijk hart volhardende aandringende liefde van Jesus als centraal thema. 
Dit is echter niet voldoende om beïnvloeding aan te nemen: noch voor 
Faber noch voor Gezelle is dit thema exclusief. Overigens wordt het thema 
door Faber en Gezelle verschillend behandeld. Bij Faber veroorzaakt 
Jesus' aandringende liefde in het hart van de mens die zich deze liefde 
onwaardig weet, een tot het ondraaglijke toe versterkt gevoel van on
waardigheid dat echter heilzaam wordt geacht: liefde moet pijn op aarde 
zijn om een zegen in de hemel te worden; voorts is er alleen sprake van 
de zich onwaardig voelende mens en van Jesus. In het gedicht van Ge
zelle leidt de liefde van Jesus eveneens tot een gevoel van onwaardig
heid, maar dit gevoel brengt geen troost: de mens is volkomen afhankelijk 
van Jesus en kan, niets anders bezittend dan de zonde, alleen maar be
vreesd zich overgeven aan Jesus; voorts speelt de wereld een rol: Jesus 
werd achtergesteld bij de vele vrienden en de mens is vervuld van schaam
te bij de gedachte dat zijn houding tegenover Gods liefde aan iedereen 
bekend zou worden. Bij Faber brengt het slot een hoop op geluk die ze
kerheid betekent, bij Gezelle evenwel een overgave op Dood en Leven 
aan de richtende God. Toch is er een verwantschap tussen beide ver
zen: de gelijke aanhef in vers 1, de parallellie tussen de eerste verzen van 
de tweede en derde strofe onderling, de gelijke aanhef van de vierde 
strofe, de vraagzinnen in de laatste strofen van beide gedichten die in bei
de een zekere zwevende hoge klank teweeg brengen. Bovendien is in 
beide gedichten de indeling in strofen streng, bij Gezelle zelfs strenger 
en evenwichtiger dan bij Faber: dit is noodzakelijk voor een tekst die ge
zongen moet worden. Het metrum en het rijmschema zijn verschillend 
doch doen aan de gelijkenis in klankkleur tussen beide verzen niets af; 
overigens zijn beide ritmen zeer regelmatig en rustig-soepel met uitzonde
ring van de laatste strofe in Gezelles gedicht dat sterk doet denken aan 
het slot van O 'k sta mij zoo geren. 

De bundel Hymns van Faber, die Gezelle blijkens de vertaling van Jesus 
risen reeds in 1858 kende, was een geliefde bundel. In 1848 verschenen 
22 kerkgezangen te Derby onder de titel Jesus and Mary; or, Catholic 
Hymns. In Londen verscheen in 1849 een zeer vermeerderde herdruk van 43 
gezangen. In 1852 kwam een editie van 66 en in 1854 een van 77 ge
zangen, de laatste onder de titel The Oratory Hymn Book. Ook verscheen 
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er een goedkope keuze daaruit als Hymns for the People. In 1861 gai 
Faber een definitieve bundel uit onder de titel Hymns met 150 gedichten. 
Na Fabers dood (1863) verscheen in 1867 weer een in samenstelling ge
wijzigde bundel, doch de edities vanaf 1861 zijn voor ons doel niet van 
belang. Gezelle kan in 1858/59 alleen maar kennis gemaakt hebben met 
de bundel van 1848, 1849, 1852 of 1854. Faber deed de editie van 1849 
vergezeld gaan van een Preface die ook in de latere edities werd her
drukt en waarvan de inhoud voor ons van groot belang is. Faber deelt 
daarin mede dat hij bij het schrijven van deze gezangen een tweeledig 
doel voor ogen had: ten eerste wilde hij enkele eenvoudige oorspronke
lijke godsdienstige teksten verschaffen om gezongen te worden en ten twee
de wilde hij de Engelse katholieken een gezangenboek geven om te lezen, 
met teksten in de eenvoudige dichtmaten. Faber trad als Oratoriaan in het 
voetspoor van St.-Filippus Neri, de St.-Franciscus van zijn tijd, zoals hij 
het formuleert. Deze heilige stelde een gevarieerd complex van geestelij
ke oefeningen en ontspanning samen, waardoor hij zowel kunst en litera
tuur als de vroomheid in Rome wist te bevorderen. Daardoor kon hij te
gemoet komen aan de groeiende belangstelling voor het Woord Gods, 
voor diensten in de volkstaal, voor het zingen van geestelijke liederen 
en gebedsbijeenkomsten. 

In navolging van St.-Filippus Neri schreef de Oratoriaan Faber een bun
del hymnen om ze o.a. in zijn Oratorium gezongen te laten worden. De 
lengte en het karakter van vele hymnen wijzen er evenwel op dat dit niet 
het enige doel was. Faber meent dat niets zo'n vat op de mensen heeft als 
religieuze poëzie: gedichten en gezangen over godsdienstige onderwerpen. 
Hij wijst op de invloed van Wesley's hymnen en de Olney-verzameling op 
de eenvoudigen in Engeland. Een geringe literaire waarde, een zeer slappe 
versbouw, vaak alleen maar de simpele terugkeer van een rijm is voldoen
de. Zelfs katholieken raken onder de bekoring van deze tot het bezit van 
de reformatie behorende dichtbundels. Het Duitse hymnenboek is meer 
dan een bijbel van Luther een steun voor het protestantisme aldaar. De 
Cantiques van de Franse missies en Laudi Spirituali der Italianen worden 
gerekend onder de onontbeerlijke hulpmiddelen voor een succesvolle mis-
siearbeid. Het ziet er naar uit dat de Oratorianen het eerst deze weg zijn 
ingeslagen. St.-Alfonsus was gewoon zijn eigen hymnen te zingen op de 
preekstoel voor hij aan zijn preek begon. Toen scheen het wenselijk dat 

181 



de katholieken een hymnenboek hadden om te lezen, dat de geloofsmyste
ries in eenvoudige verzen bevatte of de verschillende gesteldheden van hart 
en geweten afschilderde met dezelfde ongekunstelde eenvoud als b.v. van 
O for a closer walk with God uit de Olney-hymnen. De ritmen moesten 
van de allereenvoudigste soort zijn om niet bij de eenvoudigen van geest 
een hindernis voor begrip en genoegen te worden. Om nu over dezelfde 
middelen te beschikken als de ene groep protestanten met Wesley's en 
Cowper's gezangen en een andere groep met de meer verfijnde werken van 
de Oxford-beweging, en als de niet-Engelse katholieken met de Cantiques 
en de Laudi, had Faber zijn Hymns geschreven. 

Het is niet moeilijk verwantschap waar te nemen tussen dit doel van 
Fabers Hymns enerzijds en het ideaal van Gezeik, de poëzie als middel 
aan te wenden om het volkse katholicisme van West-Vlaanderen te ver
stevigen en te verdiepen, anderzijds. De opdracht van Mgr. Malou aan 
Gezelle om een bundel geestelijke liederen samen te stellen ten gebruike 
van scholen, congregaties en St.-Vincentiusverenigingen, was een uitnodi
ging aan Gezelle om zijn ideaal te bevorderen met middelen die de door 
hem hooglijk vereerde Father Faber reeds had aangewend. De gelijkenis in 
toon die we menen te kunnen aanwijzen tussen een hymne van Faber en 
een vers van Gezelle is waarschijnlijk niet toevallig. Er zijn redenen ge
noeg om aan te nemen dat Gezelle werkelijk „avec empressement" de op
dracht van de bisschop heeft aanvaard en er op zijn minst een begin van 
uitvoering aan heeft gegeven. 

Geldhof wijst een reeks gedichten in Gedichten, Gezangen en Gebe
den aan die volgens hem op grond van de inhoud als voortkomende uit 
deze opdracht beschouwd kunnen worden. We menen dat hij niet ver bezij
den de waarheid is. De bewaarde handschriften geven namelijk een aan
wijzing te meer dat Gezelle inderdaad in de bundel van 1862 gedichten 
heeft opgenomen die hij voor de door Mgr. Malou gevraagde verzameling 
had bestemd. Er zijn een negental handschriften die zich door onderlinge 
uiterlijke overeenkomsten onderscheiden van alle andere manuscripten. Het 
betreft: 

1. Titelontwerp : Christelyke Gezangen en Gedichten 
voor 

„De Vlaemsche Jonkheid" 
2. hs. Staet op! ( = Regiha Coeli) 
3. hs. ]esu (fragment) 
4. hs. Vóór de biechte ( = Jesu liefste Jesu туп) 
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5. hs. V66т de H. Communie (hieruit rijmreke Milde en goed) 
6. hs. Gebed ( = ]esu waar 't den mensch gegeven) 
7. hs. God is dàèr! ( = God is daar) 
8. hs. Zonde 
9. hs. Hooger dan myn oogen dragen {=Kleengedichtje I, 2) 

Deze negen handschriften zijn alle op wit Angoulêmepapier (behalve nr. 
1) geschreven, tonen geen nummering voor de drukker in verband met 
de volgorde der verzen in de bundel en zijn dus niet voor de druk van 
1862 gebruikt (wat ook uit de teksten blijkt), hebben geen datering of 
ondertekening, zijn in hetzelfde nethandschrift geschreven, nagenoeg zon
der doorhalingen, in dezelfde cursus en hetzelfde hellende schrift, in de
zelfde verbleekte inktkleur en met dezelfde pendikte. We hebben hier 
kennelijk te maken met een reeks of waarschijnlijk een overblijfsel van een 
reeks gedichten die door Gezelle in korte tijd achter elkaar in het net 
zijn geschreven. Het feit dat elke datering en ondertekening ontbreekt 
wijst op een bundeling die niet voor de dichter privé was bestemd. 

Het titelontwerp (nr. 1) is geschreven op wit, vrij dik papier van na
genoeg dezelfde afmetingen als een bladzijde Angoulêmepapier, nl. 14.3 x 
21,8 cm, met bovenaan in het midden een in goudkleur en blauw uitge
voerd plaatje, voorstellende Maria met het kind boven de spreuk SUB 
TUUM PRESIDIUM CONFUGIMUS. Het bundeltje gedichten werd 
blijkbaar uitgevoerd op zijn „paasbest". 

De periode waarin Gezelle deze nethandschriften schreef is vrij nauw
keurig te bepalen door een tweede en gedateerd handschrift van God is 
daer! dat dezelfde eigenschappen heeft als de genoemde behalve dat het 
blijkens een rangnummer wèl voor de druk van 1862 werd gebruikt, het 
vele varianten kent met het oog op die uitgave en het gedateerd is en 
wel op „f. 2a p. Dom. III 4 ges. A.D. 1859", d.i. 28 maart 1859, midden 
in een van de vruchtbaarste perioden van Gezelles dichterschap. We mo
gen dus aannemen dat de verzameling werd aangelegd ia maart-april 
1859, d.w.z. ruim een half jaar na Gezelles gesprek met de bisschop en 
ongeveer twee maanden na Mgr. Malou's brief en dichtprogramma. Gezien 
het keurige nethandschrift en het pronkstuk van een titelblad geloven we 
bovendien te doen te hebben met de handschriften die Gezelle bedoeld 
heeft voor toezending aan zijn bisschop ingevolge diens verzoek: „Envoyez-
moi, s. v. p. les parties exécutées, fait à fait que Vous les aurez 
achevées". Ook beantwoorden de voor het grootste deel christocentrische 
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gedichten aan de door de bisschop opgegeven onderwerpen. Allereerst de 
titel Christelyke Gezangen en Gedichten voor „Oe Vlaemsche Jonkheid": 
Mgr. Malou's un certain nombre de cantiques et de chansons spirituelles, 
à l'usage des écoles, des congrégations et des conférences de St.-Vincent de 
Paul. Staet op beantwoordt aan het punt in het Programme de sujets La 
congrégation, Jesu aan pleurons nos péchés evenals Zonde, Vóór de biechte 
aan Préparation à la confession, Vóór de H. Communie aan Préparation 

à la sainte communion, Gebed aan Les prières du matin, du soir, Au com
mencement of A la fin de l'école, God is doer! aan A L· consecration: 
prosternons-nous d'esprit et de corps, adorons. Hooger dan mijn oogen dra
gen werd wellicht als inleidend gedieht geschreven. Alleen van het laatste 
gedicht, van Regina Coeli en van God is daeri zijn data bekend, resp. 14 
februari, 24 maart en 28 maart 1859, alle na, maar niet lang na de brief 
van 3 februari van Mgr. Malou en het is daarom waarschijnlijk dat ze hun 
ontstaan aan de opdracht van de bisschop hebben te danken. Van de ande
re gedichten is het mogelijk dat ze dateren van voor de opdracht en al of 
niet na aanpassing zijn ingevoegd in het programma. 

In de dundrukuitgave dateert Baur Jesu, Jesu liefste Jesu mijn, Zonde 
en Milde en goed (uit Vóór de H. Communie) met meer of minder ze
kerheid op 1859 en Jesu waar 't den mensch gegeven op mogelijk 1858 
(een datering die mogelijk gekoppeld was aan een foutief gebleken datering 
van Regina Coeli op waarschijnlijk 1858)15. Voordat we dus deze groep 
handschriften als bij elkaar behorend identificeerden, had Baur reeds op 
andere gronden, maar in elk geval met de hem beschikbare documenten 
die gedichten op 1859 gedateerd. Het is dan ook bepaald niet uitgeslo
ten dat de niet gedateerde gedichten geschreven zijn na de opdracht van 
Mgr. Malou. De opdracht zal dan ook op deze gedichten bij het ontstaan 
of definitieve vormgeving een richtend effect gehad hebben. 

We weten bij gebrek aan documenten niet of Gezelle nog meer ge
dichten in het kader van Malou's opdracht gebracht of geschreven heeft. 
De kans dat een belerend gedicht als Zoo menig blomme van maart 1859 
en dat Bezoek bij het Alderheiügste (1858?) tot deze groep hebben be
hoort, is niet uitgesloten. Het heeft evenwel weinig zin ons in dit soort 
veronderstellingen te verliezen. 

Er is een brief van Gezelles leerling Edmond Neut van 2 mei 1859 
aan Gezelle bewaard gebleven waardoor wij vermoeden dat Gezelle toch 

184 



eraan gedacht heeft de Christelyke Gezangen en Gedichten voor „De 
Vlaemsche Jonkheid" (na goedkeuring door de bisschop) te laten druk
ken. Het is onbekend waarom dan geen uitvoering aan dit voornemen is 
gegeven. Edmond Neut was de zoon van de drukker en uitgever Am. 
Neut. De jongen schrijft: 

I did spoken to day to my father about the printing of your new 
poetry book. I told him that, if you let it printing at home, it 
would look too politic, but he told it would not, for we printed for 
every one, not looking after this. And indeed. Sir, we have printed 
already a great deal of pious books, prayers-books. So I want for 
an answer upon this, my father;...1* 

II. Gezelles bewogenheid. 

Gezelle schreef gedichten als Jesu, waar 't den meHsch gegeven, Jesu en 
Jesu liefste Jesu mijn niet als uiterst persoonlijke gebeden van hem tot 
Jezus die in een geheime lade van zijn bureau moesten worden geborgen, 
maar hij bestemde ze in het kader van de bisschoppelijke opdracht voor 
een publiek, de Vlaamse jeugd. Waarschijnlijk waren ze van het begin af 
aan met dat doel geschreven. In deze gebeden bad niet alleen Gezelle tot 
zijn God, maar wilde hij tevens zijn jeugd leren bidden. Het gaat niet 
alleen om aansporingen in retorische trant als Regina Coeli en God is 
daar of om een vrij droog gedicht als Jesu waar 't den mensch gegeven 
met het slot dat blijkens de eerste regel duidelijk in de mond van de stu
denten gelegd is: 

Werken, rusten, lezen, leeren 
zal ik, in den naam des Heeren : 
bidden is 't dat leven doet, 
bidden maakt het sterven zoet! 

Het gaat ook om die uiterst gevoelige /ww-gedichten en Zonde. Dat Ge
zelle zich bij deze gedichten een publiek van jonge studenten gedacht 
heeft, doet ons eraan denken dat een eeuw geleden een niet te gecompli
ceerde maar wel geaccentueerde gevoeligheid in de kunst beantwoordde 
aan de smaak van een ruim publiek, en in ieder geval van het jeugdige 
publiek der seminaristen. 

Henri Bruning heeft in gedichten als Jesu en Jesu, liefste Jesu mijn de 
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religieuze ervaring van Gezelle zelf gelezen: terecht heeft hij in de tedere, 
gevoelige toon de ziel van de dichter bespeurd1. Deze gedichten onder
scheiden zich door hun grotere bewogenheid van andere religieuze gedich
ten, zoals dat ook het geval is met de gedichten voor Eugeen van Oye en 
Gustaaf Verriest in vergelijking met die voor Hendrik van Doorne of Hu
go Verriest. Het is van belang om, vóór we de Christocentrische poëzie 
verder bezien, Gezelles bewogenheid zoals deze tot uiting komt in zijn 
gedichten nader te beschouwen, omdat zij zich in opvallende mate mani
festeert in de eerste helft van 1859, de periode waarin we de meeste ge
dichten in verband met de bisschoppelijke opdracht konden situeren. 

Vooral door J. Aerts is er reeds op gewezen dat in de onmiskenbaar 
retorische structuur van vele gedichten „in zekere mate en in bepaalde 
gedaanten" een „persoonlijke expressiedrang" geconstateerd moet wor
den2. Hij stelt vast dat van de meest subjectieve lyrische gedichten als 
Dien Avond en die Rooze, Mijn hert is als een blomgewas en Ego Flos 
de structuur geheel beheerst wordt door het parallellisme in de zinsbouw, 
de symmetrie en door de antithese. In het tegenover elkaar plaatsen van 
tegengestelde gevoelens in parallel lopende zinnen kan men het „lyrisch 
grondgevoel van de dichter" herkennen, een „menggevoel van gelukshun-
kering en vrees, gemeenschapsdrang en eenzaam verdriet, blijheid en me
lancholie". Naast deze stijlelementen die de opbouw van het gehele ge
dicht bepalen, vindt men in Gezelles poëzie nog soms zeer belangrijke ken
merken die in de opbouw een meewerkende rol spelen en die eveneens 
kunnen wijzen op het engagement van de dichter, nl. de herhaling van 
klanken in de alliteratie, de woordherhaling („'k heb menig, menig uur") 
en de dubbelvormen („gesleten en genoten", „gelezen en geschonken") 
Deze kenmerken vinden hun basis in de „binaire beweging van zijn rit
misch gevoel" en Aerts neigt over naar de veronderstelling dat in de 
drang naar ritmische uitleving in het binaire ritme zich een drang naar 
„een affectieve versmelting van twee tot één" weerspiegelt. De tweeledig
heid die aan genoemde stijlkenmerken gemeenschappelijk is, zou de uit
drukking zijn van een in Gezelle levende drang naar harmonie. Aerts 
merkt voorts op dat de drieledige expressie in Gezelles gedichten wijst 
op een heftige gemoedsbewogenheid: op grote vreugde of op verdriet en 
angst („Maar Jesu, Uw bloed op mijn hoofd, als 't u belieft, /Uw bloed 
op mijn hoofd, op mijn voorhoofd", „Waarom en kunnen wij niet,/mijn 
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vriend, waaromme waarom toch/lijk de blommekes zijn"). Naast deze 
drieledigheid vindt men als de expressie van een heftige onrust woordopsta-
pelingen en een opeenvolging van tweeledige herhalingen1. We dienen 
echter bij de analyse van Gezelles gedichten in het oog te houden dat Ge-
zelle de retorische stijlmiddelen ook kan aanwenden om een bezielde ge
dachte te ontwikkelen (Excelsior) of om anderen tot bezieling op te wek
ken (God is daar). 

In de Kroniek van de familie Gezelle is Stijn Streuvels van mening 
dat „de levenslustige aard" in vader Gezelle en de „benepen angstvallig
heid" van de moeder zich in hun zoon Guido hebben gekruist „en er de 
ondergrondse woelingen verwekt die de gespletenheid in zijn gemoed heb
ben veroorzaakt" 4. Hij wijst erop dat de „ups and downs van treurigheid 
naar blijdschap" de gehele familie Gezelle kenmerken en dat de doem 
der psychische gespletenheid niet alleen rustte op Guido, maar ook op 
de andere kinderen en de kleinkinderen van vader en moeder Gezelle. 
Deze wisselvalligheid van gemoed weerspiegelt zich ook in Gezelles poëzie. 
Aerts heeft deze, zoals wij hierboven zagen, aangewezen in de retorische 
structuurelementen van zijn lyriek. De twee- en drieledigheid, tekenen van 
harmoniedrang en onrust, wisselen vaak af in hetzelfde gedicht, dus bin
nen een zeer kort tijdsbestek. Voorts leest Aerts in symmetrie en antithe
sen in Gezelles gedichten het lyrisch grondgevoel, het menggevoel van 
strijdige tendenties. Vooral in de eerste periode valt een in zichzelf ver
deeld en in tegengestelde gemoedsstemmingen geteisterd gemoed op, dat ver 
geefs zijn innerlijke harmonie en evenwicht met het leven zoekt. 

De tegenstellingen in zijn gemoed lijkt Gezelle soms zelf in de samen
stelling van zijn bundel in de rangschikking der gedichten te doen uitko
men. In 1862 staan ochtend en avond naast elkaar in het triomfantelijke, 
vreugdevolle Aurora en het weemoedige, naar verlossing verlangende 
's Avonds. In 1879 volgt op het vrolijke Het meezennestje het weemoedi
ge o Lied en het in weemoed toch gelukkige Morgenstond. We blij
ven hier echter aan de oppervlakte. Veel klemmender wordt het, wanneer 
we in één gedicht deze wisselvalligheid waarnemen. Er is bijvoorbeeld 
nauwelijks een scherper tegenstelling denkbaar dan tussen het besef van 
eigen grootheid en vervolgens van eigen hulpeloze zwakheid dan in 
О 'к sta mij zoo geren*. Vaak vinden we de blijdschap in een schaduw 
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van droefheid. Zo is in de machtigste uiting van geluk {Blijdschap) de 
tegenstelling het scherpst geformuleerd in de regels 

wat ben ik zelf hoog hemelhoog gerezen, 
hoe diep gegrond ik in ellenden zij! 

en steekt de intense vreugde van het moment des te intenser af tegen het 
langdurige duister van droefheid en verlorenheid: 

Ja! daar zijn blijde dagen nog 'm 't leven, 
hoe weinig ook, daar zijnder nog voorwaar. 

De overgave aan de allesverterende vreugde der vereniging met God heeft 
juist na de tegenstellingen tot het verdriet een nog absoluter schijn wan
neer het gedicht besluit: 

o! Blijde stonden zijnder nog in 't leven, 
en, ware, o God, Uw Hemel anders niet 

als één van die, nog zou ik alles geven 
voor één van die, gelijk ik nu... ik nu geniet. 

Een overgave aan de vreugde, met herdenken aan geleden smart, vindt 
op lager niveau gestalte in het van september 1870( ? ) daterende Morgen
stond. 

De blijdschap die de poëzie de dichter schenkt, wordt ook gezien als 
een verlossing uit droefheid: zoals de vogel na lange gevangenschap blij 
wegvliegt, zoals het visje, vrijgelaten uit het net, afgemat maar blij het 
water weer inschiet, zoals het vliegje moe en toch blij uit de vuist van 
de dichter ontsnapt, 

zoo blij en is mijn ziele niet, 
maar zeven maal zoo blij, 

wanneer ik, moe en mat, geniet 
een dreupel poësij. 

(Een dreupel poësij, 1859) 

De dichter is als het kind dat na lange gevangenschap in den vreemde tij
dens een droom de taal van zijn vaderland hoort (De taie des vader
lands, 1859). De dichtergeest is 

genezing, en de wonden, 
de diepe, o wondre, toen gij, teer, 

die hebt gevonden, 
getint en toegetast, zijn gave en zonder zeer. 

(o Dichtergeest, 26-7-1877) 

Het lied „helpt de smert... de wonde in 't hert vermaken", het kan 
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„de drooge borst en 't wee daarvan doen staken", het kan „het zwijgend 
nat dat leekt nu langs mijn kaken... honing maken" (o Lied juni 1860). 

Het is evenwel onjuist te menen dat in Gedichten, Gezangen en Gebe
den de blijde Gezelle in een sfeer van zwaarmoedigheid spreekt. Bij 
voortduring vinden wij reeds ondanks die zwaarmoedigheid de onverflens-
te hoop op geluk: 

Welke zoetigheid zoo lang zij luidt! Eilaas een oogenblik en 't is 
voorbij! 't Lichaam en de banden Adams eischen hunne rechten 
weerom, en de droom des dichtens is voorbij! Niets blijft er over 
dan de hope die nooit en vergaat." 

(De taie des vaderlands, 1859) 

In de bloem die zich altijd naar de zon richt, vindt Gezelle het beeld 
van zijn hart dat openstaat voor God. Als na de dag van geluk de nacht 
intreedt, weent de bloem „de nacht rondom", maar het bewustzijn van 
een nieuwe dag blijft leven (Tot de zonne, zie ook Morgenstond). In Ik 
droome dreê (september 1858? Laatste Verzen) schudt hij alle narigheid 
van zich af om te dromen van het komende geluk. 

Al peinst hij ook wel vol verlangen over de kinderlijke staat van on
schuld die hij niet meer bereiken kan (Gelukkig kind, 4-8-1860, en Blijde 
kinderen, 2-6-1862), een beeld van het onverzettelijk verlangen naar vrij
heid, naar geluk gaf hij in het volksaardige Hangt nen truisch (1866-
1878). Gezelle kent wel de droefheid, de weemoed, het gevoel van 
nietswaardigheid en hulpeloosheid, hij kent niet de wanhoop. 

Er zijn ook momenten van onverdeelde vreugde, waarin elke gedachte 
aan leed verre blijft. Wij doelen hier niet op de fanfaregedichten, waarin 
de dichter zichzelf of anderen wil opzwepen tot een strijdvaardige bezie
ling, zoals in Gij leeft dan nog. Regina Coeli, Aurora, God is daar, Pro 
Christo legatione fungimur of Weerom de vrije klok: de Gezelle die hier 
een brede borst zet of de trom roert, is niet ongeloofwaardig, maar de 
oratorische, zozeer aan de eigen tijd gebonden zegswijze blijft toch aan de 
oppervlakte. We vinden echter een eenvoudige, recht uit het hart komen
de vreugde als hij denkt aan het simpele, godvrezende volk van het 
Vlaanderen, dat hij zich als ideaal voor ogen stelt (o Lieden van te lande, 
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1859?). Hij droomt zich dit Vlaanderen ab bewoond door een uitverko
ren volk Gods, als een nieuw Israël (De zang der bruiloft, 10-4-1859). 
Hoe gelukkig voelt hij zich niet in het herfstige Vlaamse land te Pouche. 
De kinderen van dit gewest wonen in een land dat voert naar de eeuwige 
God en ze behoeven „niet uit Vlanderen te gaan om wat schoons te be
wonderen" (Vaart voort, 1859-1860?) 

Vooral vindt hij momenten van grote vreugde temidden van zijn leer
lingen of in een innig samenzijn met een enkele vertrouweling. Hoe ge
lukkig is hij niet als hij 's winters tezamen met zijn jongens op de schaats 
door zijn land jaagt ('t Edele spel der vlugge schaverdijnders). Maar 
vooral is er diepe vreugde om het geestelijk contact met zijn kinderen, 
als hij hen naar God mag leiden (o.a Mocht ik, 1859?) Een diepe ont
roering maakt zich van hem meester als hij Eugeen van Oye heeft kun
nen helpen (Antwoorde aan een vriend, maart 1858). Nadat hij Ik 
droome alreê had geschreven met een herdenken aan de bittere momenten, 
toen hij vreesde dat Eugeens roeping zou worden gefrustreerd, stichtte 
hij het monument van het te korte uur van gelukkig samenzijn, waarin 
de droefheid er alleen is om het beëindigen van dit geluk (dus voort
vloeiende daaruit), het innige, gelukkige Dien Avond en die Rooze 
(1-11-1858). 

Hij vindt een onverdeeld genoegen in de poëzie van zijn begaafde leer
lingen: Zo welkom als de bie (27-1-1859) als dank aan Karel de Ghelde
re, Gij dichter die de leeuwerk zongt (febr. 1859) als dank aan Ro
brecht Willaert, en het lichte, charmante Pas op Mon (maart 1859) aan 
Edmond van Нее. Het is vooral in de verhouding met Karel de Gheldere 
opgevallen hoe bij Gezelle het vreugdevolle bewustzijn leeft van zijn 
vruchtbare werking op poëtisch gebied bij zijn leerling. Het thema komt 
in de verzen voor zijn zich het meest dichter voelende leerling Eugeen 
van Oye niet voor, dan lang na de Roeselaarse jaren in 1884 als diens 
eerste dichtbundel verschijnt (zie het gedicht Aan den voorgaande). 

We hebben reeds gezien hoe in het algemeen de poëzie hem geluk 
brengt (De tale des vaderlands. Een dreupel poëzij, o Dichtergeest). Dit 
geschiedt vooral op grond van haar goddelijke oorsprong, niet alleen in 
De tale des vaderlands, maar ook in enkele gedichtjes die in verband met 
Hendrik van Doorne gebracht kunnen worden: Dichten is geen kunste 
(8 aug. 1860) en o Vrije vlaamsche poësis (20 juli 1860). De poëzie 
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heeft ook haar problematische zijde, wat het dwingendst tot uiting komt 
in Ter Inleidinge en '/ Laatste, doch waarvoor wij verwijzen naar hoofd
stuk vijf6. We verwijzen slechts terloops naar het ontspannen Hoort, 
waarin Gezelle twee kleine waterstroompjes volgt, naar het vrolijke Het 
meezennestje waarin een eenvoudig plezier om het bewegen der meesjes 
in minder eenvoudige poëtische vorm wordt verwoord, om tenslotte te 
komen tot de uitbarsting van dankbaarheid en vreugde-en alléén maar 
dankbaarheid en vreugde - om de schoonheid en de godsgetrouwheid der 
natuur in Een bonke keerzen kind. Nergens in Gedichten, Gezangen en Ge
beden wordt een zo onvermengde, dithyrambische vreugde geuit. Een tros 
kersen is daartoe de aanleiding, als de schoonheid en de zoetheid ervan 
de dichter verheffen tot de maker, God, van dit goeds en hem brengen 
tot een lofzang, naar het voorbeeld van de gehele natuur, tot de Schep
per. 

Al mogen we nooit terugvallen tot de opvatting van de onnozel-simpele 
Gezelle die lieflijke versjes over bloemetjes en torretjes schreef, zo aar
dig om voor te dragen in meisjespensionaten, het is wel nodig aan deze 
blijde en hopende Gezelle te herinneren, alvorens wij terugkeren tot de 
opvallende diepe weemoed die in grote mate Gezelles deel is geweest. 

Terecht heeft vooral J. van Dijck door zijn kleine studie De andere 
Gezelle op deze zwaarmoedige Gezelle gewezen. Hij heeft daarin nage
gaan hoe reeds vanaf de vroegste jeugdpoëzie, ook in de conventionele ro
mantische probeersels, de zwaarmoedigheid geklonken heeft. Baur had er 
reeds over geschreven in zijn inleiding tot Guido Gezelle's Dichtwerken7 

dat de jeugdige Gezelle in de laatste twee jaren van zijn leerlingentijd te 
Roeselare naast vlagen van uitgelaten blijmoedigheid en spotzucht ook 
buien van diepe neerslachtigheid kende, van wrevel tegen het gezag, en 
wantrouwige afzondering: hij had last van zware, langdurige hoofdpijnen 
en ging gebukt onder kwellende gewetensangsten. Baur wees toen ook, 
zoals Stijn Streuvels dat later zou doen, op de erfelijke factoren in zijn 
karakter, de gesloten, diep zwaarmoedige, scrupuleuze aard van de moe
der en de schranderheid, het onpraktisch optimisme, koppig conservatisme 
en levendige verbeelding van de vader8. Gezelles melancholie, terug te 
voeren op zijn moeder, behoort tot de diepste kern van zijn wezen, wat 
blijkt uit het feit dat ook in zijn gelukkigste jaren, bijv. in 1857, de 
weemoed spreekt in een gedicht als o 't Ruischen van het ranke riet, en dat 

191 



ook later als hij in Kortrijk meer gewaardeerd wordt het weemoedig 
hemelverlangen blijft klinken9. Daarbij komt nog een overgevoeligheid 
voor de buitenwereld. Hij weet zich moeilijk in te passen in de ge
meenschap waarin hij zijn taak moest vervullen. Hij reageert licht geraakt 
op onbegrip, is schuw en achterdochtig. Men meent er in een paar teksten 
toespelingen op die vijandige of vijandig geachte omgeving te vinden: 

Gij zijt mijn hulpe, als niemand mij helpt, elk vlucht 

Ben ik het nog die minne al die mij haten {Blijdschap, 1859) 

o Wat raakt het en 
wat schilt het mij, die priester ben, 
dat ongedierte, redenloos, 
het voetspoor te bekruipen koos, 
en nijdig te bezeeveren, die 't 
voorbijgaan van mijn stap hun liet! 

(O vriend wat schaadt of baat het ons, 2-2-59) 

Dan trede ik gerust en dan schilt het mij niet 
of 't rondom mij strijd en rumoer is, 

of 't rondom mij vol loopt van vijanden en 
geen een, o geen enkel mijn vriend is. 

(O'k sta mij zoo geren, 26-5-59) 

Voorts in enkele teksten waarvan ons de tijd van ontstaan niet bekend 
is en die niet tot voltooiing zijn gekomen; het is echter niet zeker met 
welk doel (als er een doel was) deze gedichten geschreven zijn: 

Wanneer men let of last mij doet 
onthoudt mij van de wraak 

verkoelt mijn al te brandig bloed 
en teugelt mij de spraak. (Laatste Verzen, 1859?) 

en 

Waarom gij wreede leute die lacht 
met mijn verdriet {Laatste Verzen, 1859?) 

Men heeft, ten onrechte, in de vijfde strofe van Ik misse U ook een toe
spelling op deze moeilijkheden gelezen: 

Ik misse u als er leugen valsch 
wil monkelen zoo gij loecht, (zoo = zoals) 

wanneer gij zacht mij verzen bracht 
of verzen mededroegt. 
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hetgeen eerder op niet gemeende vleierij wijst dan op tegenwerking. 
Het lijkt of er vanaf ongeveer half januari 1859 de zwaarmoedigheid 

in Gezelle doorbreekt. De overgevoelige smartelijke toon van Brief (12 
jan.) en van Ik misse U (ong. half jan.) getuigen daarvan, evenals het 
briefje van Eugeen van Oye op de achterzijde van het eveneens smarte
lijke Rammentati (ook ong. half jan. zie blz. 66). 

We vinden in het eerste halfjaar naast blijde, geestdriftige en ronkende 
gedichten vele van de bewogenste, zwaarmoedigste verzen van de Roese-
laarse tijd. Enerzijds de blijmoedige verzen: Wie zijt gij (jan.), Maar half 
19-1), Zo welkom als de bie (27-1), Oie kindskindskinders ziet (eind jan. 
begin febr. ), Gij dichter die de leeuwerk zongt (febr. ), Pas op Mon 
(maart), Regina Coeli (23-3), God is daar (28-3), 7 Er viel ne keer 
(11-4), De zang der bruiloft (18-4) en Weerom de vrije klok (18-5); en 
anderzijds vol zondebesef, gevoel van hulpeloosheid, verlangen naar zuiver
heid, hemelheimwee of gekwetstheid: Brief (12-1), Rammentati (ong. 
half. jan.), Ik misse U (ong. half jan.), O vriend wat schaadt of baat 
het ons (2-2), Ach hemellawerke en Hei da lieve dreupel water (31-3), 
Waarom en kunnen wij niet (4-4) en 'k Sta mij zoo geren (26-5). 

Blijkbaar is Gezelle in die maanden aan een heftige gemoedsbewogen-
heid onderhevig. Het is echter niet zo dat in deze maanden „een smarte
lijke crisis" zou heersen die nauwelijks ruimte laat voor „de enkele hym
nen van hooge, heilige vreugde, die hem in die dagen al te zelden ontstroo-
men " 10. Er is in die poëtisch zeer vruchtbare maanden wel sprake van 
een verhoogde gevoeligheid. Het is niet zeker of deze aan uiterlijke om
standigheden toegeschreven kan worden. Enerzijds is er de teleurstelling 
door Eugeen van Oyes vertrek, anderzijds de vreugde om de bisschoppe
lijke opdracht tot het schrijven van een gezangenbundel. Hij leeft mee 
met het gevoel van eigen onwaardigheid bij Gustaaf Verriest, maar tege
lijkertijd verheugt hij zich in het plezier dat Karel de Gheldere in het 
dichten krijgt. Hij verzucht, waarschijnlijk mét Gustaaf Verriest, naar de 
onschuld der bloemen, en schrijft twee dagen later het harmonieuze '/ Er 
viel ne keer na het beluisteren van Beethovens muziek. Er is in hem een 
„gelijktijdige aanwezigheid" van „liefdesgenot en weemoed" ", er zijn 
steeds twee krachten in hem werkzaam, een „veelvuldigheid van ge
moed" 12 waardoor zijn werk een complex karakter krijgt. Het is niet juist 
om na een blijmoedige tijd in 1857 en 1858 voor het jaar 1859 een 
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„zwarte" tijd aan te nemen: beide gevoelens blijven tegelijkertijd, zij het 
in verhevigde mate, werkzaam. 

III. Christus verlangen: Kruis en eucharistie. 

Het is vooral Henri Bruning geweest die, hoofdzakelijk in het tweede 
hoofdstuk Het andere „Roeselare" van zijn boek Gezelle de andere, ge
tracht heeft te beschrijven hoe Gezelle in zijn Roeselaarse gedichten 
(meestal uit Gedichten, Gezangen en Gebeden) betrokken is geweest. Al 
is zijn visie, ook in genoemd hoofdstuk, ernstig omstreden1, toch wordt 
het Bruning op zijn minst als verdienste aangerekend dat hij „scherp 
en imposant" „het beeld van de grootheid van deze mens-en-dichter" heeft 
gegeven en dat deze grootheid berust op zijn „kosmische, religieus ge
fundeerde visie en beleving"2. Al heeft hij dan een visie op Gezelle ge
geven die vaak vooral de schrijver, Henri Bruning zelf, doet kennen, het 
is niet meer mogelijk het beeld van Gezelle, zoals dat in zijn dichtwerk 
kan ontwaard worden, te schetsen en daarbij het grootse essay van Bru
ning te passeren. 

In genoemd hoofdstuk stelt Bruning voorop dat de Roeselaarse Gezelle 
nog wel gangbare, gemeenschappelijke religieuze gevoelens uit, maar dat 
dit gemeenschappelijke niet alleen door de ongewone hartstochtelijke drift 
van zijn woord, maar vooral ergens door een heel eigen religieus ervaren 
anders is. Hij schetst dan de ontwikkeling die de jonge Gezelle naar zijn 
inzicht heeft doorgemaakt. Gezelle beleeft aanvankelijk zijn bestemming 
op de eerste plaats als rooms-katholiek priester en leeft op normale wijze 
mee met zijn Kerk, de liturgie, de heiligenverering, de hiërarchie, de paus, 
de Mariaviering, de eucharistie. Doch vooral in zijn verering voor het H. 
Sacrament is dan reeds uniek zijn vermoeden van Gods ondoorgrondelijk
heid, van Gods anders-zijn (Hoe licht is toch de s parke vier; Aan L). 
Bruning constateert voorts dat Gezelle in een innige natuurverbonden
heid een bron vindt van vreugde om God, van een liefdevolle aandrift naar 
God (O 't rutschen van het ranke riet, vertalingen van Mozes' gezangen). 
Vervolgens geeft Gezelle blijk van een tweezijdig bewustzijn, van de in 
vergelijking tot Gods grootheid nietswaardigheid van de mens én van de 
betekenis en grootheid van diezelfde mens omdat dóór de mens al het be
staande weer naar God, Zijn oorsprong, moet gaan. Daaruit vloeit voort 
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een grote religieuze verantwoordelijkheid voor Gezelle als mens en als 
priester. Gezelle ziet daarom zijn priesterschap als strijdbaarheid: als vero
veraar die de wereld aan God wü teruggeven, en God aan de wereld 
(Tebuiskomst na de priesterwijding, Aan Ameet Vyncke, Gij priester zijt 
bet zout der aarde). Vandaar ook dat Gezelle zich missionaris voelt (Ex
celsior). De keerzijde van dit apostel-zijn is echter de angst, zelf geen ge
nade te vinden (De Waterspegel). 

Volgens Bruning is Gezelles drama niet veroorzaakt door een ignorante 
omgeving of door Gezelles eigen zwaartillend karakter, maar doordat elke 
schone droom, die aanspoort tot de daad, enerzijds een bron van blijd
schap en moed is en anderzijds een bron van lijden door wroeging om in 
eigen ogen nooit algehele, onvoorwaardelijke overgave. Voorts: als men 
alles verlaat om God te bezitten, wordt men ontredderd als hem Deze ook 
ontvalt, wat de ziel namelijk toeschrijft aan eigen schuld. Daardoor, zegt 
Bruning, de droefheid in De Beltrommel, de wroeging in Milde en mach
tig mededoogen en Dank o die mijn zonden. Deze wroeging is de on
vermijdelijke keerzijde van de vreugde: vandaar dat deze uitersten altijd 
samengaan en vandaar de eenzaamheid omdat zijn vreugden en droef
heden niet die van anderen zijn (O vriend was schaadt of baat het ons). 

De geconstateerde tekortkomingen, de tegenspraak tussen roeping en 
werkelijkheid, brengen voor Gezelle lijden. Dit lijden voert hem tot 
het Kruis, de lijdende Jezus en tot het hemelheimwee. Het kruis wordt 
het symbool van alle menselijk bestaan, is de laatste waarheid die het 
leven onthult (Bezoek bij 't graf) en de overgave aan het Kruis de diepe 
zin van het leven (Jesu waar 't den mensch gegeven. Het Kruis). Zo 
blijkt er geen andere levensmogelijkheid dan met Christus-gekruisigd 
verenigd te zijn ( /««-gedichten, O'k sta mij zoo geren, Dank o die mijn 
zonden). Tenslotte blijkt het hemelheimwee uit Het kindeke van den 
Dood, Binst het stille van den nacht, Aan de leeuwerke in de lucht en In 
de blanke lonken. Maar in deemoed keert hij van het hemelheimwee 
naar het aardse terug in Wie zijt gij. 

Gezelle gaat evenwel een diep genezen tegemoet via de zelfomlediging 
van de ziel die zichzelf heeft laten kruisigen: hij verwerft de innerlijke 
stilte en vrijheid, waardoor een blijdschap zijn deel wordt waarin alle 
andere aardse blijdschappen hun rechtvaardiging vinden (Blijdschap). 
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Daarnaast blijft hij de droefheid bezitten in een blijder, helderder, lich
ter gemoedsgesteldheid (Zoo menig blomme, Hei da lieve dreupel water). 
Hij probeert minder kwetsbaar te zijn (O vriend wat schaadt of baat het 
ons), er spreekt een jonge overmoed uit 't Edele spel der vlugge schaver-
dijnders, speelsheid uit Pas op Mon, onthechting van de vriendschapsbanden 
uit Mocht ik. Hij staat vrijer tegenover de natuur (Tot de zonne), wil als 
de bloemen worden (Waarom en kunnen wij niet), of als de kinderen 
(Blijde kinderen). Deze thema's preluderen echter op het motief van 
het water dat, van elke dwang vrij, argeloos en zuiver stroomt en niets 
doet dan de hemel weerspiegelen; wat wil zeggen: vervuld zijn van 
God. Hiervan zingen is zingen van het eigen ervaren der vrijheid en 
blijdschap (Hei da lieve dreupel water, 't Is de Mabdel, en vooral 't Er 
viel ne keer). 

Zo verloopt Gezelles ontwikkelingsgang vanaf de schone vervoeringen 
uit het begin van zijn priesterlijke loopbaan naar een diepe innerlijke 
verslagenheid, en vandaar naar de serene, heldere stilte die hij aan het 
einde van zijn jeugd bereikte. 

Bruning merkt nog op dat Gezelle natuurlijk ook een andere Chris
tus dan de gekruisigde heeft gekend, maar dat hij in de gekruisigde 
de nederlaag ab Roeselaars leraar, doch vooral de essentiëler nederlaag 
als religieus mens overwon. Voorts wijst hij erop dat de Roeselaarse 
Gezelle als opvoeder en als religieus mens een bewustzijn vertegenwoor
digde dat als inzet van een leven ongemeen moet worden genoemd, en 
tenslotte dat de jonge Gezelle volledig priester en, als priester, volledig 
mens was. 

Het boeiende beeld van de jonge Gezelle, getekend met de motieven 
van de Roeselaarse poëzie, heeft veel bestrijding gevonden, doordat er 
onvoldoende rekening gehouden is met de biografische kennis over Ge
zelle en zijn werk, en doordat Bruning in zijn desondanks toch sterk 
biografische studie alleen Gezelles gedichten als bron gebruikt heeft, die 
daarvoor een te smalle basis zijn. Vooral K. de Busschere heeft zich moeite 
gegeven om de feilen in Brunings werk aan te wijzen. Hij was het die 
wees op de smalle basis van Brunings these dat de Roeselaarse Gezelle 
een mysticus, vereniging zoekend met de lijdende Christus, was (steunend 
namelijk op slechts enkele gedichten: O 'k sta mij zoo geren, Dank o 
die mijn zonden, Blijdschap; daarbij echter ook Bezoek bij 't graf). Hij 
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voert dan een hele slagorde van teksten aan die ook een andere Christus 
tonen. Daarbij verliest deze criticus echter uit het oog dat het aantal 
teksten niet voldoende is om een these al of niet te aanvaarden: in de
zen past het niet te turven. Het gaat erom de teksten af te wegen op de 
betrokkenheid van de dichter bij zijn eigen tekst en dan staat Bruning 
met gedichten als bovengenoemde veel sterker dan het geringe aantal 
alleen doet vermoeden: zij behoren tot de meest bewogene en indruk
wekkende gedichten uit het gehele oeuvre. 

Wanneer wij bezwaren koesteren tegen Brunings beeld van de jonge 
Gezelle, dan is dat ten eerste omdat hij in de jonge Gezelle een ont
wikkeling veronderstelt die niet door de chronologie van zijn bewijsstuk
ken wordt gestaafd. De ontwikkelingsgang veronderstelt ( pleonastisch ge
formeerd) een verandering in de loop van de tijd: vanuit een vroeger sta
dium komt men op een ander plan in een latere periode. Bruning schrijft 
over een eerste stadium waarin Gezelle zijn priesterloopbaan begon „met 
de schone vervoeringen" en licht dit met gedichten toe die dateren van 
7-8-1858 (Hoe licht is toch de sparke vier), mei 1858 (Kerkhofblommen), 
1857 (O 't rutschen van het ranke riet), 1858 (Binst het stille van den 
nacht), 1854? (Tehuiskomst na de priesterwijding), 1857 (Excelsior) en 
1856 (De Berechtinge). In een tweede stadium verkeert Gezelle in een 
diepe innerlijke verslagenheid blijkens gedichten van 1858 (De Beltrom
mel), 9-11-1891 (!) (Milde en machtige mededoogen), 1859? (Dank o die 
mijn zonden), 1856-59 (Bezoek bij 't graf, de strekking in 1856 reeds 
dezelfde als in 1859), 1858 of 1859 (Jesu waar 't den mensch gegeven), 

1858 (vóór juni) (Ha, beklaagt hem die gevangen), 1859 (de /erw-gedich-
ten), 1859 (Dank o die mijn zonden), 1860 (Het kindeken van den 
Dood), 1857 (Aan de leeuwerke in de lucht), 1858 (ín de blanke lon
ken), 1859 (Wie zijt gij en Gij dichter die de leeuwerk zongt), ge
dichten die dus dateren van 1857 tot 1860 (het ene vers van 1891 
doet niet zo veel ter zake), met als centrale periode 1859, na de 
eerste periode tot en met 1858 chronologisch gezien te aanvaarden. De 
derde periode nu, waarin Gezelle „de serene, heldere stilte" bereikt vóór 
hij plotseling zwijgt, wordt bewezen met gedichten uit wederom 1859 (Blijd
schap), maart 1859? (Zoo menig blomme), 31-3-59 (Hei da lieve dreupel 
water), 2-2-1859 (O vriend wat schaadt of baat het ons), 1858-1859 ('t Ede
le spel der vlugge schaverdijnders), maart 1859 (Pas op Mon), 1859? (Mocht 
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ik), 1859-60? (Tot de zanne), 4-4-1859 (Waarom en kunnen wij niet), 
2-6-62 (Blijde kinderen) en 11-4-59 ('t Er viel ne keer), dus nagenoeg 
steeds gedichten uit 1859, vooral uit maart en april 1859. Dat wil zeggen 
dat er chronologisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de ge
dichten van het tweede en het derde stadium in Gezelles ontwikkelings
gang. We hebben er reeds op gewezen dat vooral in de eerste helft van 
1859 sprake is van een verhoogde gevoeligheid van Gezelle, die echter 
naar beide kanten uitslaat in een gelijktijdigheid die Aerts de term „meng-
gevoel" ingaf. Een ontwikkeling als Bruning aanwijst heeft niet plaatsge
vonden. 

In de door Bruning gestelde samenhang van motieven in Gezelles poëzie 
is het centrale punt de verbondenheid met de gekruisigde Christus. Bru
ning voert als bewijs voor die centrale plaats een viertal gedichten aan, 
volgens Karel de Busschere te weinig, volgens ons wegens hun zeer sterke 
bewogenheid van voldoende bewijskracht om op zijn minst van „een" 
centrale plaats in Gezelles religieus leven te spreken. Naar ons inzicht 
echter heeft Bruning een andere reeks gedichten en brieven van grote 
bewogenheid en met een ander thema te weinig in zijn beschouwingen 
betrokken om vast te stellen dat de verbondenheid met de lijdende Chris
tus het enige brandpunt is geweest. We doelen op de verzen en docu
menten betreffende zijn relaties met leerlingen die lid werden van zijn 
eucharistisch genootschap. 

Bruning schrijft nauwelijks over Gezelles eucharistische verzen. Hij ver
meldt dat de jonge Gezelle met „overtuigdheid spreekt... over zijn God 
in het Allerheiligst Sacrament" en dat hij zich hierin in een enkel accent 
„nog iets anders" uit „dan alleen maar (met) een superlatief", dat hij, 
beschaamd en deemoedig, inkeert tot „Jesus' Sacramentsaltaar" „uit de 
grondeloze stilte van Gods ondoorgrondelijkheid", „om daar, en daar al
léén, voortaan met God samen te zijn". „Hij wil niet beproeven God te be
zitten in die (onwetende) geleerdheid der theologen, doch evenmin bezit 
hij God in een gemeenzaamheid die elke afstand ontkent. Hij wil God 
leven - nederig, alleen als gelovige - in het H. Sacrament; dit is de licht
en levensbron die God de mens gegeven, gelaten heeft, en deze moge 
hem voldoende zijn. Gezelle's inkeer tot Jezus' Sacramentsaltaar is een 
bewust terug-keren, en daarom een volkomen deemoedige d.i. wezenlijk re
ligieuze (....) act".3 
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Reeds Gaspar heeft in zijn kritiek op Bruning geschreven dat „Christus 
gekruisigd en de Eucharistie in die jaren de belangrijkste inspiratiebron" 
waren4. Hij maakt evenwel geen onderscheid, glijdt over de nuances heen 
en onderkent daardoor de vertekening in Brunings voorstelling van zaken 
niet. Gezelles nu te beschrijven beleving der eucharistie is fundamenteel 
en geschakeerd. Gaspar heeft in zoverre gelijk dat in het eucharistisch 
offer het kruisoffer steeds weer wordt hernieuwd en gevierd. In deze her
nieuwing en viering ligt het middelpunt van de priesterlijke werkdadig-
heid. Het eucharistisch offer tijdens de H. Mis is voor een belangrijk deel 
identiek met het kruisoffer, omdat offergave, offerpriester en de offergeest 
dezelfde zijn. Christus' offer is een offer ter verlossing van de mensheid, 
die daaraan volledig deelachtig wordt als zij het als zodanig erkent. De eer
ste die dat deed was Maria op Golgotha. Deze identiteit van het kruis
offer en misoffer beleed Gezelle zelf in een gedichtje van 1859 : 

Wie hoorder de eerste messe, wie was 't 

Hei! „Mater dolorosa" die was 't 
En op 't Kruis was de eerste messe. {Laatste Verzen) 

Deze identiteit wordt bij herhaling door Gezelle naar voren gebracht, voor
al in gedichten ter gelegenheid van een eerste H. Mis of een priesterju
bileum: 

Tien duizend Priesters offren aan 
't onbloedig autaar, dat doorstaan 

heeft heische storremslagen 
(Dank na de heilige misse 1854M871, L.E.R.) 

'/ Is een Priester, wiens handen 
op 't heilig Autaar, 

het verzoenende slachtoffer bringen. 
(Pastor Boone, dec. 1854, DO) 

van dan tot nu, zoo ging er 
van hier, God aangenaam, een dagelijksche offrand, 
God zelve, bloedeloos geslacht, uit 's priesters hand, 

ten hemel! (Lampernesse, nov. 1872, LER) 

Mysterie! 't Is die dood, 
die zelfste kruisoffrande, 
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dat stervend breken van 
de heische vijandsbanden, 

dat gij aanschouwen gaat. 
Gevrienden altegaâr 

vereenigd aan den voet 
des nieuwen bergs Calvaar, 

(E.H. Evarist Priem, 1/2-1-1875, IER) 

De wijze van offeren op Golgotha en in de H. Mis is verschillend, het 

eerste op bloedige, het tweede op onbloedige wijze. Maar het onbloedige 

offer is door de scheiding van de gedaanten van Brood en Wijn die ver

anderen in het Lichaam en Bloed van Christus, weer een afbeelding van het 

bloedig offer van het Kruis: 

geeft mij van den terwen 
't uitgelezen Godlijk brood, 

laat Uw bloed mij verwen 
bei mijn dorre lippekens rood; 

ach, uit Uwer zijden, 
zinke 't lekend roozig nat, 

dat mij zal verblijden; 
dat mij zal genezen, dat ...! 

(Dank o die mij» zonden, 1859, GGG) 

Er is één aspect dat bijzonder zware indruk krijgt in Gezelles verzen: in 

het H. Sacrament des Altaars is Christus als mens en daardoor ook als 

God onder ons op vele plaatsen werkelijk en wezenlijk tegenwoordig. De

ze nabijheid stemt tot grote eerbied, vreugde en dankbaarheid. Zowel de 

huiver voor Gods tegenwoordigheid als de gedachte aan de hernieuwing 

van het Kruisoffer zijn aanwezig in het gedeelte van Kerkhofblommen (mei 

1858) waar de liturgische plechtigheden in de Kerk worden genoemd: 

Mysterie! als, bij 't nederkomen des Heeren, alles zweeg en 
roerloos bleef; onze hoofden in onze handen vielen, lekende van 
tranen, en driemaal in de hoogte, het koper door de vervaarlijke 
stilte daverde, zidderde, en bleef beven, tot in de steenen van den 
tempel, tot in de graven beneên den marbelen vloer! 
Mysterie! gezegende en troostelijke stemmen der klokke, (.. .) 
den lijdenden Vader (...) verkondigende dat Jesus andermaal, on
bloedig, voor Eduard zijn kind, geleden had en gestorven was! 

De gedachte dat de machtige Schepper in het Sacrament des Altaars zijn 

verblijf op aarde heeft gekozen, overheerst in vele gedichten. In De Be-
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rechtinge (1856-57) reeds beschrijft Gezelle hoe hij zich met de priester 

die Ons Heer draagt door het land spoedt naar de stervende in zijn arme

lijke woning: 

...Door de felle zon, 
door land en lane,.... 

gingen wij, 
Gods Priester, ik, Gods kind, en - Hij, 
die mensche en dier en plantgewas 
liet worden, zeggende: „Weest" en 't was. 

Hierop volgt een lange, nadrukkelijke beschrijving van de Goddelijke 

almacht over de Schepping. Wanneer de priester de woning van de zie

ke binnentreedt, wordt het wachtende kind door slaap overmand en 

droomt het hoe de priester binnen de H. Hostie geeft aan de zieke en 

hoe de engelen rondom het bed neerdalen: 

Geen een, geen een die kijken dorst 
van de Engelen, maar zij lagen rond 
het sterfbedde op den leemen grond 
gebogen, ende klopten op 
hun goudene borst, met boetgeklop, 
en beefden! - O! in 't kerkgewelf 
en vóór Gods tabernakel zelf, 
geblinddoekt, neen vrijwillig blind, 
onchristen en onweerdig kind, 
dat Hem niet eert, die u en al 
dat leeft rechtveerdig rechten zal; 
gij godlooze, o, indien indien 
gij wist wat Eere Hem de Engelen biên! 

Dezelfde kommer over de onachtzaamheid van de mensen vinden we in 

Bezoek bij bet Alderbeiligste (1858): 

Jesu, op zoo menig plaatse 
wilt Gij tegenwoordig zijn, 

waar de lieden, en Gij laat ze, 
toch zoo oneerbiedig zijn! 

in dit eigen land van Vlanderen, 
daar wij in geboren zijn, 

wilt Ge, en in wel honderd anderen, 
wilt Gij tegenwoordig zijn! 
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Een soortgelijke kracht lezen we ook in Ergo erravmus van mei 1866. 
De huiveringwekkende tegenwoordigheid van God wordt benadrukt in 
God is daar van 28-3-1859: 

God is daar, 
Jesu, God en mensch voorwaar, 

God, met lichaam, ziel en leven, 
God, voor Wien al de engelen beven, 

liggende rondom 't altaar : 
buigt u, buigt u... God is daar! 

De vreugde om het bezit van Jezus op aarde spreekt zich uit in Wie ztft 
gij van januari 1859: 

'k benijde u niet, o sterren daar, 

al hebbe ik maar 
mijn armen Jesus zoet! 

Zijn tabernakel bouwt Hij niet 
noch Zijnen zetel zal 

Hij zetten in het stergebied, 
maar in dit tranendal. 

De aanwezigheid van God wordt het intiemst in de H. Communie: deze 
climax vindt zijn bewoording in het gedichtje van 10 april 1861 voor 
Ernest Wibo: 

Ach, hoe dikmaals was 't mijn lot niet 
u te spijzen, dierbaar kind, 

aan de tafel, waar gij God niet 
enkel tegenwoordig vindt, 

maar Hem raakt, aanbidt, en... 

in uwe arme ziel mocht bergen. 

Het is een gedachte die we terugvinden in eerste communiegedichtjes 
als voor Joseph Verriest (juni 1876; „Gij" is een gestorven broertje): 

Gij gingt tot God, in 't godlijk Wezen, 
spijts al mijn tranen, eeuwig blij; 

Gij gingt tot God, ia God verrezen, 
en neergedaald kwam God tot mij. 
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Het is het hoogtepunt in het afscheidsgedicht aan Eugeen van Oye in 

januari 1859, Ik misse U: 

Tk misse u nog... waar hoeft u toch, 
wààr hoeft u niet gezeid... 

Ach! 'k heb zoo dikwijls heimelijk 
God binnen u geleid! 

Het uitreiken van de H. Communie is voor de priester vaak een moment 

van ontroering om het geluk van zijn kinderen: 

Wat is die straal die blinkt in de oog, 
en 't pinkelen op die kaken, 

wanneer ik u den Heere toog 
en gij Hem zult genaken? 

(Gij dichter die de leeuwerk zongt, febr. 1859) 

Hoe de devotie tot het H. Sacrament des Altaars Gezelle ter harte ging, 

is gebleken bij de beschrijving van zijn genootschap ter bevordering van 

„de verering van Jezus Christus in het Alleraanbiddelijkst Sacrament van 

Zijn liefde", waarover hij schreef aan zijn leerlingen op 24 februari 1857: 

Mijn vreugde is te zijn onder de kinderen der mensen, zie Gods 
woning onder de mensen. Doe dit te mijner gedachtenis. Arme Je
sus Christus! Arme Jesus Christus! 
Deze teksten schijnen me als even zo vele stemmen dag en nacht 
uit het Heilig Tabernakel voort te komen en ik denk dat een 
voortdurende en gezamenlijke beantwoording daarvan het doel van 
ons genootschap zou moeten zijn. Jezus denkt aan ons, Hij is met 
ons, wij zouden aan Hem moeten denken en met Hem moeten 
zijn, alles van ons zou betrekking op Hem moeten hebben, van 
Hem moeten spreken, iets met Hem te maken moeten hebben: Hij 
zou in onze gedachten moeten zijn, in onze woorden en handelin
gen, wij zouden Hem nooit uit het gezicht moeten verliezen die 
ons nooit uit het gezicht verliest, we zouden moeten zijn als die 
middeleeuwse kerken waarvan iedere steen, waarvan ieder stukje 
koper of steen, van het plaveisel tot de hoogste pinakel één woord 
spreekt, één zang zingt van lof tot Jesus in Zijn allergezegendst 
Sacrament; in één woord: we zouden een innige bijzondere devo
tie moeten hebben tot het Allerheiligst Sacrament van de Eucharis
tie en een grote eerbied, zorg voor en inachtneming van welke mens, 
welk sieraad, welke rubriek enz. ook die enige betrekking daarop 
hebben.5 

Hij ziet de mogelijkheid alle leden in vriendschap met elkaar te vereni

gen waar dan ook „in de alomtegenwoordigheid van Hem die allen 

verenigt in de meest werkelijke sacramentele aanwezigheid van Jezus, 
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onze vader en onze vriend! Laat ons voor altijd en overal goede katho
lieke vrome vrienden in J.C. zijn!" Gezelle stelt in overleg met zijn 
leerlingen regels op om de verering van het H. Sacrament te bevorderen, 
oneerbiedigheden tegen te gaan, en de H. Communie veelvuldiger te 
ontvangen. 

We hebben gezien hoe Gezelle in het kader van dit genootschap zijn 
vrienden-leerlingen tegemoet treedt, ook in de intieme vriendschap met 
Eugeen van Oye: het is typerend hoe in de smartelijke afscheidsgedich-
ten voor deze leerling. Rammenta ti en Ik misse U, juist de hoogtepun
ten zich bevinden binnen de doelstellingen van het genootschap, nl. het 
weerzien in de hemel, en het ontvangen van de H. Communie. Het is 
een duidelijke aanwijzing hoe in deze gevoelige contekst Gezelles cen
trale aandacht en liefde lag in de verering van de H. Eucharistie. Daar
om schreef hij aan zijn leerlingen Eugeen van Oye, Gustaaf en Hugo 
Verriest op 7 augustus 1858: 

Gij drie, den naam van vrienden weerd, 
Mijn vrienden! weet, mijn hert begeert 
Geen ander licht van u voor mij 
Dan dat aan 't Licht ontsteken zij 
Van Jesus' Sakramentsaltaar : 
Dààr brande ons licht en 't sterve dààr! 

Vóór de H. Communie bevat een strofe die in een merkwaardig verband 
met andere belangrijke thema's in Gezelles poëzie staat: 

Woont in goud en edelsteen Ну? 
Woont hy by de bloemen? Neen Ну -

Neen hy, hier noch daer gewis, 
Als Hy in myn hert niet is. 

Wie Jezus, God, niet in zijn hart heeft, zal Hem nergens in de schep
ping ontmoeten. Alleen door de Eucharistie heeft de wereld voor de 
mens een goddelijke zin. Gezelle werd, zoals wij zagen, geboeid door het 
aspect van Gods tegenwoordigheid in de wereld en - door de H. Com
munie - in de ziel. Het hoeft ons niet te verwonderen als we bedenken 
hoe voor Gezelle de Schepper zich in zijn schepselen openbaart. Doch 
God, „'t diep gedoken Woord zoo zoet", openbaart zich alleen „als de 
ziele luistert". De ziel die van God „'t gevoel ontving, op Zijn gebod. 
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't gevoel dat uw geruisch verstaat" wordt in haar God-herkennend vermo

gen gevoed door de eucharistie. 

Aldus bekleedt de eucharistie in Gezelles beleven een centrale functie: 

in Jezus' tegenwoordigheid krijgt de menselijke vriendschap eeuwigheids-

zin, door het brood van de eucharistie wordt de mens gesterkt op de weg 

naar de gelukzaligheid, door de eucharistie wordt zijn vermogen ver

sterkt om in de schepping God te verstaan. 

In een devotioneel geschriftje wordt Blijdschap beschouwd als een gebed 

na de H. Communie'. Hoewel het gedicht in alle drukken door Gezelle 

na Bezoek bij het Alderheiligste werd gerangschikt, heeft bij ons weten 

niemand anders Blijdschap als een eucharistisch gedicht gezien. Al is het 

onbekend of Gezelle het zo bedoeld heeft, het kan zonder enige twijfel 

als zodanig door de lezer gebruikt worden en de mogelijkheid is alles

behalve uitgesloten dat Gezelle het met dit doel in zijn bundel, aanvanke

lijk voor „Vlaemsche studenten", heeft opgenomen, Afgezien daarvan, 

heeft dit gedicht in de Gezelleliteratuur nog een bijzonder belang gekregen, 

doordat het door Kan. Dr. J. Mahieu7 als - bij goed toezien enig - be

wijsstuk werd aangewend om aan te tonen dat Gezelle een mystiek dich

ter was, niet alleen in de algemeen aanvaarde zin dat hij als dichter harts

tochtelijk streefde naar de bijzondere vereniging van de ziel met God, 

maar zelfs dat hem de genade van de „aangevoelde tegenwoordigheid Gods 

in de ziel" in feite werd geschonken. Gezelle schrijft immers: 

...geren zou ik alles, alles geven 
om één van die, mijn God, om éénen maar, 

wanneer ik U gevoel, U heb, U drage, 
mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer, 

U noemen kan, mijn God, en zonder klagen 
herhalen: God! mijn God en lieve Heer! 

en verder: 

Wat gaat mij om in 't wondere van die stonden, 
als 't hert mij gloeit en de oog mij berst, en ik, 

van tranen dronk', onmachtig ril ten gronde 
en in een storm van liefde en vreugde stik! 

In de gehele studie gebruikt Mahieu teksten-uit-gedichten en levens

feiten op een gelijk niveau om niet alleen de mystieke strevingen maar 

ook de mystieke schouwing in werk én leven te bewijzen. Dit lijkt ons 
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onjuist: we weten eenvoudig niet of Gezelle hier een levenservaring on
der woorden heeft gebracht, we kunnen alleen vaststellen dat hij in 
Blijdschap de mystieke gevoelsbelevenis een dichterlijke gestalte heeft ge
geven. Het is goed mogelijk dat dit gedicht, daterende uit de periode 
waarin we reeds een verhevigde gemoedsbewogenheid hebben waargeno
men, een eigen belevenis onder woorden brengt, doch dan nog is het de 
vraag of de oorsprong daarvan een goddelijke genade dan wel alleen een 
psychische gesteldheid is geweest. Voorts had Gezelle in die tijd grote 
belangstelling voor de mystieke poëzie, uit welke interesse in 1860 zijn 
bloemlezing Alcune poesie de' poeti celesti zou voortkomen. We kunnen 
ons even goed voorstellen dat hij naar analogie van zulke mystieke lite
ratuur zelf een mystiek gedicht heeft geschreven waarin zijn hoogste ver
langen gestalte kreeg en het schrijven van het gedicht een plaatsvervan
gende functie vervulde. We nemen dit niet als zeker aan, doch kunnen 
evenmin dit ene gedicht aanvaarden als bewijsstuk van een levenservaring, 
zoals Mahieu wil, juist omdat het een gedicht is en geen verklaring van 
een ondervinding uit het werkelijk geleefde leven, en dus een dichterlijke, 
geen feitelijke waarheid bevat. Anderzijds schijnt een veel later gedicht 
(van 7 oktober 1891) met de regels 

к vrage 
opdat ge mij, voortaan, o Heer, 

eens ruste en vrede en WEêR dat leven 
wilt geven, 

dat leven is, en U genieten, immermeer! 
(O Eerdentroost) 

op een mystieke belevenis te wijzen, waarheen de dichter al dichtend te
rug wil worstelen. 

Hoe ook de verhouding van Blijdschap tot het geleefde leven geweest 
moge zijn, het gedicht is wel een getuigenis van het in de dichter le
vende mystieke verlangen naar God, en als zodanig behoort het tot de 
vele religieuze gedichten waarin de tocht naar God wordt ondernomen. 

Een van de belangrijkste gedichten uit de Roeselaarse periode, O 'k sta 
mij zoo geren, wordt door Bruning een „overgangsgedicht"8 genoemd 
omdat hij er enerzijds Gezelle in ziet smeken om alleen nog met Chris
tus-gekruisigd verenigd te zijn (v. 59-62)9 en er anderzijds de Gezelle 
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van na het zwijgen in leest, de „natuurmysticus die Gods glorie en liefde 
primair leeft en openbaart via de schoonheid der schepping" ( v. 19-23 )10. 
Men heeft terecht de term „overgangsgedicht" gewraakt ". Bruning heeft 
zich waarschijnijk laten meeslepen door de visie op een ontwikkelings
gang waarop we reeds kritiek hebben geleverd. Maar in het kader van 
Brunings these, waarin de jonge Gezelle als Christus-mysticus en de oude 
Gezelle als de natuurmysticus wordt gezien, heeft hij gelijk door in dit ge
dicht van de jonge Gezelle de aankondiging van de latere dichter aan te 
wijzen. Brunings interpretatie is door de persoonlijke inbreng belangwek
kender dan die van Walgrave, die in veel meer bladzijden (die overigens 
nuttig zijn) niet in staat was het werkelijk unieke van Gezelles persoon
lijkheid in dit gedicht aan te tonen12. Bruning stelt dan, dat Gezelle na 
zijn zwijgen geheel open staat voor de aarde, maar eerst nadat hij in Roe-
selare, ondanks een grote liefde voor de natuur, een diepe, zeer reële angst 
voor haar had overwonnen. Iets daarvan wordt duidelijk in O, 'k sta 
mij zoo geren. In dit gedicht wordt de aarde die hem God zo diep deed 
beminnen en hem opwekte Gods priester te zijn, die een uniek godsbe-
wustzijn deed geboren worden in hem alleen, tot een allergevaarlijkste 
bekoring omdat dit nieuwe godsbewustzijn tevens een „excessief zelf-be-
sef" opwekte die hem tot verraad van diezelfde God en van de door 
God hem opgelegde taak kon brengen. Het enige redmiddel voor hem is 
de vereniging met Jezus de gekruisigde. Het is door Brunings interpretatie 
dat we ons bewust worden hoe dit gedicht „de klank" heeft „van een 
belijdenis, die niet onder alle omstandigheden kan worden overgenomen 
door iedere lezer" 13. Het is een van die gedichten die geschreven lijken 
niet voor een „gelegenheid", maar ter eigen verlichting: het is het ge
dicht van een priester die zich dichter weet en dit dichterschap opvat als 
een ander, natuurlijk doch uniek, uitverkoren priesterschap. Hier spreekt 
een groot dichter met luide en allengs verontruste stem van de meest 
grootse en tevens meest beangstigde ondervindingen in zijn leven. 

Bernard Verhoeven en na hem J. Haantjes en Achilles Mussche hebben 
erop gewezen dat in de volgende regels het priesterschap van de mens, 
de kunstenaar in Gezelles geval, van een natuurlijk priesterschap dus, ge
formuleerd wordt: 
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God! ik alleen ben Uw priester op aard, 
Uw schepping dat is mij een tempel, 

en al het geschapene wilt Gij, o God, 
ontvangen van uit mijne handen. 

Voor Gezelle waren priesterschap en dichterschap een tweeledige ver
antwoordelijkheid, of zoals Verhoeven het formuleerde: „Kunstenaar
schap is voor hem in de volle zin van het woord een ander priester
schap" 14. 

De verklaring van dit natuurlijk priesterschap van de dichter wordt in 
het gedicht voorafgegaan door een bewustzijn, minder van de grootse 
pracht van de schepping dan van de macht van de mens over deze schep
ping: daartoe gebruikt Gezelle het romantische motief van de kosmische 
zelfvergroting, „het motief van de dichter wiens zelf zich in exaltatie van 
individueel superioriteitsgevoel uitbreidt in het heelal" 15, evenwel zonder de 
opstandigheid waarmee het tijdens de Romantiek gebruikt werd. De climax 
van deze zelfvergroting vindt men in de paradox van de dichter die ge
knield beseft God te kennen en te beminnen en zich Gods priester weet 
(v. 1-18). De grootheid en de macht van de dichter voert tot het besef 
van zijn verantwoordelijkheid voor de schepping tegenover God, welke 
verantwoordelijkheid haar keerpunt vindt in de hem geschonken vrijheid 
om de schepping, zoals God vraagt, aan de Schepper terug te geven, óf 
voor zichzelf ter eigen verdoeming te behouden (v. 31-36). Het is dan, 
dat na de besefte eigen grootheid en daaraan verbonden verantwoordelijk
heid de dichter zich bewust wordt van zijn hulpeloze zwakheid. Terwijl 
hij al dichtende Gods gebod overweegt (dit is te abstract: zijn dichter
schap, zijn hand overweegt het gebod!) ontzinkt hem de moed: 

o Heere, deez'hand overweegt Uw gebod, 
mijn herte bezwijkt, ik verga, helpt! 

Hij is zo zwak en onbetrouwbaar dat hij zich alleen staande kan houden 
met de steun van Jezus; zonder het bewustzijn dat Deze hem ziet zal hij 
toevallen aan het kwaad, de wereld (in de zin van ]oh. 7,7): v. 39-40. 

We moeten hier scherp onderscheiden tussen de wereld in de betekenis 
van de schepping, als openbaring Gods, en de wereld als een totaal der 
aan God vijandige machten. In het eerste deel van O 'k sta mij zoo geren 
wordt de macht van de mens over de wereld als schepping en open
baring Gods genoemd, in het laatste deel de wereld als de aan God vijan-
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dige macht. Het verkeerde gebruik van de „eerste" wereld doet de dich
ter toevallen aan de „tweede" wereld, en het gevaar ligt niet · hierin is 
Bruning niet duidelijk - in de schoonheid van de schepping, maar in de 
ziel van de dichter zelf. Als hij, als mens, als maker van gedichten waar
in hij Gods schepping teruggeeft aan zijn Schepper, faalt, ligt dat aan 
de onbetrouwbaarheid, de zwakheid, de ontrouw van de dichter zelf aan 
zijn taak. De vrees daarvoor wordt geuit in dit gedicht, én in '/ Laatste 
waarin hij vraagt: 

o spreekt voor mij, mijn dichten, als 
God eens mij reden vraagt, 

is 't zake dat gij, krankgeboor-
nen, 't arme leven draagt, 

verder als mijn grafstede, en 
niet sterft aleer ik sterf: 

o 'n weze 't dan om u niet dat 
ik daar het Leven derf! 

De wereld, de schepping, zal hem een aanleiding tot verdoeming kunnen 
zijn en zo voor hem van Gods schoonheid beroofd kunnen worden, ten
zij hij de onontbeerlijke steun van Jezus ontvangt. In Vóór de H. Com-
muhie schreef hij 

Woont in goud en edelsteen Ну? 
Woont hy by de bloemen? Neen Ну? -

Neen hy, hier noch daer gewis, 
Als Hy in myn hert niet is. 

Legde hij daar de nadruk op de reddende tegenwoordigheid van Christus 
in het H. Sacrament des Altaars, in O 'k sta mij zoo geren bidt hij, zon
der vermelding van het sacrament, om de vereniging met de bloedig ge
kruisigde Christus. Weegt in Vóór de H. Communie en in andere eu
charistische gedichten vooral de aanwezigheid van Christus in de gedaante 
van brood (en wijn) en ligt de nadruk op de voedende, versterkende 
kracht voor de levensreis, in O 'k sta mij zoo geren kan alleen de vereni
ging in het lijden van Christus de verleiding van de wereld afwenden. 
Alleen met het bloed van de lijdende Christus getekend, zoals de deurpos
ten van de Joden in Egypte met het bloed van het lam waren gemerkt, kan 
hij ontsnappen aan de dodelijke greep van het kwaad, zoals de Joden 
aan de worgende greep van de wraakengel. Alleen dan kan hij gerust zijn, 
en met Jezus in het hart en het oog op het Kruis zich vol vreugde in 
Jezus' macht storten (v. 49-72). 
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Het besef van de eigen nietswaardige zondigheid en van de afhanke

lijkheid van Jezus vinden we ook in andere verzen: Jesu („Laat mij in Uwe 

armen leunen,/want om op mij zelf te steunen./hebbe ik noch en kan ik 

niet/als de zonde die Gij ziet"), Dank o die mijn zonden („Heere, o helpt 

mij,/want ik zinke en onderga,/noch en kan ik zelf mij/helpen,.... 'k ga de 

dood uitstaan!"). 

De verleidelijkheid van de wereld in de betekenis van Johannes 7,7 

komt ook elders, in bijv. de gedichten en brieven voor Eugeen van Oye 

en voor Gustaaf Verriest, als thema of motief voor. De wereld bespot Ge

zelle en de zijnen omdat zij van Jezus getuigen en in Hem leven en met 

elkaar verbonden zijn. We vinden het antagonisme in de brief aan Eu

geen van Oye op 22 juni 1858, o.a.: 

0 Hadde ik naer myn spokende vrienden van eertyds moeten luis
teren, lange ware 'k al gespeend geweest en van de borsten ge
worpen der H. Religie,16 

op 22 juli 1858: 

Hébien, vous irez peut-être, blanche victime, arrachée de force au 
berger et à la bergerie où se passe la folâtre enfance, arrachée de 
préférence à cause de sa blancheur et de son innocence, vous irez 
et vous vous laisserez immoler sur l'autel du monde, divinité ab
horrée qui en consuma tant! de mes brebis... " 

Op 20 oktober 1859: 

1 bave written to you and put things strongly and asked questions 
in my letters which you never answered, not questions about Poetry 
but things like these: you, my Eugene, that of your wish, went to 
Holy communion every week, said your rosary &c while with me, 
what do you do, now that you are in the world? le 

Hèt gedicht voor Eugeen van Oye met de onbetrouwbare wereld als 

hoofdthema is Rammenta ti van half januari 1859. 

Ongeveer een maand later, op 2 februari, schrijft Gezelle aan Gustaaf 

Verriest over de wereld die hun vijandig gezind is (O vriend wat 

schaadt of baat het ons). Op 14 december 1858, dus bijna twee maanden 

eerder, gaf Gezelle reeds aan Edmond van Нее ¿Hebt dan ook dat bitter 

water, waarin hij de jongen troost met de verwijzing naar geloof, hoop 

en liefde als redmiddel in de strijd tegen de zee der zonde. 

Het meest aangrijpend is het thema evenwel in de gedichten waar de 

verleidelijkheid van de wereld voor de dichter zelf beleden wordt als in 
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O 'k sta mij zoo geren. Behalve in Dank о die mijn zonden dat toch 
voor het gezangenboek ingevolge de bisschoppelijke opdracht bestemd was, 
vinden we dit besef van zwakheid en - zonder de genade van Christus - fatale 
hulpeloosheid in Gij badt op eenen berg. Deze vrees voor de wereld staat 
in nauw verband met een diep zondebesef. Zo vinden we haar ook in 
de /«-«-gedichten. 

Met grote strijdbaarheid tegenover dezelfde wereld staat de dichter 
in enkele propagandistisch getinte, triomfalistische verzen als No« prae-
valebunt en Gtj leeft dan nog, waarin de onoverwinnelijkheid van de 
Kerk bezongen wordt, in Aurora, waarin Christus over de Hem vijandige 
machten triomfeert, in Pro Christo legatione fungimur waarmee de godsge
trouwen de wereld tot de strijd uitdagen, en in Super f lumina, waarin 
het ongeduld van de seminaristen om in Gods legers te dienen wordt be
leden. De dichter verheugt zich erover dat er nog mensen zijn die niet 
buigen voor de wereld, maar óf zich aan God wijden als in Weerom de 
vrije klok of Aan Elodie Willemijns ter gelegenheid van een kloosterintre-
de, óf als een nieuw Israël in Gods licht blijven wandelen als het Vlaam
se volk in De zang der bruiloft. 

In de afkeer van de wereld neemt het besef van de uitverkiezing tot het 
priesterschap een centrale plaats in en de dichter voelt zich op een spe
ciale wijze verbonden met die leerlingen bij wie hij dezelfde roeping ver
onderstelt. Dit komt op bijzondere wijze naar voren in het felle O kind! 
wat schade of bate is ons voor Gustaaf Verriest (het latere O vriend 
wat schaadt of baat het ons). 
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HOOFDSTUK 

De hoofdlijnen in Gebelles handelen en 

beleven te Roeselare. 

Overzien we het leven van Gezelle te Roeselare voor zover dit in enige 
samenhang uit de gedichten van Gedichten, Gezangen en Gebeden al of 
niet met behulp van documenten kan afgelezen worden, dan vallen enige 
belangrijke hoofdlijnen op die op één punt samenkomen. 

De vriendschap van Gezelle voor zijn leerlingen en de daaruit voortge
komen gedichten viel - bij de één voor een meer essentieel deel dan 
bij de ander - binnen het kader van het door hem gestichte en door 
Fabers werk geïnspireerde eucharistisch genootschap. De hierdoor bevorder
de vriendschap was een heiligende vriendschap in Christo die haar 
bekroning zou vinden in het eeuwig samenzijn in de hemel. Gezelles 
vriendschap leidde tot Christus: dit valt het meest op in zijn poëzie 
voor Eugeen van Oye, Edmond van Нее en Pol Demonic. In de om
gang met Eugeen van Oye, Karel de Gheldere en in de gedichten voor 
Gustaaf Verriest speelde tevens een door Gezelle veronderstelde en be
vorderde priesterroeping een min of meer vertroebelende rol, die bij 
Eugeen van Oye zelfs tot een verwijdering aanleiding zou geven. 

De gedichten voor de voornaamste leerlingen ' onderscheiden zich van el
kaar naargelang de leerling voor wie ze bestemd waren, door thema's die 
blijkbaar de omgang met deze leerlingen een eigen karakter gaven: in de 
poëzie voor Eugeen van Oye treedt het thema van de vriendschap op de 
voorgrond, in die voor Gustaaf Verriest het verlangen naar zondeloos-
heid, voor Edmond van Нее de stormen des levens, voor Karel de Ghelde
re de vruchtbare werking in poeticis van de leraar op de leerling. In de 
minder diepgaande poëzie voor Hugo Verriest en Hendrik van Doorne 
speelt bij de eerste een zekere sportieve sfeer mee en bij de laatste het 
thema van de eucharistie en van de poëzie zelf. 

In verband met de verrassend geringe hoeveelheid poëzie voor de even-
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wichtig lijkende Hugo Verriest blijkt ons hoe Gezelle zich gezien de hoe

veelheid poëzie en het aan hen aangepaste thema daarvan vooral aange

trokken heeft gevoeld tot de eenzamen en hulpbehoevenden onder zijn 

leerlingen: Eugeen van Oye, Gustaaf Verriest, Edmond van Нее, Hendrik 

van Doorne en Pol Demonie. 

In deze omgang met zijn leerlingen werden evenwel de gevoelens van 

de leraar zelf ook betrokken: vooral in de uit de omgang met Eugeen van 

Oye en Gustaaf Verriest voortgekomen gedichten en brieven treft een 

diepe bewogenheid. Deze kwam voort uit een eigen verlangen naar ge

meenzaamheid met de ander, die het vermoeden van een niet minder doch 

ook niet meer dan een tijdelijke situatieve homofiele neiging doet rij

zen, en uit het verlangen naar het bevrijd-zijn van de zonden en het éénzijn 

met Gods wil. Uiteindelijk blijkt bij het afscheid van Roeselare zijn 

vriendschap voor de leerlingen persoonlijk en als groep gebleven te zijn 

binnen het kader van het eucharistisch genootschap. 

Gezelle heeft voorts enige gedichten geschreven en/of samengebracht na 

een opdracht van zijn bisschop, Mgr. Malou, tot het samenstellen van een 

bundel godsdienstige gezangen. Wat daarvan in handschrift over is, zijn 

vooral Christocentrische, eucharistische gedichten: wellicht is hij niet ver

der gekomen dan gedichten met het thema dat hem het meest aan het 

hart lag. In enkele van deze gedichten treft ons de grote gemoedsbewo-

genheid, welke we niet alleen vinden bij bepaalde thema's, maar vooral 

in de periode waarin hij werkte aan de bisschoppelijke opdracht (de eerste 

helft van 1859), een bewogenheid die uitslaat naar twee zijden: naar blij

heid en naar zwaarmoedigheid, een dubbelgevoel dat in het algemeen Ge-

zelles werk kenmerkt. 

De grootste bewogenheid treffen we in de Roeselaarse poëzie aan bij 

de thema's die in verband staan met Gezelles Christusverlangen: de ge

kruisigde Christus, de identiteit van kruisoffer en eucharistie, de aanwezig

heid van God in de eucharistie, de onachtzaamheid van de mensen ten 

opzichte van Gods tegenwoordigheid, de vereniging van de ziel met God, 

de zondige zwakheid van de mens, de verleiding van de wereld en het 

uitverkoren-zijn van de priester waardoor Gezelle zich op een bijzondere 

wijze verbonden voelde met die leerlingen bij wie hij een zelfde roeping 

veronderstelde: Eugeen van Oye en Gustaaf Verriest. 
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We kunnen dus stellen dat Gezelles handelen en beleven in Roeselare 
op de eerste plaats werden bepaald door zijn door de eucharistie gevoede 
Christocentrische religiositeit. 
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T w e e d e d e e l 

H E T B O E K 





HOOFDSTUK 

Op weg naar de bundeling. 

I. Niet voltooide plannen. 

Reeds bij het verschijnen van Vlaemscbe Dichtoefeningen medio augustus 
1858 heeft Gezelle plannen voor een nieuw boek. Eugeen van Oye schrijft 
hem in een brief van begin september 1858 dat Gezelle er met hem over 
gesproken heeft, maar Eugeen heeft bezwaar tegen de titel : 

Maar „Studenten-Album"? Zulk een aardige titel, dunkt mij 
voor onderwerpen als „samensprake met de roos" enz....? 1 

Allossery neemt aan dat we hier te maken hebben met een titelontwerp 
voor Gedichten, Gezangen en Gebeden2. Ook Baur denkt dit en conclu
deert dat het plan voor Gedichten, Gezangen en Gebeden is terug te bren
gen tot de eerste helft van september 18583. Bovendien meent hij dat 
met Samensprake met de roos het voor Eugeen van Oye bestemde Dien 
Avond en die Rooze is bedoeld4. Nu kan de Samensprake onmogelijk 
Dien Avond en die Rooze zijn doordat het laatste van 1 november 1858 
is. Wat er met Samensprake met de roos bedoeld wordt, weten we niet. 
In ieder geval moeten we aannemen dat Gezelle op het moment dat 
Vlaemscbe Dichtoefeftingen uitkwam, reeds stukken had klaarliggen die in 
een nieuw boek zouden worden opgenomen. Het plan daarvoor kunnen 
we terugbrengen tot half augustus, toen Gezelle, onmiddellijk voordat 
Eugeen met vakantie ging, met hem erover sprak. We weten voorts dat 
deze stukken geen verhalen waren, want Gezelle schrijft in zijn ant
woord van 15 september dat hij zowel de titel als het plan van Studen
ten-Album heeft laten varen en dat hij nu verhalen in de trant van 
Fabers Ethel's Book wil schrijven in een oosterse prozastijl. Er is nog een 
negatief punt: Eugeen van Oye vond de titel Studenten-Album weinig 
passend voor de hem bekende stukken; zolang we echter de Samensprake 
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met de roos niet kennen, is het niet mogelijk de reden van Eugeens be
zwaar te achterhalen. Voorts is de betekenis van Studenten-Album niet 
zonder meer duidelijk. Wanneer we de betekenis album studiosorum, d.i. 
„boek met de namen van alle studenten die een hogeschool bezoeken of 
hebben bezocht"5 en die van een boek van of voor studenten waarin zij 
portretten, plaatjes en dergelijke kunnen verzamelen, om voor de hand 
liggende redenen buiten beschouwing laten, blijven ons de volgende mo
gelijkheden open: 

1. een soort album amicorum in actieve zin, waarin studenten verzen, 
spreuken e.d. hebben geschreven als aandenken voor de houder van dat 
album, i.e. Gezelle; 
2. een boek van gemengde artistieke inhoud, door één schrijver, Gezel
le, geschreven ten behoeve van de Vlaamse seminariestudenten; 
3. een boek van gemengde artistieke inhoud, door Gezelle én zijn stu
denten geschreven en samengesteld door Gezelle. 

De eerste betekenis lijkt ons onwaarschijnlijk daar Gezelle dan een 
voor hem bestemd boek weer zou hebben opgedragen aan een ander: Eu-
geen van Oye schrijft immers begin september na zijn kritiek op deze 
titel: 

En dan, waarom een boek aan iemand opdragen, die, volgens elke 
waarschijnlikheid, u zoveel dankbaarheid niet zal weten te voeden 
als Ethel voor Faber? * 

De twee andere mogelijkheden weerspiegelen zich beide echter in latere 
plannen vóór 1862, zodat het moeilijk wordt het plan van augustus 1858 
preciezer te bepalen. 

Op 1 maart 1859 schrijft Gezelle aan Eugeen, dat hij hem een verza
meling gedichtjes zendt onder de titel Album blaren „Behelzende gedichten 
bloemen stemmen der natuur en des herten lichtprinten schetsen Dicht-
wisseling enz.7". Deze gedichten wil Gezelle weer spoedig uitgeven. Op 
17 maart vraagt Eugeen wanneer de Albumblaren zullen komen en ver
zoekt hem intussen sommige van zijn andere verzen waarover Gezelle met 
hem gesproken heeft, te zenden. Gezelle antwoordt op 11 april dat de 
Albumblaren maar langzaam vorderen. Maar hij zendt hem wel van die 
andere verzen. Het zijn, blijkens Eugeens brief van dezelfde maand o.a. 
Zoo menig blomme, Dààr, Super {lumina, God is dààr en Ten strijde (Pro 

218 



Xo...). Afgezien van Dààr, dat we niet kunnen thuisbrengen, zijn deze 

gedichten niet kort te noemen. Nu spreekt Gezelle in zijn brief van 1 

maart 1859 over „little pieces" in verband met Albumblaren. Tegenover 

de tangere stukken die Gezelle wél aan Eugeen zendt, zullen de Album

blaren kleine gedichten bevatten. 

De titel Albumblaren doet aan Studenten-Album denken. Het brengt 

ons een album te binnen, bestaande uit een fraai omslag met losse blaad

jes die aan vrienden en kennissen werden aangeboden om er als aanden

ken iets op te schrijven. Het is duidelijk dat bij Albumblaren alleen Ge

zelle, om de beeldspraak vol te houden, de blaadjes beschreef, maar dat 

de titel gekozen werd om de verscheidenheid van de inhoud, zoals die 

in werkelijke albums gevonden worden, aan te geven. De op de titel 

volgende opsomming in Gezelles brief van gedichten, bloemen enz. geeft 

dit ook te kennen. We menen dat de Albumblaren door Gezelle in het net 

werden ingeschreven in het zakboekje dat later als titelpagina Nageldicht

jes kreeg. Dit handboekje, dat gedeeltelijk bewaard is gebleven, is ongeveer 

mei 1859 voor het eerst gebruikt voor het inschrijven van kleine gedich

ten: drieëntwintig gedichtjes werden na elkander in het net op het recto 

ingeschreven. De inkt en het handschrift zijn nagenoeg gelijk aan die van 

Hs. I Weerom de vrije klok van 19 mei 1859. Korte tijd hierna schijnen 

op een zestal verso bladzijden een gelijk aantal gedichtjes bijgeschreven te 

zijn. De data kloppen goed met de correspondentie met Eugeen van Oye 

over AlbumblareH: 10 april 1859 schrijft Gezelle over de langzame voort

gang van Albumblaren, maar in mei was hij blijkbaar zover dat hij 23 tot 

29 gedichten in het net kon schrijven. Later werden er nog 15 gedichten 

in het boekje geschreven met een blekere inkt, die volgens Allosery 

wijst op ongeveer Pasen 1860, omdat hij dit handschrift ook heeft gevon

den op hetzelfde hs I van Weerom de vrije klok waar met deze bleke 

inkt verbeteringen en bovenaan het woord Paeschavond werden aange

bracht: dit wijst op Pasen 1860. Ook de titelpagina 

+ 
Nageldichtjes 

J.C. heri Ipse et in saec. 

Die geen tael heeft/is geen naem weerd 
Die geen tael heeft/is geen man. 
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werd met dezelfde bleke inkt geschreven en dateert dan ook van 1860. ' 
Deze Nageldichtjes nu werden in juni 1860 als XXXIII Kleengedichtjes 

uitgegeven. De gedachte een aantal kleine gedichtjes te bundelen laat hem 
ook na deze uitgave van 1860 niet los. Op een blad met titelontwerpen, 
daterend van de zomer 1860, treffen we aan: Kleengedichtjes andere 
XXXIII. Dit tweede 33-tal is nooit afzonderlijk uitgegeven, maar vond een 
plaats in de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden van juni 
1862 onder de titel Bloembladeren. In 1881 werden zowel de XXXIII 
Kleengedichtjes als de Bloembladeren voor het grootste deel en in vaak 
andere rangschikking opgenomen in de definitieve uitgave Driemaal 
XXXIII Kleengedichtjes van 1881, die later, in 1893, samen met Gedich
ten, Gezangen en Gebeden in één deel een plaats vonden in de verzamelde 
gedichten van Gezelle. 

In de lijn Studenten-Album - Albumblaren · Nageldtchtjes - XXXIII Kleen
gedichtjes - Kleengedichtjes andere XXXIII - Bloembladeren - Driemaal 
XXXIII Kleengedichtjes komt de tweede betekenismogelijkheid van Stu-
denten-album als een boek van gemengde artistieke inhoud, door één 
schrijver geschreven ten behoeve van de Vlaamse seminariestudenten, tot 
haar recht. 

We kunnen evenwel ook de lijn onderscheiden die duidt op de derde 
betekenis: een boek van gemengde artistieke inhoud, door Gezelle én 
zijn studenten geschreven en samengesteld door Gezelle. Wel is deze lijn 
minder duidelijk te onderscheiden, doordat het nooit van een afzonder
lijke uitgave of een duidelijk afgeperkte afdeling in een bundel is geko
men, maar toch is het de moeite waard hierop dieper in te gaan, omdat 
er aanknopingspunten zijn met Gezelles ideaal van een Vlaamse christen-
dichterschool, zoals deze in enkele brieven aan Eugeen van Oye in 1858 
tot uiting komt. Op 28 februari 1858 schrijft Gezelle immers aan Eugeen: 

laet onze nieuwe kristen vlaemsche dichterschool de oude voorbeel
den niet verstoeten, laet ons ook onze reis naer Roomen doen, ik 
zoo wel als gij, en de heidensche kunst, zij heete nu alzoo, aen 
Kristus & aen Vlaendren onder den voet brengen. ' 

Op 2 april 1858 komt hij daarop terug: 
In andere streken is niet alleen de kristen kunst, zang etc. weer 
aen 't opkomen, maer ook de kristen poëzie, de kristen zeden & 
gebruiken en wij hebben 't in onze handen of ze hier nog langer 
moet wachten of niet; daer hebt gij mijne allerbinnenste ge
dachten. 10 
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Asselbergs heeft aangetoond dat Kerkhofblommen (mei 1858) beschouwd 

kan worden als een „Defense et Illustration" van Gezelles dichterlijke be

ginselen uit zijn eerste dichterperiode, van de droom der „herrijzing van de 

vlaamse geestelijke volkskracht, te bewerken door een christendichterschool 

die (... ) de poëzie zou adelen en heiligen tot een evangelisch werkingsmiddel 

in de maatschappij" " , Ook in zijn brief van 11 april 1859 aan Eugeen 

hamert Gezeik op de noodzaak van een christelijke poëzie voor Vlaanderen: 

„Flanders wants wants wants Christian Poetry" 12. In deze dichterschool had 

hij een belangrijke rol toebedacht aan zijn poësisleerlingen en hij ver

langde ernaar deze leerlingen als dichters naar voren te zien komen. Het 

was ook Gezelle die Eugeens gedicht Moed en betrauen ter publikatie 

zond aan Alberdingk Thijm, die het in de Volksalmanak voor Nederland-

sche katholieken voor 1859 plaatste. 

We mogen ons afvragen of Gezelle wellicht het plan gekoesterd heeft 

om zijn Vlaamse christendichterschool in de openbaarheid te doen treden 

door een publikatie bestaande uit werk van zijn leerlingen en vrienden, 

al dan niet met werk van hemzelf. Ook zo'n plan kan schuilgaan onder de 

titel Studenten-Album. Wellicht heeft hij daarbij later, in de eerste maan

den van 1859, gedacht aan een publikatie in een soort dialoogvorm, waarin 

zowel de gedichten van zijn leerlingen als van hemzelf een plaats vonden 

die in een dichterlijke correspondentie waren ontstaan. Nog niet in au

gustus 1858, maar wel in maart 1859 was het materiaal daarvoor aanwezig 

na de uitwisseling van gedichten tussen Gezelle en Edmond van Нее en tus

sen Gezelle en Karel de Gheldere. Nu zijn de gedichten uit de correspon

dentie van Gezelle en Edmond van Нее nogal lang, maar die van Gezelle 

en Karel de Gheldere niet, zodat deze zouden kunnen vallen onder de af

deling „Dichtwisseling" van Albumblaren. In mei 1859 werden in ieder 

geval enkele gedichten in het boekje Nageldichtjes opgenomen die uit de 

dichtwisseling met Karel de Gheldere waren ontstaan: Zoo welkom als de 

bie en Niet waer, de dichter, 't arme mensch. Het plan bleef leven tot in 

de zomer van 1860 toen het in een rij ontwerp titels werd opgenomen 

als Dichterlyke briefwisselinge 13. Tot een afzonderlijke uitgave is het nooit 

gekomen. Wellicht dienen we een schaduw van dit plan te zien in die 

groep van gedichten in Gedichten, Gezangen en Gebeden die aan zijn 

studenten werden opgedragen: in 1862: Tranen (voor Karel de Gheldere), 

Gy dichter die de leeuwerk zongt (Robrecht Willaert), Een bonke keer-
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zen kmd (Eugeen van Oye), Van de wilgen (Victor Vancoillie), Polydor gy 
kind van Vlaenderen (Polydor Demonie,) Jesu waer 't den mensch gege
ven (voor de studenten in het algemeen); in 1879/1893: Tranen (Karel 
de Gheldere),Zoo welkom ds de bte (idem), Een bonke keerzen kmd 
(Eugeen van Oye), Oten Avond en die Rooze (idem), Aan de voorgaande 
(idem), Van de wilgen (Victor Vancoillie), Polydor gtj kmd van V¡an
deren (Polydor Demonie), Een dreupel Poesy (Gustaaf Verriest), Gtj 
dichter die de leeuwerk zongt (Robrecht Willaert), Pas op Mon (Ed
mond van Нее), Rammentati (Domenico de' Pisani). 

Bij de rangschikking van deze gedichten heeft het dichterschap van de 
betrokken leerling een rol gespeeld. In 1862 was Karel de Gheldere reeds 
in de openbaarheid getreden met zijn dichtbundel Jongelingsgedichten van 
1861. „Zijn" gedichten staan vooraan in Gezelles reeks. In 1862 volgde 
het gedicht Gy dichter die de leeuwerk zongt voor Robrecht Willaert, die 
niets gepubliceerd had, maar wiens dichterschap zelf in Gezelles gedicht 
functioneel is. Bovendien voegde Gezelle een aantekening toe waarin 
de eerste strofe van Willaerts gedicht wordt geciteerd met de opmer
king dat het deel uitmaakt van een tamelijk grote verzameling van aan 
Gezelle dierbare dicht- en prozastukken die voor hem een gelukkige 
herinnering vormen. Dan komt het gedicht van Eugeen van Oye aan de 
beurt, die in 1862 alleen Moed en betrauen in Thijms Volksalmanak voor 
Nederlandsche Katholieken van 1859 als publikatie op zijn naam had 
staan. Dan volgen de leerlingen die niet als dichter waren opgetreden en 
wiens dichterschap in Gezelles gedichten geen rol spelen. 

De rangschikking der gedichten van 1879 is interessant. Karel de Ghel
dere blijft voorop, maar Robrecht Willaert is naar achteren verhuisd: 
van hem is geen poëzie te verwachten. Eugeen van Oye volgt onmiddel
lijk op Karel de Gheldere: hij heeft in 1874 zijn eerste bundel Morgen
schemer uitgegeven. Zal het toeval zijn dat zowel het laatste gedicht voor 
Karel de Gheldere : Zoo welkom als de bte als het laatste voor Eugeen 
van Oye: Aan den voorgaande toespelingen bevatten op Gezelles vader
schap in poeticis van deze leerling? Van Karel de Gheldere „wiens vler
ken ik vaneen/scheên/en zenden op de locht/mocht," van Eugeen van 
Oye wie hij „'t woordenzweerd/en zien en helpen gorden" had? Ook 
het eerste gedicht Tranen (voor Karel de Gheldere) bevat een toespeling 
op Gezelles vaderschap in poeticis, doch deze betreft niet Karel de 
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Gheldere in 't bijzonder, doch alle studenten: ook daarom zal Karel de 

Gheldere in de groep vooraan hebben gestaan. 

Eenmaal heeft Gezelle toch samen met enige leerlingen gedichten ge

publiceerd. In het jaar na Gedichten, Gezangen en Gebeden verschijnt in 

Thijms Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken voor 1863 West-

Vlaamsche Dichtspranken, samengesteld uit elf gedichten van Gezelle, 

(reeds in Gedichten, Gezangen en Gebeden opgenomen), vier van Hen

drik van Doorne en zeven van Karel de Gheldere. Eerst in 1865 zal hij 

in Rond den Heerd alle beschikbare krachten trachten te bundelen tot 

versteviging van het christendom in Vlaanderen: de poëzie zal daarbij 

evenwel niet het voornaamste wapen zijn. 

Een tweede, wat moeilijk te onderscheiden lijn is dus wellicht: Studen-

ten-album - Dichtwisseling (in Albumblaren) - Dichterlyke briefwisselinge -

voor studenten bestemde verzen in Gedichten, Gezangen en Gebeden -

West-Vlaamsche Dichtspranken - Rond den Heerd. 

II. Gezelles werkzaamheden voor de eerste druk van „Gedichten, 
Gezangen en Gebeden." 

Het jaar 1860 is in het leven van Gezelle een jaar met vele gebeurtenis

sen geweest. We denken hier niet alleen aan zijn overplaatsing naar Bru-

ge, maar ook aan zijn publikaties. Op een ons niet bekend tijdstip in 

1860, maar waarschijnlijk vóór de zomer, verscheen met een opdracht 

aan superior Bruno van Hove Het kindeke van de Dood. Medio juni pu

bliceerde Gezelle een kleine bloemlezing mystieke verzen Alcune Poesie 

de' Poeti Celesti, en eind juni XXXIH Kleengedichtjes. Op 4 mei onder

tekende hij zijn Inleidinge bij Een Noordsch en Vlaemsch Messeboekske 

dat hij - blijkens zijn brief van 26 juni aan Mgr. Fakt - toen aan deze op

stuurde. Op 1 juli begon Gezelle zijn medewerking onder de naam Spo

ker aan het strijdlustige weekblad van Vleeschouwer, Reinaert de Vos. 

Van 1860 echter dateren ook de eerste plannen voor de dichtbundel die 

in 1862 onder de titel Gedichten, Gezahgen en Gebeden zou worden uit

gegeven. 

Eugeen van Oye vroeg hem op 23 februari 1860 al: „Wanneer zal ik 

het genot hebben, mijn liefste Heer, een tweeden Dichtbundel van uwe 

hand te mogen lezen?... Weiger niet de vrage van degenen die uwe kun-

ste bewonderen, weiger niet de vrage van deze die in uw blinkende wa-
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ter hun rustig en lachende beeld mogen aanschouwen!..."1 Maar Gezelle 
was niet van zins met het verlangen van de poëzieminnende, doch in
zake zijn toekomst elke beslissing ontwijkende jongen mee te gaan: „Een 
tweeden dichtbundel vraegt gij, en wat zou ik al een tweeden gaen ma
ken! Den eersten heb ik dan voor u gemaekt, ik heb er mijn hopend berte 
in gedrukt maer de hope is verijdeld en teleurgesteld, en ik ben onge
troost gebleven sichten toen. Ik hoopte immers op u meer dan ik ooit op 
iemand gehoopt hebbe"2. Deze terechtwijzing zegt ons niets omtrent de 
werkelijke plannen van Gezelle. Gezelle wees Eugeen terug op een ter
rein waarvan hij had ondervonden dat de jongen er steeds naar uitweek 
om maar niet tegenover zijn vroegere geestelijke vader openhartig te hoe
ven zijn inzake de omstreden priesterroeping. Gezelle wilde hem echter 
dwingen kleur te bekennen. 

Op 11 mei 1860 immers schrijft Eugeen van Oye reeds: „Ik zou haast 
't bezonderste vergeten: maar 't is waarschijnelik omdat het oude gevoe
lens zijn die ik niet meer noodig heb u te doen kennen: het heeft mij 
uitnemende vreugde gedaan te vernemen dat gij 'nen nieuwen Dichtbun
del gaat uitgeven. - Wanneer?-"3 Gezelle beantwoordt deze opmerking 
niet en we verkeren in het onzekere of deze dichtbundel soms XXXHI 
Kleengedtchtjes van eind juni is. Het is echter bepaald niet uitgesloten 
dat we hier te maken hebben met een voornemen om een tweede bun
del in de trant van Vlaemsche Dichtoefeningen uit te geven. Op 19 oktober 
1860 schrijft Eugeen: „Ik hope welhaast uwen verzenbundel te zien uit
komen: gij moet hem haast uitgeven, hij is 't weerd"4. XXXHI Kleen
gedtchtjes is dan reeds enige maanden geleden verschenen en wordt door 
Eugeen blijkbaar niet beschouwd als de dichtbundel waarnaar hij ver
langt. De bewoordingen van 19 oktober geven voorts te kennen dat het 
plan niet nieuw meer is. Wij zijn geneigd aan te nemen dat het om de
zelfde dichtbundel gaat als op 11 mei. 

In het Gezellemuseum bevinden zich enige titelontwerpen voor Ge
dichten, Gezangen en Gebeden. Vooreerst heeft Gezelle op wit, vrij dik 
papier een reeks plannen geschreven en daaronder vinden we : 

(5) gebeden gezangen en gedichten 
ofte 

Hope, troost & dichterlyke 
geestontlatinge 
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voor 
vlaemsch katholyke studenten 

(6) Proeve van Westvlaemsche 
Dicht en taelveerdigheid. 

( 7 ) Verledenkundig woordenboek 
a. van 
b. of tael- letter en geloofkundige 
a. woo 
b. oudheden v. westvlaenderen 

(8) Dichterlyke briefwisselinge 

Voor de datering kunnen we als terminus post quem eind juni 1860 aan
nemen, de datum waarop XXXIII Kleengedichtjes verscheen. Een terminus 
ante quem is moeilijker vast te stellen. 

Er zijn enige andere titelontwerpen met dateringen van Gezelle be
waard gebleven die ons kunnen helpen. In Zantekoor» publiceerde 
Caesar Gezelle enige bladzijden die hij in een aantekenboekje gevonden had 
(Ы. 203-209). Daaruit nemen we de oorspronkelijke en gedateerde ontwer
pen, in lichte inkt geschreven, over:5 

blad 1 DICHTERLYK WESTVLAENDEREN 
ofte 

verzamelinge van 
gebeden, gezangen, spreuken, vermaningen, 
raedsels, e.z.v. tot nu toe ongeschreven 
en onuitgegeven en maer levende op de 
tonge van het volk van Vlaenderen 

- Apis ... more modoque. -
Hor. IV. od. I 25-6 

te Roeselaere 
1860 

blad 2 Voorbeelden 
van Westvlaemsche Dicht & tael

veerdigheid. 
blad 3 dicht- en taelbegaefdheid 

A -П^ 

VERLEDENKUNDIG WOORDENBOEK 
ofte 

Geloof- tael en letterkundige 
Oudheden 
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Van Westvlaenderen 
by eenverzameld 

door de leden van het 
Vlaemsche lettergezelschap 

in 't kleen Seminarie 
te 

Roesselaere 
1860 

De titelontwerpen op blad 2 en 3 komen overeen met onze nummers 
(6) en (7) in de plannenlijst. De titelontwerpen uit Zantekoorn zijn 
van vóór medio augustus 1860, toen Gezelle nog aan het Klein Semina
rie te Roeselare verbonden was, gezien de vermelding „byeenverzameld 
door de leden van het Vlaemsche lettergezelschap in t' kleen Seminarie 
te Roesselaere 1860" op blad 3 en „te Roeselare 1860" op blad 1. Dit 
alles wijst in de lijst op 1860. Als terminus ante quem kunnen we 
waarschijnlijk 4 maart 1861 aannemen, de datum waarop Gezelle een 
brief aan Thijm schreef. In deze brief vinden we ten eerste de titel van 
het folkloristische werk, doch ten opzichte van blad 1 aanzienlijk ge
wijzigd: 

„Daerby heb ik nog: 
litteratuer des volks of 

Raedsels dichtjes spreuken vertelsels 
van 't volk van westvlaenderen letterlyk 
uit den mond des volks volgens hun eigen 
versmaet en voor zoo veel zy nievers geschreven 
voorkomen. 
Mag dit in uw warande?" 

Bovendien vinden we in deze brief een plan dat niet in de lijst staat: 

Ik ben tewege een schets uittegeven van de Engelse missiona
rissen die in Westvl. gepredikt hebben in 't vl. en in 't Engelsch 
met een lyst van de vlaemsche priesters nu in Engeland in dienst, 
weet gy my geen dienstige hulpbronnen? 6 

Allossery dateert de lijst op zomer 1860. Als deze datering niet juist 
is, kan ze toch niet ver bezijden de waarheid zijn. In deze lijst is 
ontwerp (5) in dit verband het belangrijkste. Het is niet het oudste ti-
telontwerp voor de bundel van 1862. Oorspronkelijk was het de onder
titel, wat blijkt uit een ontwerp, geschreven op een dubbelgevouwen 
vel wit Bathpapier. Op de andere zijde van dit papier staat in hetzelfde 
potloodhandschrift als van Dien Avond en die Roose van 1 november 
1858 een ontwerp voor een gedicht ter gelegenheid van de voltooiing der 
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Mariakapel in het Klein Seminarie op 21 juni 1858 (in voltooide vorm 
gepubliceerd in Baurs dundrukeditie der Gelegenheidsgedichten op blz. 
656; zie voor de datering ]ub. IV blz. 2). Het titelontwerp, in verbleek
te inkt geschreven, zag er aanvankelijk aldus uit: 

+ 
ANDERE VLAEMSCHE DICHTOEFENINGEN 

van 
Den Eerw. H. Guido Gezelle pbr. 

professor in 't kleen Sem. 
te 

Rousselaere. 
Behelzende GEDICHTEN, GEBEDEN EN GEZANGEN 
Hope troost en dichterlyke geestont 
spanninge voor vlaemskatholyke 

Studenten 
Tristatur aliquis vestrum? Oret. 
Aequo animo est? Psallat. 

Ep. cathol. Sti Jacobi V. 13 
te Rousselaere 

gedrukt en uitgegeven by 

Dit ontwerp is dus van ná juni 1858 (we mogen wel aannemen van 
na de uitgave der eerste „Vlaemsche Dichtoefeningen" in augustus 
1858) en van vóór medio augustus 1860, toen Gezelle naar Brugge werd 
overgeplaatst. 

In nagenoeg dezelfde inktkleur werd dit ontwerp zo gewijzigd dat 
het resultaat werd 

GEDICHTEN GEBEDEN EN GEZANGEN 
aen de vlaemskatholyke 

Studenten 
opgedragen en toegewyd 

van den E.H. Guido Gezelle pbr. 
Tristatur aliquis vestrum? Oret. 
Aequo animo est? Psallat. 

Ep. cathol. Sti. Jacobi V. 13. 

Deze wijziging zal wel plaatsgevonden hebben na Gezelles vertrek uit 
Roeselare, aangezien de vermelding „professor in 't kleen Sem. te Rous
selaere" verviel en ook de plaats van uitgave „te Rousselaere gedrukt 
en uitgegeven by" werd doorgestreept. Omdat echter het verschil in 
inktkleur en handschrift uiterst gering is, wordt het waarschijnlijk dat er 
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tussen het eerste ontwerp en de wijziging niet veel tijd is ver
streken. Dit betekent dat het eerste ontwerp waarschijnlijk van kort 
voor half augustus 1860 dateert en dan kan samenhangen met het plan 
betreffende een nieuwe dichtbundel, dat Eugeen van Oye in zijn brief 
van 11 mei 1860 vermeldt. Het titelontwerp nr. (5) in de lijst neemt 
een tussenpositie in tussen het eerste ontwerp en de wijziging, en zal 
daarom wel van ongeveer dezelfde tijd zijn als deze twee: een aanwij
zing te meer dat de lijst van de zomer 1860 dateert. 

Er komt evenwel niets terecht van de uitgave. We geloven niet dat 
dit veroorzaakt werd door een verlammend verdriet ten gevolge van de 
ondervonden miskenning. Noch in zijn inderdaad minder rijkelijk vloeien
de poëzie noch in zijn brieven uit de Brugse tijd 1860-1862 maakt Ge-
zelle de indruk een dichtgeslagen man te zijn. Zijn toon is juist minder 
sentimenteel en mannelijker. Bovendien moet hij in die tijd herhaalde
lijk over zijn plan gesproken hebben om een dichtbundel uit te geven, 
blijkens een uitlating van Jules Blanche op 1 februari 1862: „Gy gaet 
zeker alligte het werk uitgeven, waervan gy zoo dikwyls gesproken hebt; 
iedereen zal het met veel blydschap ontvangen"7. Enige weken daar
voor, op 15 december 1861, had Eugeen van Oye al geschreven: „Wan
neer gaat [gij] toch eindelik uwe verzen uitgeven?8" Gezelles reactie is 
ons niet bekend. We vinden evenwel in die jaren herhaaldelijk berichten 
dat Gezelle het bijzonder druk heeft. In september en oktober 1860 kan 
hij in zeven nummers van Remaert de Vos geen bijdrage leveren door zijn 
verhuizing naar Brugge. Zijn medewerking wordt geringer en op 9 juni 
1861 veronschuldigt Hendrik van Doorne onder de naam H.K.E. Кореей 
zijn leraar Gezelle: „Spoker zwygt gedurig, hy is al alle kanten overlaên 
van werk en bezigheden, ten is geenen Io vivat meer te roepen; want de 
aerme gast ligt onder zyn papieren begraven; maer hoe diepe dat hy 
zit dat en wete ik niet juist" '. In Gezelles brief aan Eugeen van Oye 
van 5 december 1860 lezen we: „Sedert dezen morgen ten З г tot nu, dat 
het 11 luidt op d'halle en hebbe ik nog geen enkel half uer, geen kwart my 
zelve nog mijn bezondere vrienden toebehoort. Ik doe dienst in drie, 
vier, ja vijf verschillende plaetsen tegelijk, mijn boeken, mijn brieven, 
liggen half hier, half daer, half elders op één getast en onbruikbaer voor 
mij" 10. Ongetwijfeld zal Gezelle geen lust gehad hebben om zich ernstig 
bezig te houden met de samenstelling van een dichtbundel, - waarvan ver-
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scheidene gedichten niet onder zijn berusting, maar onder die van oud-

leerlingen waren, - zolang hij directeur was van een ordeloos Engels Colle

ge. Eerst in maart 1861 wordt hij van deze functie ontheven om alleen 

aan het seminarium Anglo-Belgicum les te geven (zie de brief aan Eugeen 

van Oye op 13 maart 1861) " . Deze drukte heeft hem evenwel niet ver

hinderd om folkloristische studies te doen, zoals blijkt uit zijn brief aan 

Thijm. Er kwam waarschijnlijk nog bij dat de uitgave van de dichtbundel 

op financiële bezwaren stuitte. Voor zijn taalkundige studies zag hij 

blijkens zijn brief aan Thijm een mogelijkheid om ze in een tijdschrift 

{De Dietsche Warande) te publiceren. Een dichtbundel van het formaat 

van Vlaemsche Dichtoefeningen baarde hem in financieel opzicht zorgen. 

Van Doorne immers deelde aan Walgrave mede dat de kosten hem van 

een nieuwe uitgave weerhielden en dat hij eerst tot de uitgave overging 

toen Van Doorne zich garant stelde voor de eventuele tekorten 12. 

Caesar Gezelle stelt het voor alsof Gezelle niet alleen om financiële 

redenen, maar nog meer wegens de kritiek op Vlaemsche Dichtoefeningen 

geen tweede bundel had willen uitgeven 13. Met die repliek liep het ech

ter wel los: als er kritiek kwam, was zij gunstig! Hugo Verriest spreekt 

nergens duidelijk uit waarom Gezelle aan hem en aan Hendrik van Door

ne eerst na veel aarzeling toestemming gaf om aan de samenstelling van 

de bundel te beginnen, maar hij suggereert voldoende dat Gezelle toen 

gebukt ging onder het zwaar verdriet tengevolge van de miskenning die 

hem ten deel was gevallen 14. Ook dit lijkt ons, gezien de gesteldheid die 

uit Gezelles brieven van die jaren spreekt en gezien de brief van Jules 

Blanche, niet juist. Naar ons gevoelen werd de uitgave van 1860 tot 1862 

uitgesteld door de overplaatsing van Gezelle naar Brugge en de daaruit voort

vloeiende drukke werkzaamheden. Als hij eenmaal een regelmatige werkkring 

in het Seminarium Anglo-Belgicum alleen heeft, duurt het niet zo lang 

meer, of hij geeft toe aan de drang van de zijde zijner leerlingen en 

oud-leerlingen. 

Van 10 maart 1862 is het eerste teken dat de werkzaamheden voor de 

bundeling zijn begonnen. Eugeen van Oye schrijft op die dag aan Gezelle: 

Men heeft mij gezeid dat gij uwe verzen gaat uitgeven en hier te 
Leuven laten drukken. Harry van Doorne heeft mij in uwen naam 
gevraagd, gelijk gij weet, of ik mij wilde belasten met het verbe
teren der drukproeven. Het zal mij de dagen herinneren toen gij 
uwen eersten bundel uitgaaft, toen ik nog het geluk had bij u te 
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zijn; dan ben ik ook een weinig met de uitgave uwer verzen bezig 
geweest. 

Ik schrijve u voornamelijk hierom : indien u mij veroorlooft 
de zaak op mij te nemen, het opzenden der verzen zou niet 
lang meer mogen uitgesteld worden, want de Paaschvacancen zijn 
haast daar en in den zomer hebben 't de Studenten lastig. 

En dan, waar wilt gij dat uw bundel gedrukt worde? Bij Fon-
teyn zal het wat goedkooper komen, doch bij Van Linthout zal het 
met meer zorge en meer kennis van zaken geschieden; ten tweede, 
indien Fonteyn het drukt, dan zal bij maar alleen zijn die 't zal ver-
koopen, terwijl als het Van Linthout is, dan zal het bij twee druk
kers te koop gesteld worden: Peeters en Fonteyn: gij verstaat dit, 
peize ik : Fonteyn natuurlik is niet al te goê vriend met Peeters, 
vermits het concurrenten zijn : en Peeters zou geen boek willen 
verkoopen die bij Fonteyn gedrukt is: dit weet ik van goê part. 
Eindelik, Van Linthout is lid van Tijd en Vlijt, is gedeclareerd 
flamingant, terwijl dat Fonteyn alles is, dat is te zeggen niets. Zie-
daar eenige redenen, Mijnheer, dat ik de vrijheid neme u voor 
te dragen: het is mij gelijk, dat kunt ge wel begrijpen, wat gij be
geert of niet.15 

Op 24 maart schrijft hij: 

Gustav Verriest heeft mij, bij gelegenheid, gezeid dat gij uwe ge
dichten bij den Hr. Gailliard gaat laten drukken: indien uw bundel 
met die keurigheid in 't publiek verschijnt die wij in Alb. Thijm's 
artikel bewonderen, dan kan het niet beter geschieden; de letter 
is ligt en lief, en 'k en geloove niet dat men hier te Leuven eene 
zoo schoone uitgave zou kunnen verhopen." 16 

Gezeik neemt weer het titelontwerp van waarschijnlijk 1860 ter hand en 

voegt met donkere inkt tussen de eerste en tweede regel van het veran

derde onderwerp de woorden „een schetsboek", zodat de titel nu luidt: 

GEDICHTEN GEBEDEN EN GEZANGEN 
een schetsboek 

aen de vlaemschkatholyke 
Studenten 

opgedragen en toegewyd 
van den E.H. Guido Gezelle pbr. 

Tristatur aliquis vestrum? Oret. 
Aequo animo est? Psallat. 

Ep. cath. Sti Jacobi V. 13 

Nog vóór hij de uitgave aan Gailliard toevertrouwt (diens naam ont

breekt namelijk), schrijft hij op een enkel vel wit Bathpapier met de

zelfde donkere inkt als de bovenvermelde woorden „een schetsboek" : 
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gezangen gedichten en gebeden 
een schetsboek 

voor vlaemsche studenten 
tot christelyke en dichterlyke geestontspanninge 

van den E.H. Guido Gezelle pbr. 
Tristatur aliquis vestrum? Oret. 
Aequo animo est? Psallat. 

Brugge x x x 
1862. 

De inschrijving wordt opengesteld. Eugeen van Oye klaagt op 7 april 1862 
dat hij nog niet veel inschrijvingen heeft gevonden17 en Victor Lanssen 
schrijft op 4 april uit Roeselare : 

De tweede reden is omdat de dagscholieren aen wien ik gezeid heb 
dat gy eenen nieuwen boek gingt uitgeven my alle dagen komen 
vragen of gy my nog niet wederom geschreven hebt. zy zyn on ver
duldig om te weten hoe dien boek zal noemen welkeer dat 't zal 
zyn en wanneer hy zal komen. En ik en Alfons Carlier alle dagen 
uwen brief verwachtende en hebben nog onze inschrijving niet be
gonnen niet wetende of het wel zou zyn voor u. Indien gy liever 
hebt dat wy inschryven by de thuisliggers g'en moet het maer laten 
weten het zal geschieden volgens uwen wille.le 

Hugo Verriest stelt het voor alsof hij het was die Gedichten, Gezangen 
en Gebeden uitgaf : 

In 't jaar 1862 gaf ik,... belet wel: gaf ik zijne Gedichten, Gezan
gen en Gebeden uit. Dat had ik van hem met groóte moeite ver
kregen 19 

Waarin heeft dat uitgeven door Hugo Verriest bestaan? Allossery formu
leert het aldus: „we weten dat we de le uitg. van GGG te danken heb
ben aan het toedoen van Hugo Verriest en Hendrik Van Doorne onder 
toezicht van Gezelle. Gewis hadden zij al enkele stukken bij een, maar 
eens de toelating verkregen, zijn ze verder gaan aankloppen bij al de 
makkers die van den Meester verzen gekregen hadden en konden er zoo 
een zeker aantal verzamelen. In 't nazien en schikken ervan deed Gezelle 
er nog eenige bij en zo kwam de bundel klaar"K. De gegevens, in de 
laatste twee volzinnen gemeld, ontleende Allossery aan Het Leven van 
Guido Gezelle door Walgrave die deze waarschijnlijk van Hendrik van 
Doorne had vernomen21. 
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Het is voor ons van fundamenteel belang zo nauwkeurig mogelijk het 
aandeel van Hugo Verriest en Hendrik van Doorne enerzijds en van 
Guido Gezelle anderzijds aan het samenstellen en uitgeven van de bun
del vast te stellen. Alleen op deze wijze kunnen we ons instellen op het 
probleem in hoeverre Gedichten, Gezangen en Gebeden ook in zijn struc
tuur als geordende bundeling van voor publikatie definitief voltooide ge
dichten de vormwil van de dichter en wellicht een appèl aan de lezer 
verraadt. 

De rol van Hendrik van Doorne is het minst duidelijk. We weten van 
hemzelf dat hij Gezelles financiële bezwaren tegen een publikatie van zijn 
verzen heeft weten weg te nemen door zichzelf (of zijn vader?) voor de 
eventuele tekorten garant te stellen. Waarschijnlijk doelde Gezelle hierop 
in het gedichtje dat hij schreef in het exemplaar van Hendrik : 

Die dezen boek geschreven heeft 
Zal, is 't dat God hem 't leven geeft 
Gedenken wie hem hielp daeran 
En hem helpen waer hy hem helpen kan. 

Deze leerling heeft ook als tussenpersoon gediend, toen in maart 1862 
het plan bestond om de bundel in Leuven te doen drukken en Gezelle 
Eugeen van Oye wilde verzoeken daar de drukproeven na te zien. Onder 
de ons bekende handschriften van gedichten van Gedichten, Gezangen en 
Gebeden is er slechts één van Hendrik van Doorne (Hebt compassie). Al 
hebben we geen bewijzen, het is wel waarschijnlijk dat hij zijn vrienden de 
gedichten, die zij van Gezelle hadden gekregen, heeft gevraagd en ook 
de voor hemzelf bestemde ter beschikking heeft gesteld. Directe bemoeie
nis van Hendrik van Doorne met de samenstelling zelf van de bundel 
is evenwel niet waarneembaar. 

Met Hugo Verriest is het anders gesteld. Ook hij zal wel gedichten 
bij zijn vrienden verzameld hebben. Maar hij deed meer. We vinden on
der de bewaard gebleven handschriften zeven apografen door Hugo Ver
riest, na de autografen het grootste aantal (nl. o Lied, Gelukkig kind, 
Een vrouw genaekte uw kleed, Vaerwel! dat schoone woord, 't Zy wie 
het huis ook bouw', 't Was in de blyde mei, Ach туп biet je). Voorts 
is door hem met inkt Gezelles potloodhandschrift van Tranen weent de 
gryze landman overgetrokken. Belangwekkender is nog dat een aantal voor 
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de druk van 1862 gebruikte handschriften een rangnummer dragen van 
de hand van Hugo Verriest. Hierdoor schijnt het dat deze oud-leerling 
zich direct met de opbouw van de bundel heeft bemoeid. Het betreft al
leen gedichten in het eerste gedeelte van de bundel van 1862 en boven
dien zijn het juist voor een groot deel deze nummers die op een onregel
matige wijze van de definitieve volgorde blijken af te wijken. De door 
Hugo Verriest genummerde gedichten liggen tussen nr. 7 Aurora en nr. 31 
Op stake, op steen die door Gezelle zelf werden genummerd. Vóór nr. 
7 vinden we als enig (door Gezelle) genummerd handschrift nr. 5 Re
gina Coeli: beide nummers kloppen met de rangorde in de bundel van 
1862. Op stake, op steen draagt het nummer 31, doch is nummer 32 in de 
bundel. De verspringing met één nummer vinden we voorts tot aan 
Bloembladeren, waarvan de handschriften door Gezelle zelf met Romein
se cijfers werden gerangschikt. Tussen nr. 29 God is daer waarvan Ver-
riests nummering klopt met de plaats in de bundel, en nr. 31 Op stake, 
op steen, in werkelijkheid nr. 32, moet dus voor Gezelle één gedicht zijn 
tussengeschoven: óf Hebt compassie óf Oer liep een dichtje. Zoals ge
zegd is, tonen de verschillen tussen de rangorde volgens Verriests num
mering en die in de bundel een onregelmatig beeld: 

ummer in de 
bundel 

12 
16 
19 
20 
22 
25 
27 
28 
29 

rangnummer op het titel 
handschrift 
14 Tranen weent de gryze landman 
16 Polydor, gy kind van Vlaendren 
22 Ach myn bietje 
19 Gelukkig kind 
21 o Lied 
2? Nu of nooit 
27 'k Zat by 'nen boom te lezen 
28 Rammentati 
29 God is daer, of de zegen met het 

Allerheiligste 

Uit deze afwijkingen blijkt duidelijk dat Gezelle zelf heeft ingegrepen 
in de ordening der gedichten. Ook was het ongetwijfeld het werk van 
Gezelle dat het totaal aantal verzen op precies honderd werd gesteld. 
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Voorts heeft Gezelle alle autografen en apografen zelf nagezien en er 
meermalen ingrijpende wijzigingen in aangebracht. Hij heeft de verzen 
voor de bundeling definitief vorm gegeven en gecorrigeerd. Hij heeft 
speciaal met het oog op de bundeling de opdracht aan Alberdingk Thijm 
en het slotgedicht 't Laetste geschreven. Anderzijds heeft hij een gedicht 
als Dien Avond en die Rooze geweerd22. Gezelle heeft dus zijn gedichten 
voor de bundeling gewijzigd en verbeterd, de opname en rangschikking 
van zijn gedichten overwogen, veranderd en vastgesteld, de omvang be
paald, en de opdracht alsmede het slotgedicht geschreven. Gedichten, Ge
zangen en Gebeden is in alle opzichten Gezelles werk en Gezelles wil. 
Hugo Verriests aandeel is zeer ondergeschikt geweest: het verzamelen 
van gedichten die bij leerlingen berustten, het kopiëren van gedichten 
en het voorlopig nummeren van de handschriften. Wellicht heeft hij een 
volledige kopie van de bundel voor de drukker vervaardigd, welke dan 
verloren moet zijn geraakt, en misschien heeft hij drukproeven nagezien. 
Bij dit nuttige, maar weinig invloedrijke werk moet het zijn gebleven. 
Een aanwijzing temeer voor de beslissende rol van Gezelle bij deze uit
gave is een aantekening van de drukker-uitgever Edward Gailliard op 
een fragmentarisch handschrift van Aurora : 

Heer Guido Gezelle, gelief mij dit stuk terug te zenden. 
Edw. G. 

Vanaf ongeveer maart 1862 werd door Hugo Verriest, Hendrik van 
Doorne en vóór allen dus Gezelle zelf de uitgave van Gedichten, Gezan
gen en Gebeden gereed gemaakt bij Edward Gailliard te Brugge. De titel 
werd uiteindelijk (óók weer uitsluitend door Gezelle!) gewijzigd en ver
kort tot de volgende titelpagina : 

GEDICHTEN 
GEZANGEN EN GEBEDEN 

Een schetsboek 
voor vlaemsche studenten 

van den 
E.H. Guido Gezelle, pbr. 

„Tristatur aliquis vestrum? Oret." 
„Aequo animo est? Psallat". 

+ 
Brugge 

Boekdrukkery van Edw. Gailliard 
1862 
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Aanvankelijk heeft Gezelle het boek willen voorzien van een geleide-
woord, zoals hij het bij Vlaemsche Dichtoefeningen in 1858 had gedaan. 
Hij heeft er toch van afgezien. Er zijn twee ontwerpen bewaard geble
ven. Het eerste is een potloodklad, geschreven op wit Bathpapier waarop 
reeds met potlood aan de bovenrand geschreven stond: 

O vrye vlaemsche poësis + 

Door Baur werd dit kleengedichtje aan de hand van het handschrift geda
teerd op 28 juli 1860. Indien het blaadje Bathpapier niet door Gezelle in 
1862 werd gebruikt om nog eens dit gedichtje te schrijven, dan moeten 
we rekening houden met de mogelijkheid dat dit ontwerp in juli 1860 
werd geschreven, dus in de tijd dat hij voor het eerst van plan was de 
dichtbundel uit te geven en dat hij in verband daarmee voor het eerst 
een titel ontwierp en wijzigde . Het eerste ontwerp van dit geleidewoord 
dat er heel anders uitziet dan een tweede, dat ongetwijfeld van 1862 da
teert, luidt: 

Het volgende diene tot geleibrief en verweer tegen die vele (eerst 
menigvuldige) vyanden die myn boeksken bykans natuerlyk zal 
moeten tegenkomen: 't zy om dat zyn schryver wat langer frak 
draegt als de meeste menigte van menschen 'tgeen sommige die 
veel van vryheid en verdraegzaemheid weten te preken van langs om 
min aenstaet; 'tzy om 't boekskens opvoedinge en beginselen 'tzy om 
zyn gedachten willen en streven 'tzy om zyn kleerdracht zelve om 
ievers een e of a te kort of te lang te Hollands of te Vlaemsch wat 
weet ik al 

t zy ouder broeder is uitgekreten geweest om dat (dat doorge
streept) en voor oudewyfs gepraet en papen werk om dat er de 
na(em) Jesus te dikwyls na sommiger meening in kwam omdat ik 
het opperwezen God en O.L.V. er dierf noemen. 

'k ben voortgegaen in die boosheid en getroost my op voorhand 
al het gene ik of myn boeksken om des willen zouden moeten uit-
staen 't is gelyk van wie. Ik hope onder tusschen dat niet volstrekt 
noodig is Brussels of Ghents rationalist te zyn om zoo niet schoon 
toch fraei verdraegzaem vlaemsche verzen te dichten soli Deo O h 
& Gl. 

Zoo schynt de meening geweest te zyn van deze die den schry-
v(er) met hun welwill. bemerking vereerd hebben en die 't zyn 
nevenby bemerkt, toch niet al te papistisch voorkomen noch aen 
de papen verkocht zyn. De twee laetste bezonderlyk z[y]n die van 
den schryver hoogst verschillen in geloofsbelydenis. Hun zy van 
herten dank bewezen als aenmoedigen voor een inschryven op dit 
werk daer is nog een goeije brok latyn toe voor die verteren kan 

235 



De laatste alinea doet vermoeden dat Gezelle hierna beoordelingen wilde 
laten afdrukken, zoals hij ook inderdaad gedaan heeft in de uitgave van 
1862 onder het hoofd Beoordelingen enz. (blz. 152-156), echter met de in
leiding: 

Ik heb over vier jaer by myne dichtoefeningen eenige bladz. ver
antwoording gevoegd, nu acht ik my gelukkig die zorge aen andere 
te kunnen overlaten, zoo zy dan het volgende:..." 

waarop de beoordelingen volgen uit De Tijd, Bieb Public, Ida v. Durings-
felds Von der Schelde bis zur Maas, en de Eendragt. Hij besluit aldus: 

Gelykelyk zyn my hoogst vereerende getuigenissen toegekomen van 
de Heeren J. Bormans, uit Luik; Hendrik Conscience, uit Kortryk; 
A. Bogaerts, uit Rotterdam en anderen. Ik gebruike deze gelegent-
heid om hun openbaer dank te betuigen voor hunne hooggeschatte 
en aenmoedigende goedkeuring. De goede wenken der twee eerstge
noemde schryvers hebbe ik my naer vermogen ten nutte gemaekt, 
in deze myne tegenwoordige dichtuitgave; ik zegge er hun herhael-
den dank voor en bidde om nog te mogen de gunste genieten van 
hunne welwillende goedheid. 

Te Brugge in 't Engelsch Seminarie, op den feestdag van Sinte 
Lutgardis, Beschermheilige der Dietsche tael- en letterkunde. 

Junij 16 A.D. 1862. 
G.G. 

Van de twee laatste beoordelaars, genoemd in Gezelles ontwerp, zal Bo
gaerts er een geweest zijn, die in een briefje van 20 augustus 1859 zijn 
bewondering voor Vlaemsche Dichtoefeningen had uitgesproken en had ver
zocht: 

Uwen uitgever eens en vooral te zeggen, dat hij mij steeds gelieve 
te beschouwen als inteekenaar op al de gedichten (ik hoop dat ze 
talrijk zullen zijn) die er van Uw Eerw. in het licht mogen ver
schijnen. B 

De aanvang van het tweede ontwerp voor een geleidewoord die spreekt 
van de „achtbare H.H. intekenaars" die hem „zo niet persoonlyk toch 
schriftelyk bekend" zijn, verwijst ondubbelzinnig naar 1862, toen o.a. 
in Leuven (Eugeen van Oye), in Roeselare (Victor Lanssen) en ongetwij
feld ook in Brugge een actie om op Gezelles tweede dichtbundel in te 
schrijven was gevoerd. Het ontwerp werd in zwarte inkt op een bladzijde 
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uit een schrijfboek geschreven. We nemen het over uit de Jubileumuitga-

ve, daar wij het document zelf niet hebben kunnen raadplegen: 

Het meeste deel der achtbaer H.H. inteekenaers op dit werk 
zyn met den schryver daervan zoo niet persoonlyk toch schriftelyk 
bekend, zy weten waer hy met zyn Poësis naertoe streeft sedert het 
verschynen van zyn eerste werk en 't ware hem aengenaem waer hy 
daerin alleen maer gelukt te weten opentlyk en openbaerlyk by-
zonderlyk voor die anders meenen voor te houden hoedanig hy 
meent dat Vlaemsche Poësis zyn moet en zyn kan zoo niet in haer 
uiterlyken vorm toch in haer inwendig streven en bedoelen, te doen 
gelden dat hy het daer vooren houdt dat God zoo als hy de oor
sprong de grond en duerzaemheid is van alle wezens en alle waer-
heid, zoo ook moet de grond het wezen en het doel zyn van alle 
het schoone het aentrekkelyke het bekoorende zelf in zoo een ge
ring bestek als dit van onze hedendaegsche vlaemsche letterkunde; 
zoo behoort het wel niet opgevat te worden dat men elders toe 
geen poësis kan anwenden dan om gebeden te dichten neen maer 
zoo gelyk God zyn magt en wysheid besteedt in het scheppen van 
al dat bestaet en in het daerby bekend maken van zyn wil en be
geerte aengaende 't geen wat er den mensch den Koning aller schep
ping te gelooven en te doen staet zoo ook kan de Poësis op alle 
ding [en] haer stof vindende haer werk nogthans nooit zoo danig 
ontaerden dat zy met Gods aenschouwen aller dingen met Gods 
wil over alle dingen met Gods Poësis, zoo dit my toegelaten zy 
te zeggen, in oneenigen tegenklank gerake. 

Zoo moet het zyn alwaer der maer een christen dichter maer een 
katholyk mensch meer op der aerde wat dan hier in ons catholiek 
en oud getrouwig Vlaenderen waer het volk, het eigentlyke volk, 
niet het ingebeelde Philosophiek volk, maer het volk dat ik en een 
ander vader en moeder onder teile ende vereere, waer dat volk nog 
zóó innerlyk en zoo eigentlyk catholiek is, niet Gallikaensch noch 
Britisch catholiek, niet Josephistisch catholiek ja zelfs noch Bel
gisch noch vlaemsch katholiek maer - katholiek sine addito. Men 
durft i r stemme voeren in den name dezes volks, men durft er 
dichten in een ander woord en niet catholiek, anticatholiek anti
christen zyn, dat durft men nogthans. Dat durft men publiek met 
n^me en toename in boeken die van cathol[ieken] gelezen van 
katholieken gedrukt verkocht, ontschuldigd en geprezen worden, 
voorbeelden zou ik hier aenhalen en publiek laten drukken ware 't 
niet dat zulks ook zou medewerken zyn tot meerdere bekendschap 
van namen en werken die zouden moeten en mogten zy maer 
eeuwig vergeten zyn! Wat dan geëerde vrienden wanneer een pries
ter dicht, en de priesters waren immers van ouds her, van in 't 
heidendom de dichters - wanneer een priester dicht in name en 
tale van dat volk dat hy verbonden is te kennen, van dat volk dat 
eertyds den priester geborgen heeft 
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In beide ontwerpen zet Gezelle zich bij voorbaat schrap tegen de te ver
wachten weerstand van vooral anti-clericale zijde. In tegenstelling tot de 
inleiding en vooral de verantwoording bij Vlaemsche Dichtoefeningen voelt 
Gezelle geen behoefte om de Vlaamse taalvorm van zijn poëzie te verde
digen. We zullen zien dat juist Gedichten, Gezangen en Gebeden wegens de 
dialectvormen veel critiek zouden ontmoeten van Hendrik Sermon in 
Noord en Zuid (januari 1863) en van J.FJ. Heremans in Nederduitsch 
Maandschrift (mei 1863) И І. Het lijkt ons niet zeker dat de aanval van 
David op het Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Brugge op 
het gebruik in ernstige literatuur van Vlaamse dialectvormen werd veroor
zaakt door Gezelles bundel van 1862, al zal het, toen David zijn bezwa
ren uitsprak, door zijn toehoorders vooral van toepassing geacht zijn op 
Gezelles recente bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden. Eugeen van Oye 
wist immers reeds op 27 juni (de bundel was nauwelijks van de persen!) 
in een brief aan Gezelle te melden: 

Der staat in de circulaire van 't Congres, dat de sprekende leden 
zich vóór 1ste Juli moeten aankondigen. 

Mijnheer, waarschijnelik zult gij te spreken hebben, moeten spre
ken: want, volgens dat ik gehoord heb van goê part, David van 
Leuven gaat opkomen tegen „de manie van zekere Westvlamingen 
van hun dialect als geschrevene tale te willen invoeren". Ik zeg u 
dit opdat gij op uwe hoede wezet: te wapen! 

(David is nog niet zeker dat hij iets gaat voordragen, maar in
dien hij het doet, zal het dat zijn: ik weet het van Deprins, sekre-
taris van Tijd en Vlijt, aan wien David het eigenmondig gezeid 
heeft.) Deprins gaat iets te Brugge lezen: verzen."24 

De goedkeuring van grootvicaris Faict werd op 23 juni getekend. Daarna 
moet met grote snelheid zijn gewerkt, want Eugeen van Oye kan op 27 
juni Gezelle melding maken van de indruk die de bundel in Leuven 
heeft gemaakt: „Uwe verzen hebben sensatie gedaan. Iedereen bewon
dert ze" enz.24. Eugeen van Oye brengt deze verzen evenwel niet in ver
band met Davids actie. Hij schrijft er pas over in een nieuwe alinea, 
direct na zijn boven geciteerde waarschuwing. Het is de vraag of David 
de bundel reeds had kunnen inzien: er zullen waarschijnlijk niet veel 
exemplaren zijn gereedgekomen en die weinige zullen wel gezonden zijn 
naar de beste vrienden van Gezelle. Hierop wijst ook een brief van Vic
tor Lanssen uit Roeselare op 1 juli 1862, die erover klaagt dat de boeken 
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voor de seminaristen nog niet zijn aangekomen, doch dat de exemplaren 
voor Huys en Algar er wel zijn. We menen dat David door Gedichten, 
Gezangen en Gebeden slechts in zijn voornemen gesterkt zal zijn. Zijn 
woorden lijken ook meer een reactie op Gezelles Verantwoordinge bij 
Vlaemsche Dichtoefeningen. 

Elk voorwoord verviel echter. Alleen de reeds genoemde Beoordeling enz. 
en de Aantekeningen werden aan de verzameling gedichten toegevoegd. 
De bundel kreeg een opdracht aan Alberdingk Thijm als teken van de 
stam- en taalondeelbaarheid van Noord en Zuid. Vlak vóórdat de bundel 
werd uitgegeven, kreeg Gezelle een antwoordgedicht van Thijm dat hij nog 
achter de gedichten in het Bijvoegsel met Beoordeeling, Aenteekeningen 
enz. kon laten afdrukken. Hierin aanvaardt Thijm de door Gezelle gereikte 
hand, wijst tevens de door hem reeds in de Dietsche Warande van sep
tember 1861 verworpen liberale opvatting af in Karel Versnaeijens werk 
Jacob van Maerlant en zijne werken. En tenslotte herhaalt hij in versvorm 
wat hij reeds volgens Gezelles brief van 24 augustus 1861 aan Hendrik 
van Doorne gevraagd had: „Ну heeft my by alle twee myn handen vastge
pakt en my doen beloven van in Vlaenderen te blyven werken met myn 
legioen jongelingen" и . Blijkbaar waren ook Thijm Gezelles Engelse plan
nen bekend. 

Nadat het boek gedrukt was, enige dagen na de ondertekening van Be
oordeling enz. op 16 juni 1862, werden de gedrukte bladen ter goedkeu-
king voorgelegd aan grootvicaris Faict, die op 23 juni zijn approbatio te
kende. Dit geschiedde niet zonder enige vertraging. Allossery heeft reeds 
melding gemaakt van een briefje van uitgever Edw. Gailliard aan Mgr. 
Faict met het antwoord van deze prelaat en een onderschrift van Gailliard 
aan Gezelle: 

Reverendissime Domine Faict 
Velis mihi mittere quaeso approbationem opens Domini Guidonis 
Gezelle 

Edw. Gaillard 
typographus. 

Mittam, postquàm R.D. Gez. audiero 
JF 
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VG 
Dne Gezelle 
Dns Faict mihi misit folla impressa sine approbatione - ea de causa 
iterum misi earn pos tula tum. 

Ed. G. 

Allossery maakt verscheidene veronderstellingen om het gedrag van Faict 
te verklaren26. Vooreerst verwerpt hij de mogelijkheid dat Faict enige 
stukken verwijderd wilde zien. Terecht, want het boek was reeds ge
drukt, en indien Gezelle er enige stukken uitgelicht had, zou het niet 
goed mogelijk geweest zijn dat het boek ongeveer een week later al in 
de handen van lezers was. Bovendien belooft Faict de goedkeuring te 
zullen zenden: Mittam. Allossery vermoedt dat Faict de aanvraag voor 
goedkeuring niet door de drukker maar door Gezelle gedaan wilde zien, 
gezien het lichtgeraakt karakter van de latere bisschop Faict. We den
ken dat Faict wel ronduit zou laten merken aan de uitgever dat de schrij
ver zelf de approbatio moest aanvragen: dan kon Gailliard zich ook voor 
uitgaven van andere priester-schrijvers daaraan houden. We vermoeden 
dat Faict Gezelle wilde horen in verband met de redactie van zijn goed
keuring. Het is de vraag of Faict de gehele bundel ernstig kon en wilde 
bestuderen. Van Gezelle zelf zou hij snel vernemen wat deze met zijn 
bundel wenste te bereiken. In zijn goedkeuring heeft hij dan ook aardig 
het streven van Gezelle getroffen: 

GOEDKEURING 

Wy geven met genoegen Onze goedkeuring aen een nieuw Dicht
werk van den Eerw. Heer Guido Gezelle, Pbr. getiteld : 

GEDICHTEN, GEZANGEN EN GEBEDEN, EEN 
SCHETSBOEK VOOR VLAEMSCHE STUDENTEN 

Wij bevelen het de jongheid van Ons Bisdom en den Vlaem-
schen lezer in 't algemeen. Wy hopen dat de schryver zal gelukken 
in zyne pogingen om niet alleen Vlaemsche, maer Deugd- en Chris-
telyk-Vlaemsche letteren by ons te doen in eere blyven en bemind 
zyn; Wy wenschen dat hy moge ook anderen aenmoedigen tot even 
zoo wel gemeenden als wel lukkenden arbeid. 

Brugge, 23 Junij 1862. 
J. Faict, Vik. Gen. 

Tussen 23 en 27 juni, dus ongeveer 25 juni 1862 kwamen de eerste 
exemplaren van Gedichten, Gezangen en Gebeden in de openbaarheid. De 
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eerste reactie ni. die we kennen, is die van Eugeen van Oye op 27 juni 
uit Leuven. 

III. De tweede en de derde druk van „Gedichten, Gezangen en 
Gebeden" 

De tweede druk van Gedichten, Gezangeft en Gebeden, bij Karel Fonteyn 
te Leuven en bij Julius De Meester te Roeselare in 1879 als derde deel 
van de verzamelde gedichten uitgegeven, is van zeer groot belang, door
dat hierin de verzameling op ingrijpende wijze in samensl dling en volg
orde gewijzigd werd. Voor de aard van deze wijziginger verwijzen we 
naar het volgend hoofdstuk. 

Op 25 juli 1874 schrijft Duelos aan Gezelle dat hij over het uitgeven 
van een brief van eind augustus 1874: „Maakt gij verzameling van 
het verzamelen van zijn gedichten mee, zoals blijkt uit het postscriptum 
van een brief van eind augustus 1874: „Maakt gij verzameling van 
mijn gedichten, hier hebt gij nog een stuk, de groóte verzen ten minsten, 
Carton had er vele die ik zelf niet meer en hebbe. 't Moet nog een in 
't hospitaal zijn dat ik gemaakt hebbe op de professie van zekere zuster 
Vermandere. Zou er denken aan zijn om een nieuwe uitgave Dichtoefe
ningen (uitgekozen) te laten in druk gaan?" l 

Het gaat in deze correspondentie met Duelos steeds om een nieuwe 
bundel zoals er in 1880 zal verschijnen onder de titel Liederen, Eerdich
ten et Reliqua. Uit het eind van bovenstaand citaat blijkt dat Gezelle ook 
begint te denken over een heruitgave van Dichtoefeningen. De zinsnede 
„hier hebt ge nog een stuk, de grootste verzen ten minsten" zou misschien 
een eerste teken kunnen zijn van het in de editie der verzamelde gedichten 
toegepaste principe om de kleine gedichten uit de bundels te verwijderen 
en te verzamelen in een aparte bundel Kleengedichtjes. Van enige be
moeienis door Duelos met de uitgave van Gezelles gedichten is ons ver
der niets bekend. 

In het „Half-Oogst"-nummer van De Vlaamsche Vlagge van 1877 tref
fen we de vroegste mededeling aan van de uitgave der verzamelde gedich
ten van Gezelle, waarop men bij Julius De Meester te Roeselare kan inte
kenen. Volgens Walgrave moet het Gustaaf Verriest geweest zijn die Ge
zelle tot deze heruitgave heeft aangezet en die ook heeft medegewerkt 
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om de uitgave te verzorgen2. Deze medewerking moet vooral ingehouden 
hebben dat deze oud-leerling de uitgave financieel mogelijk gemaakt heeft. 
Vandaar dat de bundels niet alleen werden uitgegeven door Julius De 
Meester te Roeselare, maar uiteindelijk ook door de drukker Karel Fon-
teyn te Leuven, waar Gustaaf Verriest hoogleraar was geworden. 

Op 27 januari 1878 verschijnt een belangrijke mededeling over de uit
gave in Rond den Heerd: 

GEDICHTEN VAN EERW. HEER GUIDO GEZELLE 

Daar zijn nog eenige inschrijvingen krijgelijk op de Gedichten van 
M. Gezelle, bij J. De Meester, boekhandelaar te Rousselaere; prijs 
3fr. 
Meteen laten wij weten : 
Io. dat de eerste boek bijna afgedrukt is en al de stukken in hun 
geheele zal bevatten die vroeger in de Dichtoefeningen uitkwamen; 
2". dat in den 2n boek {Gedichten, Gezangen en Gebeden) de 
Kleengedichtfés uitgelaten worden en door andere vervangen als 
deze die hier volgen; 
3". dat er nog andere werkelijke veranderingen zullen zijn, waar
over uitleg later. 

R.d.H. 

De uitleg, beloofd in punt 3, is nooit gekomen. Als specimina van ge
dichten als genoemd in punt 2 volgen Priester en En durft gij mij van 
dichten spreken. Al was het eerste boek begin januari 1878 bijna afge
drukt, het duurde nog lang voor het verscheen. In het paasnummer van 
De Vlaamsche Vlagge van 1878 staat de volgende ongeduldige uitlating: 
„'t staat in Dichtoefeningen van GEZELLE. (oude uitgave, bladz. 196: 
wij weten de bladz. der nieuwe uitgave nog niet, want zij wachten al 
te bliksems lange om voor den dag te komen)". Wellicht vond de ver
traging haar oorzaak in pogingen om ondersteuning van overheidswege te 
krijgen. Op 22 februari 1878 verzocht Gezelle deze in een brief aan de 
minister van binnenlandse zaken Delcourt3. 

Waarschijnlijk is deze ondersteuning niet verleend en moest Gustaaf Ver
riest de uitgave redden; opvallend is het ontbreken van de naam van 
de uitgever Fonteyn te Leuven: deze kwam blijkbaar pas op het laatst 
in de onderneming. 

Inmiddels had er een briefwisseling betreffende de uitgave der verza
melde gedichten plaats gevonden tussen Gezelle en Eugeen van Oye. Op 
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14 december 1877 antwoordt Eugeen van Oye vanuit Oostende op een 
niet bewaard kaartschrijven van Guido Gezelle: 

Nu, 'k ben gelukkig geweest te vernemen (door '/ orgaan van het 
Davidsfonds) dat men uwe (ongedrukte?) gedichten gaat uitgeven. 
(.·.·) 
Met genoegen zie ik door uw schrijven van zooeven, dat er gevolg 
aan gegeven wordt. Is het niet Hugo Verriest (die niet weerdig 
meer was te Rousselaere te blijven!!!....) die zich met de uitgave 
gelast heeft? Ik zie dus met uitnemend verlangen uwe gedichten 
te gemoet, en verhaast mij het wonderschoon versje dat gij mij in 
1874 toezondt, u over te schrijven en hierbij te voegen. (...) 
„Dien Avond en die Rooze" zal ook niet vergeten worden, niet 
waar? Dat is een uwer zoetste, roerendste gezangen. 
(...) 
Waarom schrijft gij nog altijd hoofdletters aan 't begin uwer vers
regels? Dat is noch door de redeneering noch door 't oud gebruik 
te wettigen. 4 

Gezelle bevestigt in zijn antwoord van waarschijnlijk 15 december dat 
Hugo Verriest de uitgave verzorgt5. Hierop zendt Eugeen van Oye de 
volgende dag, 16 december, Gezelle afschriften van de gevraagde gedich
ten en geeft hem inlichtingen omtrent verzen die anderen onder hun be
rusting hebben'. 

Wanneer Eugeen in december 1878 het eerste deel, Oicbtoefeningen, 
ontvangt, schrijft hij daarover aan Gezelle op 13 december 1878 een 
brief die o.a. kritisch is over Hugo Verriests werkzaamheden7. 

Het is evenwel de vraag of alleen Hugo Verriest over de nalatigheden 
hard gevallen moest worden: ook, zelfs vooral Gezelle kon het zich aan
trekken. De verhouding tussen de bezorger van de uitgave Hugo Verriest 
en de dichter Gezelle als degene die de leiding behield en ook de druk
proeven verbeterde, blijkt uit meer dan één gegeven. Baur citeert in de 
Jubileumuitgave een brief van Hugo Verriest op 4 oktober 1878 uit leper 
aan Gezelle, om aan te tonen dat Gezelle de gedichten voor opneming keur
de en de volgorde bepaalde8. 

Dat Gezelle heel wat werk verrichtte, blijkt ook uit een brief van Gus-
taaf Verriest uit dezelfde tijd waarin hij een uitnodiging voor het houden 
van een lezing afwees o.a. in verband met de heruitgave van zijn werken 9. 

In het Gezellemuseum bevindt zich een gedeelte van een drukproef van 
Blijde kinderen van de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebe
den met verbeteringen in paarse inkt van Gezelles hand. In tegenstelling 
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echter tot de eerste druk zijn er geen handschriften bewaard gebleven die 
kennelijk voor de druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1879 
gediend hebben. Wellicht is gebruik gemaakt van een exemplaar van de 
eerste druk waarvan de bladen werden losgemaakt om in veranderde volg
orde voor de tweede druk te dienen. Daartussen zouden dan hand
schriften (b.v. afschriften door Cordelia v.d. Wiele) geschoven kunnen 
zijn van de nieuwe gedichten. Van deze gedichten zijn een aantal hand
schriften of fragmenten van handschriften bewaard die voor het over
grote deel niet voor de druk gebruikt kunnen zijn wegens de vele afwij
kingen van de tekst van 1878, het ontbreken van rangnummers en/of 
het blijven staan van datering en handtekening. Alleen de handschriften 
van Ach en En durft gij mij kunnen, voor zover we dat uit bewaard 
gebleven fragmenten in staat zijn op te maken, wellicht voor de druk 
gebruikt zijn: zij tonen nauwelijks varianten met de gedrukte tekst en 
van het laatstgenoemde handschrift zijn datering en handtekening door
gestreept. Van de andere handschriften is het om de reeds genoemde 
redenen nauwelijks aan te nemen dat ze voor de druk van 1879 gebruikt 
werden: O Dichtergeest, Oneigene, Non praevalebunt, Onendig Wezen, 
Kerstdag, Tot de mane (kladhandschrift en nethandschrift, waarvan rang
nummer 10 niet klopt), Hangt nen truisch, Taalgeleerdheid, Priester, 
Aan Ameet Vyncke, Aan E..., Aan Gabrielle. 

Dichtoefeningen en Kerkhofblommen moeten vlak na elkaar eind 1878 
verschenen zijn. Gedichten, Gezangen en Gebeden liet echter een jaar 
op zich wachten: eerst einde 1879 kwam de bundel van de pers w. Zoals 
de titel Vlaemsche Dichtoefeningen was verkort tot Dichtoefeningen, zo 
werd de titelpagina Gedichten, Gezangen en Gebeden. Een schetsboek 
voor vlaemsche studenten van den E.H. Guido Gezelle, pbr. plus motto, 
vereenvoudigd tot 

GUIDO GEZELLE 
GEDICHTEN 

GEZANGEN EN GEBEDEN 

Leuven Rousselaere 
bij Karel Fonteyn bij Julius De Meester 

boekdrukker-uitgever boekhandelaar-uitgever 

1879 
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Uit de vermelde brief van Hugo Verriest aan Gezelle van 4 oktober 

1878 blijkt, dat Fonteyn de verzamelde gedichten drukte en dat Julius 

De Meester ze in de handel bracht. 

In vergelijking met de eerste druk valt er, taalkundig gezien, een lichte 

versterking van het regionale ten opzichte van het algemeen Nederlands 

waar te nemen. De varianten in de aan de eerste en tweede druk gemeen

schappelijke teksten wijzen dit uit. In enkele gevallen (9x) werd een e-

uitgang toegevoegd achter zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en 

werkwoorden. Het ontkenningswoordje en werd in een viertal gevallen 

toegevoegd. Driemaal veranderde Gezelle en in ende of end. Bloem 

wijzigde hij in blom (16x), druppel in dreupel (2x), Vlaenderen in 

Vlanderen (3x), dan in vergelijkingen in als (15x), my zelven in mijn 

zelven ( l x ) , geheimelykheên in geheemelykheên (2x), waer aan het begin 

van een bijzin in daar (2x), vogelen in veugelen ( l x ) , reikt in reekt 

(lx),epenthesis van d na liquidae en nasalen vond plaats bij b.v. alder-

heiligste en schoonder (5x). 

Elisie ter wille van het ritme werd ook in de spelling kenbaar ge

maakt (b.v. wentelende wordt wentlende). Belangrijker is het sterk toege

nomen gebruik van komma's (168x), waaruit een toegenomen aandacht 

voor de modulering in klank en ritme blijkt. Een afkeer van het reto

rische komt tot uiting in het schrappen (133x) van uitroeptekens. In 

de gevallen dat de imperatief tot één persoon gericht is, wordt de uit-

gangs-t geschrapt. 

Bekend is, dat in de verzamelde werken van 1878-1880 de begin

letters van iedere vers alleen dan hoofdletters zijn als zij tevens aan 

het begin van de volzin staan. Dit schijnt gebeurd te zijn op aanraden 

van Eugeen van Oye in zijn brief van 14 december 1877. Dit loslaten 

van de hoofdletters wijst op een onderschikking van de metrische vers-

eenheid aan de syntaxis en ritmiek van de volzin, en wijst in dezelfde 

richting als het toegenomen gebruik van de komma's. 

Evenals na de eerste druk verscheen in Thijms Volksalmanak voor Ne-

derlandsche Katholieken een bloemlezing uit de bundel, ditmaal zonder 

verzen van anderen. Thijm voegde er een aanbeveling aan toe ". Er volg

den negen gedichten: de Opdracht aan Thijm en diens Antwoord, de 

reeds in de Volksalmanak van 1863 verschenen Regina Coeli, God is daar 
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en Hei da lieve dreupel water en de in de almanak nooit eerder afge
drukte No» praevalebunt, Ergo erravimus, Jesu (in verkorte vorm), Hei 
blotnke tot de zonne, Ach en G'hebt dan ook dat bitter water. 

De teksten in Volksalmanak van 1880 zijn van belang omdat zij niet 
geheel gelijk zijn aan die in de uitgave van 1879: de verschillen zijn 
soms van die aard dat ze niet aan een ingrijpen van Thijm of aan 
drukfouten zijn toe te schrijven, doch van Gezelles hand moeten komen. 
Het betreft het gebruik van leestekens die vaak afwijken van de druk 
van 1879, doch overeenkomen met de latere van 189312, tekstvarianten 
in Het blomke tot de zonne 13 en vooral de titel van dit gedicht dat in 
1879 én 1893 de titel Tot de zonne draagt. Baur vraagt zich af of de ti
tel Het blomke tot de zonne (volgens hem de vroegste titel) er niet op 
wijst dat het gedicht aanvankelijk deel heeft uitgemaakt van een groter ge
heel: De zang der Bloeme, waarop muziekleraar De Stoop volgens Van 
Oyes brief van 16 december 1877 een compositie had gemaakt; ook Hei 
da lieve dreupel water, met gelijk metrum en rijmschema, zou daar deel 
van hebben uitgemaakt14. 

De derde druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden, de laatste onder 
verantwoordelijkheid van de dichter, kwam als deel III van Gezelles an
dermaal, nu vanaf 1892, verzameld werk in 1893 uit bij Jules De Meester 
te Roeselare. De uitgave van 1892 en later geschiedde op risico van de 
uitgever na een contract met de redactie van het tijdschrift Biekorf, 
waarvan Gezelle deel uitmaakte. Onder deze redactie was vooral Edward 
Van Robays, toen leraar aan het St.-Lodewijkscollege te Brugge, later je
zuïet en missionaris in India, die voor deze uitgave had geijverd. Uit 
brieven van hem aan Gezelle blijkt, dat hij tezamen met de overige redac
tie van Biekorf heeft onderhandeld met Jules De Meester over de uitgave 
en dat hij toestemming vraagt in Gezelles naam op te treden. In ant
woord op een brief van Van Robays van 27 juni 1891 geeft Gezelle hem 
schriftelijk volmacht15. 

De uitgave werd niet met veel zorg door Gezelle omgeven: vergissin
gen en drukfouten in de uitgave van 1878-1880 gingen maar al te vaak 
in de nieuwe druk mee. Voor de eerste vier delen, die een herdruk zijn 
van die in 1878-1880, zal het minder een dichterlijke dan een geldelijke 
aangelegenheid voor Gezelle geweest zijn. De varianten zijn nagenoeg 
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steeds van ondergeschikt belang en vaak een voortzetting van de wijzigin
gen in 1878-1880. In de derde druk van Gedichte», Gezangen en Gebe
den vinden we dan ook soortgelijke veranderingen in de richting van het 
regionale als in de tweede druk, vaak het verbeteren van over het hoofd 
geziene meer algemeen Nederlandse vormen: van Vlaanderen in Vlan-
deren Hx), van bloem in blom (lx), van en in ende (lx), van поете in 
nomme (lx), van hulp in hulpe (3x). De elisie werd zesmaal ook in de 
spelling aangegeven, de ontkenning en driemaal toegevoegd, en na de grote 
vloed van komma's in 1879 werden nog eens op 54 plaatsen komma's 
geplaatst. Had Gezelle in 1879 in de imperatieven de uitgangs-t geschrapt 
in de gevallen dat slechts één persoon werd toegesproken, in 1893 voegde 
hij de / weer toe in nog veel meer gevallen dan hij in 1879 had door
gestreept: 81x. 

Gezelle heeft dus wel een kritisch oog over de tekst van 1893 laten gaan, 
al was het resultaat zeker geen vlekkeloze uitgave, wat de drukfouten be
treft. Op 27 januari 1893 schrijft hij aan frater Ludovicus van de Houdt 
over de editie bij Jules De Meester: 

Ik zou zelfs geerne de nieuwe uitgave, Volledige Dichtwerken 
in vijf delen, waarvan de twee eerste Dichtoefeningen en Kerkhof
blommen te Rousselaere (in W.V1.) bij J. Demeester onlangs ver
schenen zijn, ten geschenke zenden; maar ze zijn Demeesters eigen
dom en ik en heb maar een afdruk! Die nieuwe uitgave is de 
minst slechte. ^ 

Deze kwalificatie moge enerzijds onder de bescheidenheidstopoi gerang
schikt worden, anderzijds is zij, objectief gezien, juist. 

Het titelblad van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1893 stelt ons 
nog voor een probleem. De bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden werd 
in tegenstelling tot de druk van 1879, in één deel verenigd met Drie
maal XXXIII Kleengedichtjes, zoals deze reeds in 1881 na de uitgave van 
1878-1880 in een duodecimo-uitgaaf je bij Jules De Meester was samenge
steld. Noch in de samenstelling van Gedichten, Gezangen en Gebeden, 
noch in die van Driemaal XXXIII Kleengedichtjes was iets gewijzigd. 
Desondanks spreekt het titelblad van een „vermeerderde" uitgave: 

GUIDO GEZELLE 

GEDICHTEN 
GEZANGEN & GEBEDEN 
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KLEENGEDICHTJES 

Derde, vermeerderde uitgave 
III 

Rousselaere 
Jules De Meester 

Uitgever 
1893 

Allossery verklaart „Derde, vermeerderde uitgave" door de Kleengedicht
jes als een toevoeging aan Gedichten, Gezangen en Gebeden te beschou
wen17. Ook Baur neigt tot die mening als hij schrijft: „Indien één bundel 
mogelijkheden biedt om, over en weer, van dichter tot werk en van werk 
tot dichter te concluderen, dan is het die uit de eerste Brugse tijd: Ge
dichten, Gezangen en Gebeden (1862), met de UI Maal XXXIII Kleen
gedichtjes (1860) sinds 1892 door de dichter zelf in één deel verzameld, 
wellicht als een bewijs dat Gezelle die twee in hoofdzaak lyrische bundels 
zelf was gaan voelen als samenhorig uit kracht van hun gemeenschappe
lijke bron: het Roeselaarse leed.18" Daar is iets van waar, al trekt Baur te
vens de voorstelling van zaken wel erg scheef door het voor te stellen 
dat de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 en Kleenge
dichtjes van 1860 in 1893 werden samengevoegd tot een geheel van Roe
selaarse verzen. Het is immers niet de bundel van 1862, maar die van 
1879 waarin toch ook een niet te verwaarlozen aantal gedichten uit de 
Brugse en Kortrijkse tijd werden opgenomen, het was niet Kleengedichtjes 
van 1860, maar die van 1881 waarvoor hetzelfde geldt als voor Gedichten, 
Gezangen en Gebeden van 1879, die Gezelle in één bundel onderbracht. 
Maar in vergelijking met Dichtoefeningen, Kerkhofblommen en Liederen, 
Eerdichten et Reliqua zijn Gedichten, Gezangen en Gebeden èn Kleenge
dichtjes lyrischer, van meer persoonlijke bewogenheid. 

Toen Gezelle in 1891 begon met de uitgave van zijn Verzamelde Dicht
werken, stond hij voor de vraag of hij daarin ook de Kleengedichtjes moest 
opnemen. Dit was niet gebeurd bij de uitgave van 1878-1880; toen had 
hij alle kleine gedichten en fragmenten uit de bundels genomen, en later 
afzonderlijk bij Jules De Meester te Roeselare in 1881 uitgegeven onder de 
titel : 

DRIEMAAL XXXIII 
KLEENGEDICHTJES 

mitsgaders een deel rijmreken 
nageldeuntjes, spakerlingen, en 
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diergelijk gestrooi, van Guido 
Gezelle. 

Bij Julius De Meester 
Boekhandelaar tot Rousselaere 

MDCCCLXXXI 
Op de achterzijde van het titelblad staat: Derde vermeerderde uitgave. 

Toen hij in 1893 de Kleengedicht/es opnieuw wilde uitgeven, stond hij 
voor de vraag of hij dat in een boek van hetzelfde formaat (232-144mm) 
moest doen als de andere delen; dan zou hij wel een zeer dun deeltje 
krijgen. Het lag voor de hand dat de Kleengedichtjes, als ze opgenomen 
werden, een plaats moesten vinden in één deel met een andere bundel. 
Gedichten, Gezangen en Gebeden was de minst omvangrijke bundel 
(147 blz. tegenover Dichtoefeningen 196 blz., Kerkhofblommen 181 blz. 
en Liederen, Eerdichten et Reliqua 183 blz.). Daar komt inderdaad bij 
dat Gedichten, Gezangen en Gebeden en Kleengedichtjes in lyrisch op
zicht het dichtst bij elkaar staan èn de meerderheid der gedichten uit bei
de bundels uit dezelfde omstandigheden waren voortgekomen. 

Tot een boekdeel verenigd, zouden Gedichten, Gezangen en Gebeden de 
derde druk, Kleengedichtjes evenwel de vierde druk beleven. Waarschijn
lijk heeft men het titelblad sprekend willen houden en daarom dit verschil 
in druk niet willen vermelden. Mogelijk heeft Jules De Meester de kans 
schoon gezien om van het titelblad een stimulans tot kopen te doen uit
gaan en daarom de rijkelijk dubbelzinnige toevoeging Derde, vermeerderde 
uitgave hebben gebruikt: „derde" slaat op Gedichten, Gezangen en Ge
beden, „vermeerderde" op Kleengedichtjes ten opzichte van Gedichten, 
Gezangen en Gebeden. Met uitzondering van Dichtoefeningen (1892) op 
welker titelblad in het geheel geen druk staat vermeld, en natuurlijk Tijd
krans (1893) en Rijmsnoer (1897), vinden we op het titelblad van Kerk
hofblommen (1892) de toevoeging „zesde, vermeerderde uitgave", en van 
Liederen, Eerdichten et Reliqua (1893) „Tweede vermeerderde uitgave". 
„Derde vermeerderde uitgave" bij Gedichten, Gezangen en Gebeden/ 
Kleengedichtjes past fraai hiertussen. Het is bovendien typerend dat Jules 
De Meester in 1900 (dus na Gezelles dood) een nieuwe, nog door Gezel
le verbeterde druk van Kerkhofblommen uitgeeft met de toevoeging „ze
vende vermeerderde uitgave" zonder dat er één versregel of prozazin aan 
het boek was toegevoegd ". 

We aarzelen daarom aan „Derde, vermeerderde druk" op het titelblad 
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van Gedichten, Gezangen en Gebeden/Kleengedichtjes de betekenis te 
hechten die Allossery eraan geeft en Baur geneigd is te doen. We kunnen 
bepaald niet met zekerheid een door de commercie bepaalde rol van Jules 
De Meester hierbij uitsluiten. 
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HOOFDSTUK \J 

De samenstelling van "Gedichten, Gehangen 

en Gebeden" 

De methoden die de kunstenaar bij het samenstellen van zijn gedichten

bundels hanteert, zijn te onzent weinig bestudeerd. We beschikken over 

de studie ]an Luyken als dichter van de Duytse Lier door Dr. A.C.M. 

Meeuwesse, waarin de structuur van de in deze titel genoemde bundel 

onderzocht wordt; rond de opbouw van Mathilde door Jacques Perk en 

Willem Kloos is een reeks van studies en tekstpublikaties geconstrueerd, 

en het oeuvre van Albert Verwey heeft tot verdieping in de bouw van 

diens poëziebundels genoodzaakt ·. In enkele artikelen is de opbouw ter 

sprake gekomen van o.a. Justus de Harduyns De weerliicke liefden tot Roo-

de-Mondt, van Poots Minneliederen, van Potgieters De Nalatenschap van 

den Landjonker2. Een algemene studie of de aanloop daartoe over de 

samenstelling van de bundels lyriek in het algemeen, zoals Marianne Thal-

mann's Gestaltungsfragen der Lyrik (München 1925), is ons niet bekend. 

Enige gedachten hierover vinden we, behalve in een werk als Vest-

dijks Albert Verwey en de Idee, in Walter Brecht, Conrad Ferdinand 

Meyer und das Kunstwerk seiner Gedichtsammlung (Wien-Leipzig 1918). 

Ter inleiding tot bestudering van de opbouw van Gedichten, Gezangen 

Gebeden diene de volgende oriëntering. Men kan de poëzieverzamelingen 

in twee groepen scheiden. De eerste groep bestaat uit bundels die vanuit 

een vooraf geheel of grotendeels vaststaand plan door de dichter al dich

tend zijn opgebouwd. Als voorbeeld kan gelden H. Roland Holst-v.d. 

Schalk, Sonnetten en verzen in terzinen geschreven3. Zonder bewust 

plan, maar als het ware geschreven door een in de dichter werkzaam be

ginsel, de Idee, schreef naar zijn zeggen Albert Verwey zijn bundels4. 

Hoe door wijziging van inzicht en/of omstandigheden de dichter de struc

tuur van zijn bundel, ook met ingrepen in de tekst der afzonderlijke ge-
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dichten, kan veranderen, toont de geschiedenis van Perks Mathilde. De 
wijze van opbouw heeft in alle gevallen gemeen dat ieder gedicht, dat 
op zichzelf reeds een voltooide betekenis heeft, wordt ondergeschikt ge
maakt aan een „hoger" idee, een ideële bovenbouw. 

De grootste groep verzamelingen echter wordt gevormd door die bun
dels die achteraf, dus zonder voorafgaand plan, uit een groep merendeels 
zonder verband met elkaar geschreven gedichten zijn samengesteld. De dich
ter kan dan zijn bundel zonder enige structuur laten en de volgorde van de 
gedichten lukraak vaststellen: de eerste bundel Verzen van Willem Kloos 
heeft veel van zo'n samenraapsel van bewaard gebleven poëzie. Gewoon
lijk echter zal de dichter, voor de opgave geplaatst om zijn verspreid 
geschreven verzen tot een boek samen te voegen, zich met enige zorg af
vragen hoe hij enige coherentie tussen de gedichten kan aanbrengen. Hij 
moet dan proberen een ordening te brengen in de chaos van verzen die 
onafhankelijk van elkaar, onder verschillende omstandigheden, op ver
schillende momenten, in verschillende stemmingen zijn ontstaan. Hij kan 
de gedichten in volgorde plaatsen van hun ontstaan, dat wil zeggen dat 
hij ze zoveel mogelijk laat aansluiten bij het geleefde leven, maar ook 
dat de ordening de ongeordendheid van de opeenvolging der betrokken 
levensmomenten weerspiegelt: de eenheid van de bundel is dan die van 
de levenssfeer, de lyrische toonaard van de dichter. Er is onder Gezelles 
bundel geen rommeliger bundel dan de na zijn dood verschenen chro
nologisch geordende Laatste Verzen. De dichter kan de gedichten ook in 
een andere, een nieuwe samenhang ordenen. Hij kan ze volgens een ge
woonlijk weinigzeggende maatstaf als de lengte rangschikken: Gezelle 
past dit criterium toe in Aanhang bij Rijmsnoer om en om het jaar. Of 
hij kan ze naar het genre indelen, zoals Bloem in Het Verlangen in een 
afdeling Gestalten de episch-lyrische en in een afdeling Lyrisch de lyrische 
gedichten onderbrengt. Een verdeling naar de stof vinden we in vele bun
dels, bijv. in Aart van der Leeuws Herscheppingen, met de hoofdstukken: 
Velden en vruchten, Betekenissen, Genooten, Tooverzafig, Van de tweede 
wereld. Een opbouw volgens genre en stof zien we in J.A. Alberdingk 
Thijms Palet en harp, romantisch dichtwerk in verzen en proza: Inleiding 
Middel-nederlandsche verhalen, Silhouetten, Droevige harpe, Harpe van 
troost en vreugde, Hekelingen, Novelle, Besluit. 

Belangwekkend wordt de opbouw wanneer de dichter retrospectief een 
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bundel zo in een thematische samenhang ordent dat de gedichten teza
men een ander levensinzicht uitspreken dan de verzen afzonderlijk en in 
hun oorsprong: Jan Luykens Duytse Lier is hiervan het sprekende 
voorbeeld. Het is ook mogelijk dat zulk een ordenmg partieel wordt toe
past en dat door deze rangschikking ergens binnen een bundel aan de ge
dichten door „wechselseitige Erhellung" een nieuwe betekenis gehecht 
wordt. In zulk een geval houdt de dichter zich bij de opbouw van zijn 
bundel niet duidelijk aan één principe. Het komt ons voor dat de samen
stellers van dichtbundels zich vaak niet aan één norm houden, maar, door 
de ongezochte verscheidenheid der voorhanden zijnde gedichten gedwon
gen, verschillende ordeningsprincipes naast en door elkaar toepassen, waar
door de bundels een allesbehalve geordende indruk maken. Daar komt bij 
dat, vooral in de tijd der naromantiek, de dichters van de door de verschei
denheid veroorzaakte nood een deugd maakten en aan hun bundels met 
opzet het karakter van een „album" gaven. Een album was een omslag met 
losse blaadjes die in die tijd gaarne aan vrienden en kennissen werd aan
geboden om er als aandenken iets in op te schrijven en die noodzakelijk 
een zeer gevarieerde, onsamenhangende inhoud moest bevatten. Zo kon 
een gedichtenbundel, al was deze door één dichter geschreven, in de orde
ning als album een, door het verrassende afwisselen van uiteenlopende 
thema's en vormen, aan het romantisch ideaal beantwoordende ongebon
den veelzijdigheid suggereren. Gezelle kende een zekere voorkeur voor 
het albumtype toen hij op 1 maart 1859 aan Eugeen van Oye schreef: 
„... my little pieces I intend to publish again soon under the title of 
„Album blaren" Behelzende gedichten bloemen stemmen der natuur en 
des herten lichtprinten schetsen Dichtwisseling enz.5" Baur heeft bij 
herhaling als zijn mening naar voren gebracht dat Gezelles bundels vóór 
Tijdkrans, dus Dichtoefeningen, Gedichten, Gezangen en Gebeden, Lie
deren, Eerdichten et Reliqua en Driemaal XXXIII Kleengedichtjes ,Дик-
гаке, niet volgens een bemerkbaar ordeningsbeginsel gebeurde verzamelin
gen van op zichzelf staande gedichten" zijn6. Ook Karel de Busschere 
oordeelt zo over Dichtoefeningen en Gedichten, Gezangen en Gebeden7. 
Eerst A.A. Keersmaekers heeft getracht in de Kleengedichtjes een orde
ningsbeginsel aan te wijzen, doch zijn poging werd ernstig bestreden8. 

In het bewustzijn echter van de moeilijkheid die het bundelen van 
onafhankelijke gedichten met zich meebrengt én met de mogelijkheid van 
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de bouw volgens het „album"-type voor ogen, dienen we te onderzoe

ken of in de wellicht schijnbaar wanordelijke bundeling van Gezelles 

Gedichten, Gezangen en Gebeden (met in 1862 als ondertitel aan een 

album herinnerende term Еея schetsboek voor Vlaemsche Studenten) niet 

hier en daar rangschikkingen te onderscheiden zijn waarmee Gezelle op 

het moment van de bundeling wellicht bepaalde facetten van zijn ge

dichten sterker wilde belichten. De handschriften wijzen uit dat Gezelle 

zich met de bundeling heeft beziggehouden en dat hij in de volgorde heeft 

gewijzigd. 

Voorts dient onderzocht te worden of de gedichten, die vaak aan be

paalde gelegenheden ontsproten waren, door wijzigingen in de tekst 

van hun aanleidingen losgesneden en meer algemeen geldend gemaakt 

werden. In Vlaemsche Dichtoefeningen van 1858 was dit zeer bepaald het 

geval met de lange gelegenheidsgedichten die in stukken verdeeld werden 

en zo verspreid en met ruimere strekking in de bundel werden opgeno

men: eerst in de tweede druk van 1878 verschenen ze in hun oorspron

kelijke staat en kregen ze weer hun karakter van gelegenheidsgedicht 

terug (1878: Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren was 

in 1858 in twee los van elkaar staande stukken opgenomen: Benedicite 

omnes volucres coeli Domino en Sterven is onsterfelykheid!; 1878: Aan 

de eerweerdige Heeren Petrus, Vitalis en Victor Carlter vinden we in 

1858 in vier stukken: Het Loet s te Avondmael, Sinai, Het Katholieke 

Altaer en enkele strofen in Dank na de heilige Misse; 1878: Pastor 

Boone was in 1858 gedeeltelijk opgenomen in de gedichten De Stoet en 

Ну Leeft!). Heeft Gezelle vier jaar later in Gedichten, Gezangen en 

Gebeden ook getracht op deze of een andere manier het gelegenheids-

karakter aan bepaalde gedichten te ontnemen? En zo ja, heeft dat iets 

te maken met een doel dat hij zich met de bundeling en de publikatie 

voor ogen had gesteld? Tenslotte kunnen er nog gedichten geschreven 

zijn ter afronding of explicatie van de bundeling. 

De bespreking van dit alles beginnen we met de verzorging van de 

teksten door Gezelle ter gelegenheid van de bundeling van 1862 en 

1879 na te gaan. Na een uitweiding over de betekenis van de boek

titel komen we tot de gecompliceerde kwestie der ordening, en we ein

digen met die teksten die juist voor een groot deel hun belang ontlenen 

aan de bundeling zelf. 
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I. De verzorging van de teksten 

In de voorafgaande hoofdstukken hebben we reeds bij herhaling opge

merkt dat van vele gedichten de oorspronkelijke versies, zoals we ze kun

nen lezen in de handschriften, in belangrijke mate afwijken van de in 

1862 gepubliceerde tekst. We beschikken niet over handschriften die Ge-

zelle voor de tweede druk in 1879 heeft gebruikt, maar des te meer over 

stukken die hij voor de eerste in 1862 hanteerde. We weten het doordat 

hij deze handschriften nummerde voor de bundeling en ook doordat de 

wijzigingen in dezelfde donkere inktkleur geschiedden als het gedateerde 

handschrift van Blijde kinderen van 2 juni 1862 en van genoemde num

mering van Gezelles hand: deze wijzigingen beantwoorden aan de gedruk

te tekst. Voor het meest opvallend deel nu wijzen de veranderingen op 

een streven om de gedichten algemeen geldend te maken en hun dus 

het gelegenheidskarakter te ontnemen. Ten eerste heeft Gezelle vaak zeer 

doortastend in de tekst geschrapt en juist die delen verwijderd die alleen 

bestemd waren voor de betrokken leerling of die op één speciaal geval 

doelden. Zo werd Herinnering aan den nacht fia Onzes Heeren transfigu

ratie-dag 't jaar O.H. 1858 verkort tot Hoe licht is toch de sparke vier 

door de verzen 33 t/m 42, 47 t /m 64 en 69 t /m 80 te laten vervallen, juist 

die gedeelten waarin toespelingen voorkomen op de nachtmerrie die Gus-

taaf Verriest had, op het groepje vrienden dat met hem naar Gezelle was 

gegaan, en hun verhouding tot Gezelle. Ook de titel werd gewijzigd in de 

tekst van de eerste regel, waardoor eveneens iedere zinspeling op een spe

ciale gebeurtenis verviel, en werd de eerst nog overwogen opdracht „aen 

Hugo V. - Eugeen van O. en Gustaf V." om dezelfde reden geschrapt. 

Het resultaat werd een overweging over de verwaandheid van de ondanks 

de door God ingeschapen edele geest toch eigenlijk zo wankele geest

kracht van de mens, waarom de dichter, liever in plaats van zich een oor

deel over zijn God aan te matigen, zich overlevert aan Gods genade 

die hem in de eucharistie deelachtig zal worden en zal leiden naar de 

eeuwigheid. ' Het voor Gustaaf Verriest geschreven O kind! wat schade of 

bate is ons verloor het slot (v. 29 t /m 44) waarin de jongen wordt toe

gesproken en opgewekt zich niets aan de wereld rondom hem gelegen te 

laten liggen, doch zich geheel op God te richten, zodat wellicht Gezelle 

het geluk zal mogen beleven zijn leerling eenmaal priester te zien. 
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Op deze wijze resteerde in O vriend wat schaadt of baat het ons, zoals 
het gedicht vanaf 1862 heet, de trotse afwijzing door de priester van de 
spottende en lasterende wereld 10. 

Zo verdwijnt in „Vaerwel!" dat edele woord voor Hendrik van Doorne 
de mogelijke toespeling op diens missieroeping in de verzen 13 t/m 15 
en 19-20, en krimpt het gedichtje in tot het „bloemblad" Vaerwel! dat 
schoone woord en droevig maer voor dezen". n Het eveneens Aen Hendrik 
van Doorne gericht bloemblad Gelyk het brood van terruwen kreeg in 
plaats van de vier laatste tot Hendrik persoonlijk gerichte verzen een on
persoonlijker slot met een geheel andere betekenis: in plaats van de lof 
der aan Gods genade te danken schoonheid van Hendriks ziel wordt nu 
gewezen op de altijd aanwezige mogelijkheid van de zondaar om ondanks 
Gods toorn toch diens vergiffenis te verkrijgen! 12 

Ook in twee oorspronkelijk voor Edmond van Нее bestemde gedichten: 
Aen Edmond (later in Liederen, Eerdichten et Reliqua opgenomen) en 
Hoe vaert gy heeft Gezelle die gedeelten gelicht die te zeer doelden op 
onherhaalbare gebeurtenissen tijdens hun omgang om enige algemene gel
digheid te kunnen krijgen13. Het eerste gedicht verloor het grootste deel, 
nl. de verzen 1 t/m 17 en 25 t/m 30, die regels die Gezelles te late ont
dekking van een dankversje door Edmond aan hem vermeldden, zodat 
een klein gedichtje van zeven regels als „bloemblad" resteerde, waarin de 
„deugd van dankbaerheden" werd gekarakteriseerd. Het tweede gedicht 
moest de verzen 13 t/m 28 missen omdat ten eerste in deze regels werd 
verwezen naar het vroegste gedicht voor Edmond van Нее, G'hebt dan 
ook dat bitter water, en vervolgens naar het eerst in 1879 in de tweede 
druk gepubliceerde Fas op Mon: door verwijzingen naar andere voor de
zelfde jongen bestemde gedichten te schrappen, voorkwam de dichter dat 
zowel het verwijzende als het verwezen gedicht toch nog een band met ge
beurtenissen in het eens geleefde leven behielden. 

Dan is er de kwestie van het gedicht Harlebeke voor de uit dat plaatsje 
afkomstige Julien Gheysens. Deze jongen zou zich volgens Hugo Verriest 
door de kritische toon ten opzichte van zijn woonplaats in Gezelles gedicht 
gekwetst hebben gevoeld 14. Wellicht is het daarom dat Gezelle in 1862 al
leen een zestal strofen onder de titel Christeñe landen opnam, een gedicht 
dat nu niet meer op Harlebeke, maar op tendensen naar een a-christelij
ke levens- en denkwijze in geheel Vlaanderen slaat. Al hebben we daarvan 
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geen handschrift, dit gedicht behoort in dit verband vermeld te worden. 
Wel is bewaard gebleven het voor de druk van 1862 gebruikte boekje 

Huwelyksdicht op de bruilofte van Mynheer Jan G. Verhuist en Mejong-
vrouw Philippina Galle, gevierd te Zuijenkerke, op den 3 van Maria-
maend, 't jaer O.H.J.C. 1859 en gedrukt te „Rousselaere" door de „Druk-
kery van Stock-Werbrouck en Zoon" 15. Op de omslag staat het voor de 
bundeling bestemde volgnummer 47 en in de tekst lezen we nog de pot-
loodaanwijzigingen van Gezelle die tot resultaat hadden het in 1862 op
genomen gedicht O Heilig Vlaenderen. Daarin wordt de godsgetrouw-
heid van Vlaanderen bezongen zoals zij blijkt uit de deugdzame levenswan
del van zijn bevolking: het karakter van een huwelijks-, dus gelegenheidsge
dicht ging verloren. 

De handschriften van Weerom de vrye klok konden door ons niet meer 
geraadpleegd worden, doch uit de voor Allossery verstrekte gegevens 16 blijkt 
dat ook hier Gezelle een gedicht, dat van toepassing was op de intrede 
van één kloosterzuster, nu laat juichen om alle kloosterlingen die de we
reld de rug toekeren en Christus' kruis gaan dragen. Voorts heeft Ge
zelle uit het te lang gerekte stuk nog afgezonderd het kleengedichtje 
Weerom! weerom, wie toomt er my, dat als zodanig een nog ruimere toe
passelijkheid verkrijgt doordat het niet alleen op iedere kloosterling, maar 
op ieder gelovig christen slaat. Ook lichtte hij het eerste „bloemblad", 
later de eerste rijmreke D/'e '/ kruis niet draegt, is 't kruis nie' weerd eruit. 

Om belangrijke redenen werd het gedichtje Fortem ac tenacem Supe
rior! met een geërgerde vermaning tot superior Frutsaert, zo gewijzigd dat 
het werd tot een vermaning tot iedere lezer om Gods hulp in te roepen en 
standvastig te blijven ('t Zy wie het huis ook bouw' in Bloembladeren, 
later in Kleengedichtjes "). 

Gezelle heeft om andere redenen wijzigingen in zijn teksten aangebracht. 
Enkele malen heeft hij de tekst zo gewijzigd dat hij deze mede of duide
lijker op de dichter zelf van toepassing maakte. Dit is het geval bij de eer
ste regel van Hebt ge dan dat bitter water (Van die groóte zee gesmaekt), 
dat in 1862 werd G'hebt dan ook dat bitter water (Van de groóte zee ge
smaekt?), wat het speciale geval van Edmond van Нее algemener maakt en 
daarmee in de lijn is van de reeds vermelde veranderingen, maar toch ook, 
naar ons gevoelen, de dichter zelf in deze bittere ervaring doet delen. Dui
delijker op de dichter zelf wordt o Lied betrokken. In de oorspronkelijke 
tekst lag een algemene strekking: 
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Het zwygend nat 
Dat leekt langs droeve kaken 
Gy kunt het, en uw kunst is dat, 

Uw kunst is honing maken, 
o lied! o lied! 

Op het handschrift werd de tekst door Gezelle gewijzigd in 

Het zwygend nat 
Dat leekt nu langs myn kaken 
Gy kunt het, en uw kunst is dat, 

Gy kunt het honing maken, 
o lied! o lied! 

waardoor de toepasselijkheid vernauwd wordt tot het persoonlijk erva
ren van de dichter 18. 

De verkortingen in Waerom en kunnen wy niet , 't Was in de blyde 
mei. Heil и moeder zijn waarschijnlijk om uitsluitend poëtische redenen 
aangebracht of gekozen (de laatste twee teksten vinden we reeds in ver
korte vorm in de in 1862 gebruikte handschriften19). De tekst van 1862 
van Ik misse U is korter dan die van 1879. Mogelijk vervielen in 1862 
de huidige derde en vierde strofe om poëtische redenen, maar dan is het 
niet duidelijk waarom deze strofen in 1879 wèl genade in Gezelles ogen 
vonden. Waarschijnlijker is dat de toespeling in de vierde strofe op Eu-
geen van Oyes zang voor Gezelle in 1862 te duidelijk op één leerling 
doelde, zeker in combinatie met de wel behouden vijfde strofe waarin het 
dichterlijk verkeer tussen hen tweeën wordt vermeld. Wellicht brachten 
ook de bewoordingen van de derde strofe hem toen te nadrukkelijk zijn 
liefde voor Eugeen van Oye tot uiting om gepubliceerd te worden. Om de
zelfde reden waarschijnlijk - Gezelle dacht „dat niemand het verstaan 
zoû" volgens Eugeens brief aan Gezelle van 22 mei 1863 ̂  - werd Dien 
avond en die Rooze niet in 1862, doch eerst in de tweede druk, op
genomen toen ook de genoemde strofen van Ik misse U werden afgedrukt. 

In een brief van 28 juni 1862 schrijft Gezelle naar aanleiding van het 
verschijnen van Gedichten, Gezangen en Gebeden aan Eugeen van Oye: 
„... 'к worde van langs te meer verliefd op kleene kerns van Poëzie op de 
wijze van de araben, de rijkste dichters van heel de wereld. ... Gij hebt 
zulke schoone bitjes poëzie, maer ik vreeze dat gij zelf de schoonste niet 
zoud kunnen uitsteken. Ik heb wel veel leeren snoeijen sedert mijn eerste 
boek, gij zult het bemerkt hebben, sommige stuks zijn tot op 4 verzen 
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gekrompen"21. Baur heeft in zijn aantekeningen bij deze tekst gemeend 
dat Gezelle bij de „kleene kerns van Poëzie op de wijze van de araben" 
dacht aan Omar Khayyams Rubaiyat in de vertaling van Edward Fitz
gerald „in 1859 voor het eerst... aan Europa bekend gemaakt"22. Het 
werd echter in 1859 „aan Europa bekend gemaakt" in een anonieme opla
ge van 250 exemplaren die zo weinig aandacht trok dat een groot restant 
in de boekstalletjes voor 1 penny per exemplaar van de hand gedaan moest 
worden. De tweede druk verscheen eerst in 1868a. Het is de vraag of 
Gezelle betreffende de Engelse literatuur zó bijdehand was dat hij in 1862 
met zulk een editie bekend was. Er is een kleine kans, maar waarom vin
den we dan geen enkele reminiscentie aan dat werk, zelfs niet naar de 
vorm (het rijmschema aaba b.v. ontbreekt bij Gezelle)? Gezelle heeft ech
ter ook op andere wijzen kennis kunnen maken met de door de ro
mantiek populair geworden oosterse dichtkunst. We denken bijv. aan het 
populaire bundeltje kleine pseudo-oosterse verze» Die Lieder des Mirza-
Schaffy van Friedrich Bodenstedt, voor het eerst afzonderlijk verschenen 
in 1851 en voor de 133ste maal uitgegeven in 1890. Uit dat bundeltje 
nam Gezelle via een vertaling van Eugeen van Oye in 1881 de rijmreke 
Vergeefs zal ooit onschoone hand op; het is echter niet uitgesloten dat 
Gezelle het bundeltje zelf ook kende. Het is evenwel zeker dat Gezelle in 
zijn boekenkast binnen de banden van de Volledige Dichtwerken van 
Willem Bilderdijk een andere vertaling van oosterse kleine gedichten had, 
nl. Spreuken en Voorbeelden van Muslih Eddin S adi. 

In ieder geval voelde hij zich met de Arabische voorbeelden voor ogen 
gerechtvaardigd om in zijn dichtbundel kleine brokken poëzie op te nemen, 
en blijkbaar deed hij dat om uit de langere, minder bevredigende verzen 
toch de beste delen te kunnen publiceren. Op deze wijze zonderde hij uit 
lange gedichten de volgende „bloembladeren" (later kleengedichtjes of rijm-
reken ) af : 
1. „Gaet van my" - gy bittere woorden! -, 'k Peize op alles, 'k peize op U 
niet, Heer туп hert is boos en schuldig, zijn afkomstig uit het handschrift 
van Geeft ту brood om voort te reizen - Och hoe kwaemt gy toch bene
den, waarin deze stukken met vertikale lijnen zijn doorgestreept, behalve 
de eerste vier verzen van het derde stuk24. 
2. In gewijzigde vorm nam Gezelle uit Vóór de H. Communie over: 
Milde en goed zoo wilde ik wezen. Het handschrift waaruit dat gebeur
de is niet bekend25. 
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3. Het „bloemblad" Water dat voorby my gaet werd overgenomen uit een 
in het Gezellemuseum berustende autograaf op blauw Angoulêmepapier, 
op de achterzijde van schoolwerk van J. Gheysens. De tekst is geschreven 
in donkere, maar nu verbleekte inkt, de eerste vier regels zijn met de
zelfde kleur inkt doorgestreept: 

Water dat voorby my gaet 
en 

en lacht en zingt al groeten mij 
a. wyle en wyle en laet 

staet een 
b. wylke stil en laet 

me lachend wedergroeten 

of kunt gy noch en zult gy niet 
gezwinde wereld wandier 

en moet gy altyd even zeer 
van dit land naer een ander 

Zoo draegt een traen van my een zucht 
een lach mee en ik groet u 

ga voort 
Verwante regels vinden we aan het begin van 't Water loopt en lacht 
voorby my, Ά waaruit het „bloemblad" gezien het hierboven overgenomen 

handschrift niet werd afgezonderd. In dit gedicht vinden we echter enkele 

andere regels die ingrijpend gewijzigd worden teruggevonden in Och of al de 

menschen of ik (verzen 63-67 en genoemd „bloemblad")27. 

De wijzigingen in de titels geven enkele malen de tendens naar een al

gemene geldigheid te zien. Het zonder titel voor Gustaaf Verriest geschre

ven gedicht van 12 januari 1858 kreeg op het handschrift eerst de titel 

Brief aen G.V. en eronder Bidt voor my, maar tenslotte het vagere 

Brief2*. Herinnering aan den nacht na Onzes Heeren transfiguratie-dag 

't jaer O.H. 1858, aan H.V. E.V.O. en G.V. wordt Hoe ligt is toch de 

sparke vier. Merkwaardig is de opdracht van het voor Eugeen van Oye 

geschreven Rammenta ti aan Domenico de' Pisani, waardoor dit gedicht 

werd losgemaakt van zijn werkelijke aanleiding, het vertrek van Eugeen 

van Oye en diens afscheidsbrief van 13 januari 1859, en waardoor het 

toepasselijk werd gemaakt op het vertrek van een Italiaanse leerling die 

de opdracht wel te danken zal hebben aan de Italiaanse titel29. Pro Chris

to legatione fungimur dat in 1859 de titel Ten stryde (Pro Xo...), Stemme 

van priesters had, werd in 1862 onder de definitieve titel opgedragen aan 
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Prof. J.W. Brouwers uit Roermond als „herinnering aen 't Congres van 

Antwerpen 1861" waar deze een strijdbare redevoering over het geestelijk 

beginsel in de kunst had gehouden: blijkbaar wilde Gezelle zo zijn bij

val betuigenM. Vervolgens heeft Gezelle in verscheidene gedichten de 

strofische indeling veranderd: Zonde en Ik misse U verloren de indeling 

in strofen (Ik misse U kreeg haar in 1879 terug), Gelukkig kind, Ge

lukkig die Gods woord en Oie geen taal heeft kregen een andere verde

ling in versregels, zoals in 1879 ook Oneigene en Aan E. een andere re-

gellengte hadden dan in het oorspronkelijk handschrift31. Tenslotte werd 

het in ritmisch proza geschreven Ter inleiding herschreven in poëzie. Voor 

deze vooral poëtische belangrijke veranderingen verwijzen we naar het 

volgende hoofdstuk. De teksten die speciaal met het oog op de bunde

ling gemaakt werden, Opdragt en 7 Laetste, worden elders in dit hoofdstuk 

behandeld. 

De tweede uitgave van 1879 verschilt aanzienlijk van de eerste van 1862, 

zowel wat het aantal gedichten als de volgorde betreft. Voorts zijn er 

nieuwe gedichten opgenomen en andere verwijderd. Doch ook in de aan 

de eerste en tweede druk gemeenschappelijke gedichten zijn verschillen. 

Een gedicht wordt in zijn oorspronkelijke staat als gelegenheidsgedicht 

gepubliceerd: O Heilig Vlaenderen wordt De zang der bruiloft. Ik misse 

U wordt in de tekst zoals hij oorspronkelijk voor Eugeen van Oye was be

stemd - op een enkele wijziging in de volgorde der strofen na - hersteld 

zonder evenwel deze leerling men name te noemen. Hij wordt wel ge

noemd in de opdracht van het nu opgenomen Dien Avond en die Rooze. 

Typische gelegenheidsgedichten krijgen een plaats: Aan Ameet Vyncke, Aan 

E... in 't klooster Sr. M.D.E.G., Aan L..., Aan Gabrielle en de Eerste 

Cowwwwi'e-gedichten. Wanneer we denken aan de veranderingen in de 

tweede druk van Dichtoefeningen, waarin de in meer algemeen geldige 

stukken verknipte gelegenheidsgedichten in hun oorspronkelijke staat van 

gelegenheidsgedicht hersteld werden, bovendien aan de verzameling van 

gelegenheidswerkjes Kerkhofblommen en de voor een groot deel uit gele

genheidsgedichten bestaande Liederen, Eergedichten et Reliqua (met Harle-

beke en Aan Edmond, de oorspronkelijke gedichten waaraan in Gedichten, 

Gezangen en Gebeden van 1862 Christene landen en o Deugd van dank-

baerheden waren ontleend), dan bespeuren we in alle bundels van Ge-

261 



zelles verzamelde gedichten van 1878-1880 dezelfde tendens. De herorde
ning en heruitgave van al de poëzie, die Gezelle ervoer als werk uit een 
voorbije periode toen hij de genade van het dichterschap nog kende 
- juist rond 1878 is hij zich met spijt van zijn zwijgen bewust -, werden 
uitgevoerd door een man die in zijn gedichten de band met het leven van 
zijn jeugd wilde herstellen. Zijn bundels zijn niet meer alleen boeken ten 
dienste van anderen. Al moeten we bijv. bij een bundel als Kerkhof
blommen zeker aannemen dat hij deze juist zo samenstelde als hulpma
teriaal voor zijn mede-Vlamingen bij het samenstellen van bidprentjes (de 
„vertierende tafel" achterin de vijfde druk van 1888 getuigt daarvan), 
toch zien we bij Gezelle een zekere behoefte leven om in deze boekdelen 
naast de pastorale doelstellingen, tevens een beeld te geven van zijn jeugd: 
zó was het geweest, deze vreugde en dit leed, deze eenzaamheid en deze 
vriendschap. 

II. De bundeling 

A. Het zinvolle getal als bundelingsprincipe. 

Het aantal gedichten, groot en klein, in de eerste uitgave van Gedichten, 
Gezangen en Gebeden bedraagt precies honderd: een opvallend getal. 

We kunnen ons op twee manieren met getallen bezig houden32. We 
tellen, en bewegen ons zo doende binnen een reeks waarvan de afzon
derlijke termen alleen iets betekenen in verhouding tot elkaar: wanneer 
wij in de tweede uitgave van onze bundel constateren dat het gedicht 
7 Laatste nummer 85 is, dan heeft dit getal voor ons geen andere waar
de dan die van een plaats in een getallenreeks. Het laat ons onverschillig 
of we in deze uitgave 't Laatste eigenlijk niet als nummer 86 moeten 
beschouwen omdat in de reeks gedichten ook nog het antwoordgedicht 
van J.A. Alberdingk Thijm is opgenomen. Een kwalitatief onderscheid 
is er voor ons niet tussen de getallen 85 en 86. Het wordt echter geheel 
anders in de eerste druk, waar 't Laetste het honderdste gedicht is: 
Gezelle heeft ons een onaangenaam gevoel bespaard door Thijms ant
woordgedicht in een bijlage op te nemen en aldus het aantal gedichten 
van de eigenlijke bundel tot honderd in plaats van honderd één te be-
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perken. Inderdaad, het getal honderd één zou ons gestoord en Gezelle zou 
een kans gemist hebben. Het getal honderd „doet" ons iets, evenzeer 
als het getal drie of zeven: ze hebben voor ons een andere betekenis 
dan die van een plaats in een reeks, zijn niet abstract doch wezenlijk 
door een betekenis die ontleend wordt aan andere verhoudingen dan die 
van de wiskundige reeks. 

Gezelle had reeds vóór 1862 getoond gevoel te hebben voor deze 
eigenwaarde van het getal. In 1860 gaf hij een klein boekje uit met de 
titel XXXIII Kleengedichtjes, waarmee hij dus reeds op het voorplat 
van het boekje het zinvolle getal als bundelingsprincipe van de verza
meling aangaf: het getal was een hommage aan Jezus Christus door de 
toespeling op Diens 33 levensjaren. 

Het getal 33 is ook in Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 
van belang. Onder de honderd gedichten bevinden zich namelijk 33 klei
ne gedichten die in een aparte afdeling onder de titel Bloembladeren zijn 
verzameld aan het eind van de bundel: in de eerste druk van Gedichten, 
Gezangen en Gebeden is dus een tweede verzameling „Kleengedichtjes" op
genomen, zij het dan onder een andere naam. Het getal honderd ligt 
voorts zeer dicht bij een veelvoud van 33: het getal 99, dat ontleed kan 
worden in de zinvolle getallen 3 en 33. Bezien we het boekje van 1862, 
dan valt het ons niet moeilijk het eerste gedicht van de honderd: Op-
dragt aen den 'Weledelen Heer Mr. Jos. Α. Alberdingk Thym O. Eq. S. 
Gr. M. van de rest af te scheiden op grond van het van de gehele bun
del verschillende lettertype, van het karakter van het vers als opdracht 
en van de titel van het volgende gedicht: Ter Inleiding. Daarmede is 
het zinvolle getal 99 uit het geheel gelicht. Wanneer we nu met het 
oog op de 33 Bloembladeren verwachten een getallencompositie als van 
Dantes Divina Commedia, ni. 1 + (33 + 3 3 + 33) aan te treffen, 
worden we echter teleurgesteld. In de na aftrek van de Opdragt en 
Bloembladeren resterende 66 gedichten valt misschien een cesuur na het 
33ste vers te onderkennen, doordat dit gedicht (Super ¡lumina) een toe
wijding van de Vlaamse missiestudenten aan God en als zodanig een 
soort afscheidsvers en het 34ste (dus het 1ste van het eventuele twee
de 33-tal) een overgave aan Jezus {Jesu) is. 

Op grond van het in deze bundel aan de dag tredende getallenspel 
is deze cesuur, al springt zij noch typografisch noch naar de betekenis 
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der gedichten duidelijk naar voren, wel aan te nemen. Het tweede 33-tal 

is dan echter afgebroken doordat het 66ste gedicht 't Laetste achter de 

33 Bloembladeren als eenzaam besluit van de bundel is afgedrukt: het 

moeten belangrijke redenen geweest zijn die Gezelle ertoe bewogen het 

spel der getallen niet af te spelen. We krijgen dus in plaats van het 

plan 1 + (33 + 33 + 33) het minder bevredigende 1 + (65 + 33 

+ 1) of waarschijnlijker 1 + (33 + 32 + 33 + 1). Ondanks de 

uitzondering is een driedeling 3 X 33 wel waarschijnlijk, een getalprin

cipe, dat ook gevonden wordt in de titel Gedichten, Gezangen en Ge

beden. Zie in verband hiermede vers 6 en 7 van de Opdragt aen den 

"Weledelen Heer Mr. Jos. Α. Alberdingk Thym O. Eq. S. Gr. M.: 

Dan zy u driemael dank gezeid 
En ligg' dit, „qualecumque", als pandgift daerop neder. 

In het totaal van honderd vallen de getallen 99 en 33 op en men kan 

dus, evenals in XXXIII Kleengedichtjes van 1860, in de eerste druk 

van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 in het getal als bunde

lingsprincipe een, zij het dan niet uitgesproken, hommage aan Jezus 

Christus vinden. Dit bundelingsprincipe werd echter bij de samenstel

ling van de zeer gewijzigde tweede en de daaraan gelijke derde druk 

van 1879 en 1893 opgegeven. 

B. De titel en de samenstelling van de bundel. 

In hoofdstuk vier is de geschiedenis nagegaan van de titelontwerpen 

voor Gedichten, Gezangen en Gebeden. In het waarschijnlijk eerste ont

werp kwamen de drie woorden van de definitieve woorden voor in de 

ondertitel van de bundel die zou heten: 

Andere Vlaemsche Dichtoefeningen 
Behelzende gedichten, gebeden en gezangen 
Hope troost en dichterlyke geestont 
spanninge voor vlaemskatholyke 

Studenten.ю 

Wie mocht menen dat de woorden: „gedichten, gebeden en gezangen" 

ieder voor zich beantwoordden aan het hun gestelde doel als respectie

velijk „hope, troost en dichterlyke geestontspanninge" komt bedrogen 

uit. Een ander titelontwerp luidt immers 
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gebeden gezangen en gedichten 
ofte 

Hope, troost & dichterlyke 
geestontlatinge 

voor 
vlaems katholyke studenten 

waarin ondanks een veranderde rangorde in de hoofdtitel de doelstellin
gen eenzelfde volgorde hebben behouden! M 

Overigens valt vooral deze verandering in de rangschikking der titel
woorden op: in de titelontwerpen komt elke term op zijn minst één
maal op de eerste, tweede en derde plaats terecht: gedichten, gebeden 
en gezangen; gebeden gezangen en gedichten; gezangen gedichten en ge
beden, en tenslotte definitief: gedichten, gezangen en gebeden. Waarom 
Gezelle tenslotte de laatste rangschikking heeft gekozen, kan niet ach
terhaald worden. Wellicht vond Gezelle deze volgorde het prettigst in 
het gehoor liggen. Andere veronderstellingen zijn door Gerard Brom en 
B. F. van Vlierden geuit. Brom schrijft met de nodige omzichtigheid: 
„Voor zover deze drie groepen, waardoor de altijd wijder kringen van 
de kunst en van het volk en van het geloof om één middelpunt getrok
ken lijken, te scheiden vallen, komt Blijdschap in ieder geval bij de 
Gebeden"я. Zo onderscheidt hij in Gedichten de nauwste kring van de 
kunst, in Gezangen de wijdere kring van het volk en in Gebeden de 
ruimste kring van het geloof, een climax dus. B.F. van Vlierden ziet 
in de titel Gedichten, Gezangen en Gebeden evenals in Liederen, Eer
dichten et Reliqua een triade, d.w.z. dat de drie termen in een dialek
tische verhouding tot elkaar staan, waarin één term de synthese bevat 
van de twee andere die in het geval van Gedichten, Gezangen en Gebeden 
in tegenstelling tot elkaar staan ^. Zoals Liederen en Eerdichten samen 
de Reliqua zijn van Gezelles zwijgperiode, zo zijn de Gezangen en Ge
beden tezamen de Gedichten, waarbij Gezangen beantwoorden aan het 
tweede deel van het in 1862 op de titelpagina afgedrukte motto: 
„Aequo animo est? Psallat" en Gebeden aan het eerste deel: „Tristatur 
aliquis vestrum? Oret". Bij het overwegen van deze veronderstelling 
vragen we ons echter af hoe bijv. in Liederen, Eerdichten et Reliqua 
gedichten als Sint Josephs Leêre, Niet, De keerse en de koperen kande
laar, ІУіе Viervlaghe, Heete pootjes of Die Varende vrouwe onder Liede
ren of Eerdichten gerangschikt moeten worden als we de (bovendien in 
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de titel door et nevengeschikte) Keltqua niet als een derde gelijkwaar
dige soort dienen te beschouwen. Hetzelfde geldt voor Gedichten, Ge
zangen en Gebeden: wat doen we met verzen als Ach туп biette, Nu 
of nooit, 'k Zat by hen boom te lezen, Oer liep een dichtje, Gelukkig, 
Wat, wat zyt gy toch, G'hebt dan ook dat bitter water, Maer half en 
verscheidene „bloembladeren", als we Gedichten niet als een gelijkwaar
dige soort naast Gebeden en Gezangen mogen zien? De tegenstelling in 
het motto doet inderdaad sterk aan Gezangen en Gebeden denken (Ge
zangen - psallat, Gebeden - oret), maar we vragen ons toch tevergeefs 
af waarom Gezelle dan niet de volgorde Gedichten, Gebeden en Gezangen 
heeft gehouden, hoewel deze mét het motto in drie ontwerpen voorkomt. 
Het onderscheiden van dialektische verhoudingen in deze titels lijkt ons 
daarom onvoldoende gebaseerd op de inhoud van de boeken zelf. Hier 
wordt, dunkt ons, vanuit de ontdekking van een dialektisch stramien in 
Tijdkrans aan een te zeer van de teksten geabstraheerd systeem gebouwd. 
Terwijl het motto het fundamentele antagonisme van Gezelles lyrisch 
grondgevoel weerspiegelt dat in de daarachter volgende verzameling ge
dichten voortdurend spreekt, moet de trits Gedichten, Gezangen en Ge
beden op een andere wijze op de inhoud slaan. De climax die Brom in 
de titel veronderstelt, kan zulk een wijze zijn, en dat wil zeggen dat 
de onderscheiding zonder een scheiding te zijn (het is mogelijk dat een 
vers in meer dan één groep thuishoort) het geldingsgebied betreft. Het 
is, zoals gezegd, moeilijk te achterhalen wat Gezelle tot deze titel ge
bracht heeft en we kunnen alleen veronderstellingen maken. 

Een andere hypothese dan die van Brom willen we laten uitgaan van 
de term Gezangen. In hoofdstuk twee, Gezelles Chrtstocentrtsche poézie, 
is uitvoerig ingegaan op de opdracht van Mgr. Malou tot het 
samenstellen van een aantal „de cantiques et de chansons spirituelles à 
l'usage des écoles, des congrégations et des conférences de St.-Vincent 
de Paul"37. Ter uitvoering van deze opdracht moet Gezelle in 1859 be
gonnen zijn aan het schrijven van een bundel Chrtstelyke Gezangen en 
Gedichten voor „De Vlaemsche Jonkheid", waarvan deel uitgemaakt heb
ben de in Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 opgenomen Regina 
Coeli, Jesu, Jesu waer't den mensch gegeven, God is daer en Zonde. Er 
is toen gesteld dat Gezelle bij dit werk de bundel Hymns van F.W. Fa-
ber voor ogen heeft gehad, en we menen dat vooral de verzen in vier-

266 



regelige strofen als ]esu; Jesu waer 't den mensch gegeven en Zonde 
parallel lopen aan de vele „hymns" van Fabers verzameling met deze 
strofische indeling. Daarnaast had Gezelle ook „gedichten" die niet voor 
de zang bestemd waren opgenomen als Jesu, liefste Jesu туп (een 
biechtgedicht) en Hooger dan туп oogen dragen (later kleengedichtje). 
We veronderstellen dat de uit deze nooit verschenen bundel overgeno
men „gezangen" ook de Gezangen zijn in de verzameling van 1862. Dat 
wil dus zeggen: verzen als het ondanks het ontbreken van de strofiek 
toch wel als (dreunend) gezang bedoelde Regina Coeli en God is daer, 
als Jesu waer 't den mensch gegeven, Jesu, Zonde (waarvan echter 
de strofische indeling is vervallen), en ook een „bloemblad" als 7 Was 
in de blyde mei of Zingen dat willen wy. Ook wellicht het als lied ge
concipieerde Ik misse U dat evenwel in 1862 de strofische indeling moest 
missen х. 

Naast deze gebonden gedichten, die op een melodie gezongen zouden 
kunnen worden, is er nog een tweede groep die aan het begrip 
Gezangen beantwoordt. Eén ervan draagt, tenminste in 1879, daarvan 
het kenmerk in de titel: De zang der bruiloft (in 1862 het gedicht 
O Heilig Vlaenderen), een vers met een vrije metriek. Deze zang staat 
in de traditie van het op voorbeeld van Horatius en vooral Pindarus 
geïnspireerde hymnische vers. Soortgelijke vrije verzen zijn in Gedichten, 
Gezangen en Gebeden: Gy leeft dan nog, o Lieden van te lande en 
Een bonke keerzen kind. Een anders geaarde inhoud, doch gelijke vrije 
vorm hebben Ter inleiding en Hoe vaert gy? 

De term Gezangen zou volgens onze veronderstelling slaan op twee 
soorten verzen: de vooral uit vierregelige strofen bestaande verzen die 
geschreven werden terwijl er rekening mee gehouden moest worden dat 
ze te zingen zouden zijn, èn de vrije verzen die in de traditie van de 
op de klassieken geïnspireerde hymne en dithyrambe werden geschreven. 
Enkele van deze Gezangen (tenminste van de strofische) zijn ook Ge
beden: Jesu waer 't den mensch gegeven en Jesu. Tot Gebeden zonder 
„gezang" te zijn in bovenomschreven zin, moeten verzen gerekend wor
den als: O 'k sta ту zoo geren, Dank o die туп zonden, Gy badt op 
eenen berg, Bezoek bij het Allerheiligste, Blydschap, Een vrouw genaekte 
uw kleed, en „bloembladeren" als o.a. Einde en d van туп bedryven, 
Mariai meer dan mensch. Verreweg de meeste zijn geen gebed of ge-
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zang in de formele zin des woords (al is volgens Gezelle het dichten 

een religieuze bezigheid: Poësis-Religie...) en moeten tot de Gedichten 

gerekend worden. Enkele van de vele zijn: Kruiske, kruiske goed begin, 

Een druppelken poezy, Tranen weent de gryze landman, Van de wilgen, 

Polydor gy kind van Vlaenderen, Gelukkig kind, 'k Zat by nen boom te 

lezen, Oer liep een dichtjen, Gelukkig, Wat, wat zyt gy toch, G' hebt 

dan ook dat bitter water. Moeilijk onder een van de drie categorieën 

te vangen zijn de prozastukken De tale des vaderlands, Aurora en Vaert 

voort: hiervoor verwijzen wij naar het volgende hoofdstuk. 

De titel Gedichten, Gezangen en Gebeden behoefde geen verandering 

te ondergaan wegens de wijzigingen in de tweede druk van 1879. De 

mogelijkheden zijn immers door de eerste term Gedichten voor een ge

dichtenbundel allesomvattend. Wel verviel de ondertitel Een schetsboek 

voor Vlaemsche studenten. In 1862 was de bundel, zoals we reeds gezien 

hebben, gericht op een algemene toepasbaarheid door de Vlaamse jeugd. 

In 1879 kregen de gedichten vaak meer het karakter van een monument, 

een gedenkteken van verhoudingen en gebeurtenissen in het verleden van 

de dichter en anderen. Bovendien waren er gedichten toegevoegd als o 

Dichtergeest, En durft gij mij, Aan Ameet V. en De zang der bruiloft die 

de Vlaamse studerende jeugd minder moesten aanspreken. Om die reden 

én in de lijn van de versobering der titelpagina's in de uitgave van 1878-

1880 moest deze ondertitel vervallen. 

C. Ordeningsprincipes 

Het spel met zinvolle getallen, in A behandeld, brengt ons tot de vraag 

of er in de samenstelling van de eerste en tweede/derde druk nog enige 

methode in de volgorde en onderverdeling (behalve het verzamelen van 

een „mooi" aantal gedichten) valt te constateren. 

Gezien de ons bekende ontstaansgeschiedenis van zeer vele verzen van 

Gezelle kunnen we reeds à priori aannemen dat Gezelle zich bij de 

schepping van zijn gedichten geen zorgen maakte over de eenheid met 

andere verzen in zijn eerstvolgende bundel: hij dichtte uit impulsen die 

niets met een bundel te maken hadden. Hoogstens schreef hij voor de 

uitgave van zijn bundels een enkele keer kadergedichten. Hij behoorde 

daarom als dichter tot het „geïsoleerde" type (als het waarschijnlijk over

grote deel der dichters!) en stond daardoor bij de samenstelling van zijn 

268 



bundels voor een moeilijke opgave, als hij tenminste een opgave zag! Het 

oordeel van Baur b.v. over de bouw en ordening van Vlaemsche Dichtoe

feningen (1858) was niet zo gunstig: afgezien van een buitenkader vond 

hij geen ordelijke schikking, noch chronologisch, noch naar het onderwerp, 

noch naar de dichtsoort ^. 

We kunnen het ook zo stellen: Gezelle als samensteller van zijn bun

dels doet zich in deze werkzaamheid niet kennen als dichter, maar als 

de lezer van zijn gedichten. Is hij als lezer ook „geïsoleerd", m.a.w. kan 

hem de volgorde van zijn poëzie hem in het geheel niets schelen? Of 

leest hij zijn gedichten in samenhang: leest hij zijn poëzie als proza of 

liever: tracht hij in zijn lyrische poëzie een episch element te brengen? 

Zag hij de opgave of niet? In de tweede periode van zijn dichterlijke 

werkzaamheid zal Gezelle een duidelijker zorg aan de ordening van zijn 

bundels besteden: de samenstelling van Tijdkrans en Rijmsnoer om en 

om het jaar is genoegzaam bekend. Maar ook in de eerste periode is 

de ordening van zijn poëzie hem niet onverschillig. We hebben reeds 

kennis gemaakt met het door hem toegepaste bundelingsprincipe van het 

zinvol getal, maar bovendien kunnen we juist bij de eerste druk van 

Gedichten, Gezangen en Gebeden zien dat de volgorde van zijn gedichten 

hem bezighield. Vele handschriften van gedichten uit deze bundel dragen 

een nummer dat correspondeert met de volgorde in het boekje van 1862: 

er zijn echter wijzigingen aan te wijzen, wat erop duidt dat door Gezelle 

toch met betrekking tot de volgorde van de gedichten op zijn minst par

tieel gewikt en gewogen is *. 

Binnen een kader nu, dat in het geval van Gedichten, Gezangen en Ge

beden zeer betekenisvol is, heeft Gezelle verschillende principes naast 

en door elkander toegepast, waardoor de ordening niet konsekwent is 

en bijzonder ondoorzichtig. 

Door vergelijking van de zeer verschillende drukken van Gedichten, Gezan

gen en Gebeden komen de ordeningsprincipes in de beide drukken (de 
eerste en de tweede druk: de derde druk is gelijk aan de tweede) duide
lijker naar voren. Bovendien staan de veranderingen in de tweede druk van 
1879 gedeeltelijk in verband met de herordening die Gezelle in zijn poëzie 
aanbrengt met het oog op de eerste uitgave van zijn verzameld werk 
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tussen 1878 en 1880 in 4 delen, alsmede van Ortemaal XXXIII Kleenge
dichtjes in 1881. 

Een aanloop tot deze herordening vinden we reeds in de derde uitgave 
van Kerkhofblommen in boekvorm voor het Davidsfonds in 1876: daar 
wordt voor het eerst een afdeling zielgedichtjes onder het hoofd Lijk-
kransjes door G.G PBR. aan het verhaal Kerkhofblommeb en het Ktnde-
van den Dood toegevoegd. In deze afdeling brengt Gezelle de in Vlaemsche 
Dichtoefeningen (1858) onder de titel Lijkkrans en in XXXIII Kleenge
dichtjes (1860 en 1872) opgenomen zielgedichtjes onder. In de vierde uit
gave van Kerkhofblommen van 1878, onderdeel van de verzamelde wer
ken, treft men een veel uitgebreider verzameling van zielgedichtjes aan. 
Deze herverdeling van zijn verzen over de bundels zet hij in de heruit
gave van 1878-1880 voort, vooral wat Gedichten, Gezangen en Gebeden 
en de Kleengedichtjes betreft. Vergelijken we nl. de eerste en tweede uit
gave van Gedichten, Gezangen en Gebeden, dan blijkt ons, dat voor de uit
gave van 1879 nagenoeg alle gedichten die 12 of minder versregels bevatten, 
verwijderd zijn· ze werden ondergebracht in Ortemaal XXXIII Kleenge
dichtjes van 1881. Op een andere wijze dan in het aantal gedichten speelt 
dus in Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1879-1893 en in Driemaal 
XXXIII Kleengedichtjes van 1881 het getal wederom een rol, zij het hier 
als reeksgetal zonder eigen waarde. Laten we met dit ordeningsprincipe dat 
het minst invloed op de betekenis der gedichten uitoefent, beginnen om 
daarna die principes te bezien die meer de betekenis van het gedicht als 
onderdeel van de bundel bepalen. 

1. Ordening naar de lengte der gedichten. 

Bij de bespreking van dit principe moet, zoals reeds gebleken is, de uit
gave Driemaal XXXIII Kleengedichtjes van 1881 betrokken worden . 

In de eerste drukken van Kleengedichtjes en Gedichten, Gezangen en 
Gebeden van resp 1860 en 1862 is de dichter met zijn verdeling naar 
de grootte der gedichten nog niet bijzonder konsekwent. In Kleengedicht
jes bevatten de kleinste gedichtjes 441 en de grootste 24 en 26 versregels 42. 
Zo zien we in de afdeling Bloembladeren van Gedichten, Gezangen en Ge
beden van 1862 gedichten opgenomen van 2 tot 12 versregels43. In de rest 
van deze bundel komen echter zeven gedichten voor die kleiner zijn dan 
de grootste in Bloembladeren*. 
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In de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1879 

zijn de afdeling Bloembladeren en alle andere gedichten van 12 of minder 

regels verwijderd. Onder de nieuwe verzen in de tweede druk is er één 

van 12 versregels (Morgenstond); de andere zijn langer. 

De uit de eerste druk verwijderde gedichten vonden de volgende bestem

mingen: 

het langere Christene landen werd, weer opgenomen in het oorspronke

lijke geheel Harlebeke, geplaatst in Liederen, Eerdichten et Reliqua; 

o Deugd van dankbaarheden werd evenals Christene landen weer in het 

gedicht opgenomen waaruit het werd afgezonderd: in het gedicht Aen 

Edmond vinden we het in Liederen, Eerdichten et Reliqua terug. 

Waarschijnlijk werden Harlebeke, en Aan Edmond van een te beperkte 

geldigheid beschouwd om in Gedichten, Gezangen en Gebeden opgenomen 

te worden: vandaar hun plaats in de anekdotische Liederen, Eerdichten et 

Reliqua. 

Zes gedichten werden door Gezelle na 1862 nooit meer in zijn bundels 

opgenomen: 's Avonds, Nu of nooit, en vier Bloembladeren: deze gedich

ten zijn sinds 1913 weer aan de uitgaven van Gedichten, Gezangen en 

gebeden vermeerderd met de Kleengedichtjes toegevoegd voorzover deze 

bundels in de verzamelde werken van Gezelle werd gepubiceerd. 

De andere uit Gedichten, Gezangen en Gebeden verwijderde gedichten 

vonden alle een plaats in Driemaal XXXIII Kleengedichtjes. Het bleef 

echter geen éénrichtingsverkeer: uit de eerste uitgaven van XXXIII Kleen

gedichtjes verhuisden twee lange, meer dan twaalf regels bevattende ge

dichten Jesu, liefste Jesu туп en Zoo welkom als de hie naar de tweede 

druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden. 

Driemaal XXXIII Kleengedichtjes van 1881 is samengesteld uit verzen 

van XXXIII Kleengedichtjes van 1860-1872, Gedichten, Gezangen en Ge

beden van 1862 en nog niet in de bundels gepubliceerde verzen. 25 

Kleengedichtjes van 1860 (4 werden „Kerkhofblommen", twee vonden een 

plaats in de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden en twee 

werden door Gezelle niet meer gepubliceerd: Kom hier, туп Rozenkrans 

en Ziet gy traegzaem daer bewegen, beide meer dan 12 regels bevattend!), 

en 37 gedichtjes uit Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 vonden hun 

definitief tehuis in de uitgave van 1881. 
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In dit nieuwe bundeltje vond een nieuwe onderverdeling plaats, ook 
weer naar het aantal versregels. Gedichtjes en fragmenten van 4 of min
der regels werden ondergebracht in de afdeling Rijmreken, nageldeuntjes, 
spakerlingen etc, op één 4-regelig versje na: Met 't Kruis in top dat als 
eerste kleengedichtje fungeert, dus als openingsgedicht voor welke taak 
alle andere ordeningsprincipes moeten wijken. Het totaal van de Rijm
reken bedraagt 50: een „mooi getal! De andere gedichtjes die uit 5 tot 
12 versregels bestaan (behalve Als de ziele luistert, dat er 13 heeft) 
vormen de drie afdelingen „XXXIII Kleengedichtjes". 

In 1893 brengt Gezelle Driemaal XXXIII Kleengedichtjes met hun 
nasleep van 50 Rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen etc. onder achter
in de derde druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden. Daar noch aan 
Gedichten, Gezangen en Gebeden noch aan Driemaal XXXIII Kleenge
dichtjes etc. ook maar één gedicht werd toegevoegd en er toch op de 
titelpagina van deze uitgave vermeld staat: „Gedichten, Gezangen en Ge
beden/ Kleengedichtjes/ Derde vermeerderde druk", schijnt „Kleenge
dichtjes" als een uitbreiding van „Gedichten, Gezangen en Gebeden" 
beschouwd te moeten worden. Op deze wijze is het betekenisvolle getal 
99 = 3 X 33 weer in Gedichten, Gezangen en Gebeden teruggekeerd, 
terwijl beide afdelingen verdeeld bleven volgens het principe van de 
lengte der gedichten. 

2. Ordening naar de opdrachten der gedichten 

Een ander onderscheid tussen de eerste en de tweede/ derde druk van 
Gedichten, Gezangen en Gebeden vindt men in de ordening naar de op
drachten. 

In de eerste druk zijn de van een opdracht voorziene gedichten onre
gelmatig over het geheel verspreid, in de tweede/derde druk werden 
deze gedichten alle naar de tweede helft van de bundel verplaatst. Na 
de opdracht van de gehele bundel aan Thijm en diens antwoord tellen 
we 53 gedichten zonder opdracht en daarna 31 gedichten met een op
dracht. 

Vergelijken we de opdrachten van de aan alle drukken gemeenschap
pelijke gedichten, dan vinden we drie verschillen. 
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Kruiske, kruiske, goed begin 

was in 1862 voorzien van een opdracht aan Gustaaf Verriest, maar 
werd in 1879/1893 zonder opdracht afgedrukt. Allossery denkt dat 
het vervallen van de opdracht aan een slordigheid van Gezelle te 
wijten kan zijn45. De reden is echter niet moeilijk te achterhalen: 
alle van een opdracht voorziene gedichten verhuisden naar achteren, 
maar daar dit gedicht een kadergedicht was, moest de opdracht ver
vallen. 

Polydor, gy kind van Vlaenderen 

had in 1862 geen opdracht, maar in 1879/93 een opdracht aan Po
lydor Demonie. Door de aanspreking „Polydor" in titel en eerste 
versregel was het gedicht eigenlijk al aan deze jongen opgedragen: 
in feite is er door de opdracht niets anders veranderd dan dat we 
nu ook de achternaam van de student te lezen krijgen. 

G'hebt dan ook dat bitter water 

was in 1862 geschreven „aen eenen schipbreukeling", welke adres
sering in 1879/93 vervalt. Deze opdracht is nietszeggend: door het 
vervallen ervan wordt de lezer geen mededeling onthouden en 
wordt zelfs de schijn van een opdracht vermeden. Overigens zou 
de met het gezicht vereerde oud-leerling door een duidelijke op
dracht gezien het intieme karakter van het vers ontriefd kunnen 
zijn. 

Het is overigens moeilijk te achterhalen waarom Gezelle in het ene ge
val wel en in het andere niet een opdracht liet afdrukken. Soms zijn 
als in het laatste geval de gedichten van een te persoonlijk-intiem ka
rakter, zie ook: Hoe vaert gy, Brief en Waerom en kunnen wy niet; 
een gedicht als Dien Avond en die Rooze weigerde Gezelle zelfs in 1862 
om die reden op te nemen46. Van andere gedichten of ook wel van de 
genoemde intieme gedichten liet Gezelle de opdrachten weg om ze zo 
meer algemeen geldig te maken. Een minder diepzinnige reden kan ook 
zijn dat Gezelle eenvoudig niet meer wist voor wie de gedichten oor
spronkelijk geschreven waren. 

Nog één gedicht had in 1862 een nadere bepaling gekregen: aan 
Mögt ik in de ziele и schryven werd toegevoegd: „In een Album". Deze 
verviel in 1879/1893; een opdracht kunnen we haar wegens de vage 
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plaatsbepaling moeilijk noemen, in tegenstelling tot de plaatsbepaling: 
„In een studenten-dichtboek" van Maer half, waardoor dit gedicht be
stemd werd voor één individu uit een beperkte groep. 
De opdrachten zijn gewoonlijk een verwijzing naar het ontstaan van de 
betrokken gedichten. Doch niet altijd: Pro Christo legatione fungimur41, 
Rammentati49 en de Bloembladeren * zijn oorspronkelijk zeker niet en 
Super {luminaχ en Blijde kinderen51 waarschijnlijk niet bestemd ge
weest voor de lieden aan wie ze in 1862 werden opgedragen. Maar bij 
de andere verzen mogen we (met een zeker voorbehoud) aannemen dat 
de opdrachten wijzen naar een contact van de dichter met de genoemde 
leerling waaruit het betrokken gedicht is voortgekomen: Gy dichter die 
de leeuwerk zongt, Polydor gy kind van Vlaendren, Kom e' keer hier, 
Maer half enz. Door de opdrachten wordt het gelegenheidskarakter van 
genoemde gedichten, evenals van Pro Christo legatione fungimur, Ram
mentati en Super flumina geaccentueerd. Door het ontbreken van een 
opdracht daarentegen kan het gelegenheidskarakter worden weggenomen 
of verzwakt: N« of nooit, Mögt ik, o Heilig Vlaendren, Waerom en 
kunnen wy niet, Hoe ligt is toch de sparke vier. 

De opdracht kan bepaalde sectoren in het betekenisveld van het ge
dicht extra belichten en kan dus voor de lectuur van het gedicht van 
belang zijn. Het heeft daarom zin dat in tegenstelling tot de eerste druk 
in de tweede druk alle gedichten, wier gelegenheidskarakter door een 
opdracht niet verzwakt is, op het eind van de bundel verzameld zijn. 
Het spreekt van een zekere logica wanneer deze gedichten uitlopen in 
een groep uitgesproken gebruikspoëzie als de vijf eerstecommuniege-
dichtjes aan het slot toch zijn. 

Men kan daarom bij deze ordening naar de opdrachten reeds spreken 
van een ordening naar de betekenis van de gedichten: er is een onder
scheid in genre. 

3. Ordening naar de betekenis der gedichten 

Naast de ordening naar de meer uiterlijke kenmerken, is een konse-
kwente indeling naar de betekenis van de gedichten in geen enkele druk 
van Gedichten, Gezangen en Gebeden waar te nemen. Hoogstens kan 
men spreken van min of meer duidelijke verdichtingen in een mistig 
geheel. 
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Er zijn groeperingen naar een zekere verwantschap in de inhoud waar 
te nemen zonder enige konsekwentie in die zin dat men in de rest van 
de bundel geen verwante gedichten meer zal vinden; bij deze groepering 
kan men nauwelijks spreken van een beïnvloeding door de rangschikking 
op de interpretatiemogelijkheden van het gedicht. Maar ook zijn er ge
dichten bijeen geplaatst die elkaar als het ware toelichten: één sector 
van het betekenisveld wordt door de rangschikking extra belicht. En 
tenslotte bevat Gedichten, Gezangen en Gebeden in alle drukken een 
stel kadergedichten die hun betekenis voor een groot deel onmiskenbaar 
juist danken aan de plaats die zij in het geheel van de bundel innemen. 
Het is vooral bij de laatste twee gevallen van belang de rangschikking 
in de bestudering van de verzen te betrekken. Hier kiest Gezelle, zijn 
gedichten lezend voor de samenstelling van de bundel, al of niet in ver
band met hun ontstaan, maar in ieder geval in verband met zijn inten
ties bij de opbouw van zijn boek, voor een bepaalde interpretatie van 
zijn gedichten en geeft deze te kennen door de rangschikking. 

a. Groepering naar verwantschap zonder gevolgen voor de betekenis. 

Reeds in Vlaemsche Dichtoefeningen van 1858 vinden we een partiële 
ordening naar een verwantschap die soms zo oppervlakkig is dat men 
meer van een toevallige overeenkomst kan spreken: 
scheepsreis: Schippers thuiskomst (terugkeer per schip) -Excelsior (ver

trek per schip); 
wenen: De Beltrommel („Waerom altyd, altyd weenen") -Antwoorde 

aen een vriend („Nooit streelde er myne wangen/Traen zoo 
dierbaer") - Weenen · Rorate Coeli („Onze oogen,/moe van 
weenen"); 

dankbaarheid: Aen Maria, voor myne zieke moeder („Myn dankbaer ge
bed!") - Dank na de Misse - Tehuiskomst na de Priester-
wyding („Hemel! dank om uw genade"); 

dood: Lykkrans - De Profundis. 

In Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 vinden we ditzelfde, slechts 
partieel toegepaste principe terug. Bijvoorbeeld: 
de grenzen van de dag: Aurora (begin van de dag: vreugde) - 's Avonds 

(einde van de dag; droefheid); 
de schoonheid van Vlaanderen: Poucke - Vaert voort; 
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zondebesef: Zonde · Brief; 
brieven: Brief · Hoe vaert gy. Nog een brief - Mögt ik in de ziele и 

schrijven; 
taal en dichter: Die geen tael en heeft • Mögt ik nooit een dag beleven -

Zingen dat willen wy · Weet gy waer de wind geboren -
Ziel, die God ту schonk, onraekbaer; 

afscheid (eind van de bundel): Heil u, moeder - 'k Hoore tuitend' hoor
nen en - Vaerwel! dat schoone woord -
Tot wederziens - 't Laetste. 

In de tweede druk van 1879 treffen we dit principe ook aan: 
dichterschap: De tale des vaderlands - o Dichtergeest - Oneigene; 
de kracht der Kerk: No» praevalebunt • Gij leeft dan nog; 
symboliek der hemellichamen: Tot de zonne - Tot de mane; 
brieven: Brief - Hoe vaart gfj. Nog een brief - Mocht ik in de ziele и 

schrijven; 
de schoonheid van Vlaanderen: Pouche • Vaart voort; 
communiegedichten: Aan L. - Aan Gabrielle · Eerste Communie - Eerste 

Communie • Eerste Communie. 

Vraagt men zichzelf vooral bij Vlaemsche Dichtoefeningen en Gedichten, 
Gezangen en Gebeden, eerste druk, wel eens af of de bespeurde „orde
ning" hier of daar niet op toeval berust, in beide drukken van de laatst
genoemde bundel komt een groep van gedichten voor die onmogelijk 
toevallig bij elkaar staan. Het gaat hier om een vrij uitgebreide groep 
van gedichten die bestemd zijn voor studenten of over het kind-zijn 
gaan: 
eerste druk: 

Tranen - Gy dichter die de leeuwerk zongt - Een bonke keerzen 
kind - Van de wilgen - Polydor gy kind van Vlaenderen - Jesu 
waer 't den mensch gegeven (waarschijnlijk voor de studenten in 
het algemeen); in aansluiting hierop komen gedichten die „het 
kind" betreffen: Schuldeloos blommeke lief - Ach туп bietje -
Gelukkig kind; 

tweede druk: 
Tranen · Zoo welkom als de bie · Een bonke keerzen kind - Dien 
Avond en die Rooze - Aan den voorgaande - Van de wilgen - Po
lydor gij kind van Vlaanderen • Een dreupel poesij - Gij dichter 
die de leeuwerk zongt · Pas op Mon - Rammentati - algemeen: 
Blijde kinderen. 
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b. Plaatsing ter wederzijdse toelichting. 

Bij enkele van deze groeperingen is de plaatsing van belang doordat de 

rangschikking een interpretatiemogelijkheid van een der gedichten bena

drukt ten koste van mogelijke andere opvattingen. 

In dit opzicht verdient de groep gedichten voor de Roeselaarse leer

lingen die in alle drukken met Tranen begint, de aandacht. Dit gedicht 

krijgt in deze groep een bijzondere betekenis, waarvan we niet zeker 

weten of zij met het ontstaan van het gedicht samenhangt. In de bundel 

is Tranen het eerste gedicht van een groep aan leerlingen opgedragen en 

uit de omgang met die leerlingen gesproten gedichten en het kan moei

lijk toeval genoemd worden dat dit gedicht eindigt met de gedachte 

van de naar de geboortegrond teruggekeerde „grijze landman": 

Wie weet er buiten U, mijn 
God, dat ik hier de eerste spâ stak? 

aldus duidende op zijn levenwekkende invloed op zijn leerlingen. Over 

de mogelijkheid dat deze toespeling reeds op 28 december 1858, de da

tum van ontstaan, als zodanig was bedoeld, is elders uitgeweid (blz. 113). 

Belangwekkend in verband met het vraagstuk van Gezelles houding 

tegenover zijn eigen dichterschap is de plaats van het prozastuk De tale 

des vaderlands in de eerste en in de tweede druk. 

In de eerste druk vormt het proza van De taie des vaderlands typo

grafisch één geheel met het kleengedichtje Als de ziele luistert en vertoont 

aldus eenzelfde structuur als Aurora dat ook begint als ritmisch proza 

en eindigt in poëzie. Allossery meent dat Hendrik van Doorne en Hugo 

Verriest het kleengedichtje aan het proza hebben toegevoegd op grond 

van de verwante inhoud52. Het is mogelijk, maar we moeten aannemen 

dat het in overeenstemming was met Gezelles wil, niet alleen gezien het 

feit dat Gezelle bij de samenstelling van de bundel de uiteindelijke be

slissingen nam, maar ook om het aantal gedichten (100!) en omdat in 

een exemplaar van de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden 

dat Gezelle aan Frans de Cort zond en waarin hij nog de overgebleven 

drukfouten verbeterde, hier geen verbetering is aangebracht. ^ ' 

De parabel van het kind dat in een vreemd land gevangen werd ge-

277 



houden en nooit meer zijn eigen taal hoorde dan in een nachtelijke 
droom en dan ook in die taal sprak, vindt een toelichting in de verkla
ring dat de ziel soms de taal des hemels hoort waarop zij evenals het 
kind in de eigen taal antwoordt: helaas duurt deze „droom des dichtens" 
kort en blijft alleen de hoop over, die nooit vergaat; de dichter vraagt 
God, dikwijls in „de tale des vaderlands" tot hem te spreken. Door de 
toevoeging nu van Als de ziele luistert valt in 1862 het voornaamste 
accent op de vreugde tengevolge van het vernemen van de hemelse taal 
de dichtertaal. Het zwijgen na de dichterdroom komt door deze toevoe
ging in de schaduw te liggen. 

Anders is dit in de tweede druk. Ms de ziele luistert is vervallen: al
leen het proza blijft over. Daardoor valt het accent meer op de kort
heid van de dichtersvreugde en op de bede dat God dikwijls tot de 
dichter moge spreken. Op De tale des vaderlands volgt nu o Dichtergeest 
dat in zijn ontwikkeling daaraan parallel loopt: ook hier de vreugde 
van de dichtergeest die verlossing en genezing brengt, maar ook het be
sluit in mineur door de eindverzuchting naar de nog onbereikbare wel
sprekendheid van de dichtergeest. In tegenstelling tot de uitgave van 
1862 valt in 1879/1893 het accent meer op de onmacht van de dichter. 
Dit is in overeenstemming met Gezelles uitlatingen in brieven aan Gus-
taaf Verriest en Eugeen van Oye in 1878-1879 over de „heruitgave van 
de nagelaten dichtwerken van den - litterariter si non litteraliter - over
leden Guido Gezelle"ra en over zichzelf als de man die „als dichter 
lang overleden"54 is. 

с De kadergedichten. 

Albert Verwey heeft in zijn studie over Guido Gezelle in Leiding I 

(1930) erop gewezen dat Gezelle altijd zijn gedichten binnen een zeker 

kader plaatste55. 

Zijn eerste bundel Vlaemsche Dichtoefeningen opende met een Princi-

pium a Jesu en een Mariagedicht Quae est ista en sloot met Cantemus 

Domino! gloriose. De XXXIII Kleengedicbtjes van 1860 begonnen met 

't Kruis in top en eindigden met: 
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Verloren, verloren, 
Gerymd en gedieht, 
Waer God niet het vooren-
ste en 't laetste van is! 

Wanneer in 1881 de definitieve uitgave van Driemaal XXXIII Kleenge-
dichtjes verschijnt, zullen ondanks de vele veranderingen de Eerste XXXIII 
hetzelfde kader behouden; de Andere XXXIII beginnen eveneens met 
een kruisgedicht: Ware wijngaard, Jesu Cbriste en eindigen met Vaarwel! 
Dat schoone woord; de Laatste XXXIII hebben ook als eerste een 
kruisgedicht: Klaar bloed en louter wonden en als laatste het op het 
zinvolle getal slaande Die drie-en-dertig jaar. Ja zelfs de Rijmreken, na
geldeuntjes, spakerlingen etc. hebben een kader: nr. 1 is Die 't kruis 
niet en draagt en nr. 50 en de laatste Tot wederzien, tot wederzien! 

De bundel die na Gedichten, Gezangen en Gebeden zal verschijnen: 
Liederen, Eerdichten et Reliqua (1880) opent met een Kruislied dat 
eindigt met de bede tot het kruis: 

wijst ons den weg naar het vaderlijk huis, 
door al 't gevaar van de wereldsche dalen, 

immers wij gaan 
volgen voortaan 
meer ende meer 
't kruis van den Heer. 

In de eerste druk van 1880 keert de bundel aan het eind met de vol
gende laatste woorden van Engelendale II terug naar dit uitgangspunt: 

Daarheen is onze weg, daarheen wijst gij, o Vader, 
wij schrijden voorwaards op, en, tredende immer nader 

uw' stappen na, zoo gaan wij, schamel maagdenchoor, 
veel liever onzen weg als 't roozig wereldspoor! 

De tweede druk van 1893 sluit met een ander gedicht, blijkbaar als 
laatste gekozen wegens de titel: Nisi Dominus. 

Op dezelfde wijze zijn begin en eind van Tijdkrans met elkaar verbon
den. De bundel begint met Voorhang, kruisgedicht en toespraak tot de 
lezer tevens, en vervolgt met de eerste afdeling Dagkrans. Deze afdeling 
echter wordt weer ingeleid met de naamloze reeks kwatrijnen (die ook 
een cyclische bouw vertoont: Ie kwatrijn In den naam des Vaders, zegen, 
laatste kwatrijn In den naam des Vaders, wapen) waarop het onderdeel 
volgt, voorzien van een nummering: „I" Hier komt pas de bundel goed 
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op gang. Het eerste gedicht is een dankgedicht aan het begin van de 
dag: „Heb's dank, o Heer, dat ik den dag beken". Het laatste gedicht 
van de laatste afdeling Eeuwkrans is voorzien van het motto „Deo gra
das! " en eindigt: 

Dat de goedheid Gods geprezen 
zij, zoo nu zoo ooit nadezen, 

en zegge ieder immermeer : 
dank zij den Heer! 

Worden in de eerste periode van Gezelles dichterlijke werkzaamheid 
de kadergedichten gekozen om de betekenis en het belang daarvan voor 
de plaats waarop ze gezet zijn, in de tweede periode gaat Gezelle enkele 
keren iets verder en construeert een kader waarvan de ene kant en de 
andere in een of ander opzicht aan elkaar gelijk zijn. Begin en eind van 
de bundel grijpen in elkaar en vertonen zo een cyclus. 

Het hoeft ons niet te verwonderen dat de omlijstingen van de eerste 
en van de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden dezelfde 
eigenaardigheden vertonen en het karakter hebben van de kaders die we 
in de twee perioden onderscheidden. Verwey wees er reeds op dat, in 
tegenstelling tot Dichtoefeningen en Liederen, Eerdichten et Reliqua en 
de latere bundels, Gedichten, Gezangen en Gebeden aan het begin en 
aan het eind „het beeld van de dichter zelf vertoont"55. Dit is inderdaad 
het geval, maar de omlijsting van deze bundel vertoont ook de complicatie 
dat zij zowel in de eerste als in de tweede druk een dubbele omlijsting 
blijkt te zijn, waarvan de persoonlijke de buitenste is. Zonderen we de 
in 1862 met een andere letter gedrukte Opdragt aan Thijm af, dan vin
den we als eerste gedicht Ter Inleiding en als tweede Kriuske, kruiske, 
goed begin, als laatste gedicht 't Laetste en als voorlaatste Tot wederziens! 
Wat het einde van de bundel betreft, is de constructie nogal ingewik
keld wat samenhangt met de bouw van het geheel. Er is reeds op ge
wezen dat het honderdtal gedichten kan onderverdeeld worden in 1 
(Opdragt) + [65 (of 33 + 32) + 33 : Bloembladeren + 1 : 
't Laatste']. Tot wederziens, tot wederziens! is niet alleen het voorlaatste 
gedicht van de bundel, maar ook het laatste van de afdeling Bloemblade
ren. Wij hebben reeds deze groep een soort XXXIII Kleengedichtjes 
genoemd en als een eigen geheel heeft zij een eigen kader, bestaande 
uit een kruisgedicht aan het begin: Die 't kruis niet draegt is 't kruis nie' 
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weerd en het genoemde Toi wederziens, tot wedentens! aan het eind. 

Dit Tot wederziens etc. wordt overigens voorafgegaan door (in volgorde 

vanaf het begin) Heil u, moeder, 'k Hoore tuitend' hoornen en Vaerwel! 

dat schoone woord, alle drie afscheidsgedichten, zodat deze bundel stevig 

uitgeluid wordt. 

In het getallenspel binnen het honderdtal voelt men het als een storend 

element dat de 33 „Bloembladeren" het tweede 33-tal voortijdig af

snijden door tussen de nummers 32 en 33 te staan. Men kan de bundel 

van 1862 beroven van Ter Inleiding en 't Laetste en dan nog een kader 

overhouden, dat minder persoonlijk is. Men kan echter, de storende rol 

van de „Bloembladeren" in het getallenspel indachtig, deze hele afdeling 

weglaten en alleen de langere gedichten behouden; dan treft men als 

(voor)laatste gedicht aan: het aan Edmond Houtave opgedragen Een 

wyzer woord, dat als slotvers bijzonder passend is: 

Leg boek en bril, leg bei wat af 

Een wyzer woord is Ну voorwaer 
Die in de wolken spreekt, 

En dat men daeglijks hooren mag; 

Een wyzer woord is - Hy! -

We mogen ons, gezien de mogelijkheid van deze dubbele lijst en gezien 

de spelbrekende rol die „Bloembladeren" spelen, ons afvragen of Gezelle 

aanvankelijk niet een andere plaats aan „Bloembladeren" had toebedacht, 

en of hij om de reeks afscheidsgedichten op het eind van „Bloemblade

ren" deze afdeling op de plaats heeft gebracht die zij nu in de bundel 

van 1862 inneemt. 

In de eerste druk zijn de binnenste kadergedichten om hun betekenis 

en niet om hun thematische verwantschap op hun plaats gezet, dit in 

overeenstemming met de andere bundels van de eerste periode. In de 

tweede druk is dit, in overeenstemming met de bundels van de tweede 

periode, anders. De binnenste lijst heeft aan het begin weer Knuiske 

kruiske goed begin en aan het eind Eerste Communie (voor George), 

het laatste van vijf eerstecommuniegedichtjes. Het laatste communiege

dichtje is niet chronologisch de laatste, hetgeen opvalt wanneer we op

merken dat de drie voorafgaande versjes voor Gabrielle en Joseph Ver-
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riest wel chronologisch geordend zijn. Van het eerste versje Aan L... 
weten wij de datum niet (1872-1880), doch van het laatste voor George 
is ons deze wel bekend: mei 1868. Hoewel Gezelle zeker voor tenminste 
drie van de versjes met de chronologie rekening houdt, plaatst hij het 
vroegst geschreven gedicht als het laatste. Brengen we dit versje nu in 
verband met Kruiske kruiske goed begin, dan treft het ons in beide ge
dichten dat ze spreken van een goed begin en de hoop, dat dit goede 
begin het gehele leven moge bepalen: 

daar waar (='t voorhoofd), teeken Gods, alleen 
't kruis, geen ander teeken, geen 
staan zal, spijt'al wie 't benijdt, 
al zoo lang gij staande zijt. 

en 

Den eersten stap gelijk, ik wensch 
u, teer en reisbeginnend mensch, 
zoo mogen al uw stappen zijn: 
vast, recht, getrouw, in vreugd en pijn! 

Evenals in de eerste druk van Liederen, Eerdichten et Reliqua en in 
Tijdkrans keert in de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden 
de bundel naar zijn uitgangspunt terug. 

Zonder enige twijfel zijn de gedichten Ter Inleiding en 't Laetste een 
tweede lijst, gespannen om de eerste. Dit is in het werk van Gezelle 
een uitzonderlijke situatie en men moet de mogelijkheid onder ogen zien 
dat de toevoeging van Ter Inleiding en van 't Laetste heeft plaatsgevon
den omdat deze verzen verband met elkaar hebben; beide hebben boven
dien een persoonlijk karakter waardoor zij zich van alle andere kader
gedichten in het werk van Gezelle onderscheiden. 
Op grond van het fragment handschrift dat gevonden is, dateert Baur 
Ter Inleiding op 1859 *. Het betreft een autograaf op wit Angoulême-
papier, waarvan een gedeelte als fiche voor Gezelles woordenverzameling 
werd gebruikt. Op deze fiche staat de volgende prozatekst: 

en heur banden haest kwyt, in 
brekende tranen vooruitstroomt. 
Ligt dan, een nutteloos hout 

het hoofd 
op 't papier en rust met de hand van den 

(5) dichter, 
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Rust! dan en kunt gij de ziel een 
a. maer 

last b. ja, géén hulpe zyn: rust 
dan. 

Deze met inkt geschreven tekst werd met potlood in regel (6) en (7) 
verbeterd: in (6) werd een in geen en in (7) test in bate en zyn in doen 
veranderd. 

Dit fragment, dat dus een vroeger stadium van de laatste zeven verzen 
van Ter inleiding is, bewijst dat het concept van Ter inleiding, tenmins
te van een uiterst belangrijk deel van dit gedicht, niet naar aanleiding van 
de bundeling van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 is geschre
ven, doch - reeds voorhanden zijnde - werd geadapteerd. 
Van 't Laetste zijn drie fragmenten, die drie stadia vertegenwoordigen, 
bewaard gebleven. Alle drie zijn onder berusting van Prof. Baur en wer
den nog niet eerder gepubliceerd. Het oudste stuk werd geschreven op de 
achterkant van een Latijns schoolwerk (dus waarschijnlijk uit een van 
de twee poësisklassen van Gezelle in 1857-1859) in hetzelfde onbekende 
handschrift waarin de apograaf van 'k Zat by nen boom te lezen is ge
schreven, welk gedicht evenwel ook in het album van Hendrik van Doorne 
van 1860 is aangetroffen. De papiersoort (van wederom een fiche uit 
Gezelles woordenverzameling) is onbekend, zonder waterlijnen, misschien 
Angoulêmepapier. De vier versregels, die een voorstadium betekenen van 
de verzen 25-32 van 't Laetste, werden vanaf de bovenrand van het pa
pier geschreven, doch blijkens de brede blanco gebleven onderste helft 
wist Gezelle toen het gedicht niet voort te zetten. Gezelle schreef de re
gels in een net handschrift in nu vtij bleke inkt: 

Myn dichten die к gedregen en gebaerd hebt in de pyn 
Des barens en gekoesterd aen dit arem herte myn 
Myn dichten die 'k zoo dikwyls herkastydt heb en gekleed 
beweenend u met myn tranen en besproeiend met myn zweet 

Wegens dit handschrift dateerde Baur waarschijnlijk 't Laetste in de der
de druk van Guido Gezelle's Dichtwerken op 1860(?)эт. Het zou zelfs 
van nog vroeger kunnen zijn daar dit snellopende en uit kleine letters be
staande handschrift veel lijkt op enkele handschriften van 1857-1858 (het 
in de aantekeningen van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 op 
blz. 160 -162 opgenomen St.-Gregorisliedje, een enkele versregel van 
Hoort, een eerste versie van de slotverzen van Hoe licht is toch de Spar
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ke vier en Oank о die mijn zonden). Het papier dat hetzelfde is als 

van Hoort zegt niet veel omdat het hier papier betreft van verschillende 

leerlingen. De datum van dit fragment moet dus waarschijnlijk gezocht 

worden in de jaren 1857-1860. 

Het tweede handschrift is eveneens een fragment van de hand van Gezel-

Ie op wit gewaterlijnd papier in donkere inkt met veranderingen in de

zelfde donkere inkt: 

Mischten een ander troost 
a. verblyden 

Uw stemme kan b. verheugen schoon 
Ну droef is die u miek 
Uw stemme kan genezen is 

( 5 Uw dichter nog zoo ziek 
Uw stem mischien doet bidden wyl 
ik zucht en biddens moe 
versteend zit en myn herte noch 
myn oogen open doe 
Myn en 

( 10 ) O dichten die 'k gebaerd heb en 
gedregen in de pyn 

gekoesterd 
Des dichtens en gevoesterd aen 
dit arem herte myn 
myn dichten die к zoo dikwyls her 

(15) kastydt hem en gekleed 

N.B. Van Ow in (6) is vóór langs een lijn getrokken naar een 
punt even boven Ow in (2) ; gedregen in (11) is omlijnd en 
met een lijn verbonden met en boven gebaerd in (10); bo
ven arm in (13) staat herte dit doorgestreept. 

Deze tekst, die de verzen 16-30 van 't Laetste geeft, komt uit een klad 

van waarschijnlijk het hele gedicht zoals we dat nu kennen, en werd ge

zien het handschrift en de inktkleur waarschijnlijk in 1862, dus in het 

jaar van de uitgave van Gedichten, Gezangen en Gebeden geschreven. 

Daar dit in tegenstelling tot het oude fragment met de vier regels het 

vroegste bewaarde handschrift is van waarschijnlijk de volledige tekst van 

'/ Laetste, is de mogelijkheid groot dat 7 Laetste met gebruikmaking van 

een oud, fragment gebleven gedicht voor de bundeling werd geschreven, 

hetgeen overigens door de inhoud van het gedicht waarschijnlijker wordt. 

Tenslotte is er nog een fragment uit een nethandschrift bewaard gebleven 

dat in een inkt van ongeveer dezelfde kleur en op hetzelfde papier als het 
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vorige werd geschreven. Al is er geen bewijs als bv. een volgnummer 
voor de drukker, het vermoeden dat we hier het definitieve handschrift 
voor de druk van 1862 hebben, grenst aan zekerheid daar handschrift en 
tekst de fout Af ¡schien in resp. (4) en 16 hebben ! Van de tekst zijn op 
de fiche twee fragmenten, een op de voorzijde en de ander op de achter
zijde, bewaard gebleven: 

Dat zondig en ellendig als 
ik ben, geliefde kroost, 

Uw stem, waerin geen zonde 'n zit, 
Mischten een ander troost; 

(5) Uw stemme kan verblyden schoon 
hy droef zy die u miek, 

Uw stemme kan genezen is 
Uw dichter nog zoo ziek 

Uw stem misschien doet bidden wyl 
( 10) ik, zucht- en biddens moê, 

Versteend zitte en myn herte noch 
myn oogen open doe! 

Andere zijde: 

O weze 't dan om u niet dat 
ik dàèr het „Leven" derf! 

Amen! 
N.B. Amen! met zwartere inkt doorgestreept. 

Interessant in dit fragment, dat de verzen 13-24 en 39-40 geeft, is dat het 
aanvankelijk als een gebed met Amen eindigde, welk woord hij wellicht 
doorstreepte als na een wens gericht tot zijn verzen formeel wat minder 
passend. 

Al is het voor Ter inleiding niet en voor 't Laetste wel waarschijnlijk 
dat zij voor de bundeling werden geschreven, toch moeten we, zelfs af
gezien van hun ontstaan, wegens de belangrijke plaats die zij in de rang
schikking der gedichten van de bundel innemen en gezien de titels die ze 
dragen, voor beide gelijkelijk een nauwe relatie aannemen tussen rangschik
king en titel. 

Dat wil zeggen dat zij in enigerlei opzicht gemeenschappelijke kenmer
ken hebben waardoor zij over de andere gedichten heen met elkaar ver
bonden zijn, maar ook dat ze op enigerlei wijze iets meedelen aangaande 
de gedichten die zij omlijsten. Wat Ter inleiding en 't Laetste met elkaar 
verbindt en wat zij onafhankelijk van elkaar of samen over de andere ge-
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dichten te zeggen hebben, kan, gezien de verschillende interpretaties 
die beide gedichten gekregen hebben, slechts door een nauwkeurige bestu
dering van de tekst benaderd worden. 

D. Het persoonlijk kader van Gedichten, Gezangen en Gebeden. 

1. Ter inleiding. 

Aan de bespreking van dit gedicht gaat de tekst vooraf van de eerste druk 
van 1862, met de varianten in de tweede druk (1879) en de derde druk 
(1892). 

TER INLEIDING 
Op harpe ende luit speelt nu elck een 
So dede ick oock, maer hebbe er gheen. 

OUD FRAGM. 

Schavende snydt het stael 
En 't kerft in de penne van cederhout; 

Zacht is het herte des houts, 
Zacht en sterk is de penne van ceder, 

5 Zacht als het hout van het kruis, 
Sterk als het kruise des Heeren. 

Zoet riekt het hout als de balsem van Libanon, 
Zoet als de reukende wasemen Sions, 
Zoet als de biddende wölke die stygt in den tempel. 

10 Sterk is het hout en sterk is de penne: 
Sterk zy de tale der woorden. 

Weg met u, penne, over 't gladde papier, 
Uwe eigene bane en uw land is 't. 
Vaert op het gladde papier, 

15 In de hand die u voert, 
En die zelf door een ziele gevoerd wordt. 

Weg met u penne, vooruit! 
't Zy de schauw van het wentelende loof 
Geplekt op het blanke papier valt, 

20 't Zy dat de klimmende zon 
Myn stappen met schaduw vooruitbeeldt, 

't Zy ze, my, penne, en u zelf 
Van schaduw verlangende, wegzinkt, 

Weg met u, penne, 
25 Over 't gladde papier, 

En rust niet, en rust niet, 
Tot dat de ziele 

Het zwellende ty des gevoels, 
Hare eigene krachten geen meester, 

30 Los en heur banden haest kwyt. 
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In brekende tranen vooruit stroomt! 
Ligt dan, nutteloos hout, 

En rust met de hand van den dichter, 
Rust! dan kunt gy de ziel 

35 Een last - maer geen hulpe - zyn, 
Rust dan. -

Titel: 1879/1893 Ter inleidinge/wotfo: 1879/1893 vervallen is de ver
melding OUD FRAGM. 
v. 11: 1893 woorden!/v. 13: 1879/1893 is 't/v. 16: 1893 wordt!/v.17-18: 
1879/1893 penne, vooruit./v. 18: 1879/1893 wentlende/v. 23: 1879/1893 
wegzinkt!/v. 33: 1879/1893 rust./v. 34: 1879/1893 rust,/ziele/v. 35: 
1879/1893 last maar geen hulpe zijn/1862/1879 slotkomma, 1893 dub-
belpunt/ v. 36: 1879/1893 dan!/ 

Bij de interpretatie van 7 Laetste en van Ter inleiding is er een tendens 
waar te nemen om, deze gedichten tot basis nemende, te concluderen tot 
een door Gezelle zichzelf opgelegd dichterlijk zwijgen. Daarvoor is ech
ter geen bewijs in deze gedichten te vinden. Dit is voor 7 Laetste ge
makkelijker aan te tonen dan voor Ter inleiding. In 't Laetste wordt na
melijk zeer terloops en vaag van een mogelijk rusten gewaagd: er wordt daar 
dus nauwelijks gesproken van een verhouding van de dichter ten opzich
te van de poëzie, maar wel ten opzichte van de gedichten in de bundel Ge
dichten, Gezangen en Gebeden: als een meubelmaker zijn afgewerkte stuk
ken voor het laatst beziet voor zij zijn werkplaats verlaten, zo beziet 
Gezelle zijn gedichten, al is het dan niet vol zelfvertrouwen. Niet het 
eind, doch het begin van de bundel spreekt van een zwijgen. Het motto 
boven Ter inleiding immers duidt erop: 

Op harpe ende luit speelt nu elck een 
So dede ick oock, maer hebbe er gheen. 

Hier wordt echter niet gesproken van een afstand doen, een wilsacte dus, 
maar van een toestand, een gemis. Niet: „Ik heb mijn instrumenten weg-
geborgen, de lier aan de wilgen gehangen", maar: „Ik heb geen instru
menten meer, het is voorbij." Daartegenover spreekt het gedicht zelf niet 
van een toestand van zwijgen, maar van een kans dat de pen zal moeten 
rusten om de ziel een last te besparen. De verhouding tussen motto en ge
dicht is dus deze, dat - bij de overeenkomst dat in beide de instrumenten 
van de kunstenaar in het centrum van de aandacht staan - het gedicht 
als het ware de verklaring geeft van de toestand, medegedeeld in het mot-
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to. Het is bepaald niet uitgesloten dat Gezelle het motto eerst later aan 
het gedicht heeft toegevoegd. 

De aandacht wordt door het gedicht gericht op het instrument van de 
dichter: de penne ( = het potlood). Zo sterk is die aandacht op het in
strument gericht dat de dichter aanvankelijk volkomen buiten het ge
zichtsveld blijft: bij het slijpen van het potlood zien we van het mes zelfs 
alleen het staal dat in het hout van het potlood gezet wordt, geen heft 
en dus geen hand van de dichter. Het staal, dringend in het hout doet 
de zachtheid van het hout kennen dat echter tevens sterk is. Het ceder
hout voert de gedachten naar het Heilig Land, en de zachtheid en sterkte 
van de penne naar het hout van het Kruis. De vrijkomende houtgeur 
voert de dichter te meer naar Bijbelse landen: de balsem van de Liba
non, de reukende wasemen Sions, de wierook wolken die God aanbid
dend opstijgen in de tempel. Door al deze associaties krijgt het instru
ment van de dichter een gewijd karakter en brengt het ons de door Gezelle 
voorgestane eenheid te binnen tussen Poëzie en Religie: „Poësis = 
Religio, Religio = Poësis". 

Het gedicht kan verdeeld worden in drie perioden: vers 1-11, 12-31 en 
32-36. In de eerste periode volgen drie zinnen op elkaar waarin de be
grippen zacht en sterk, en zoet en sterk steeds alterneren. Vooral de 
verzen 7-11 voeren het ritme tot een climax waarna de penne in be
weging komt. 

De tweede periode brengt de snelle beweging van de penne, driemaal 
fel opgestuwd door de aansporende stoot: „Weg met u, penne" in v. 12,17 
en 24. Elke stoot stuwt de beweging door een uitweiding voort waarin 
de penne op de voorgrond van het gezichtsveld blijft, maar waarin de 
aanwezigheid van de dichter zelf steeds meer waarneembaar wordt. De
ze, de gestalte van de dichter steeds duidelijker voelbaar makende, uit
weidingen vormen de tegenkracht tegen de opgestuwde beweging, uitgaan
de van „weg met u, penne". De reactie wordt na elke opstuwing sterker. 
Verdraagt de eerste beweging midden in haar loop nog de voltooiing 
van een zin (eind v. 13), waarin het gezichtsveld verruimd wordt met het 
blad papier (het „eigen terrein" van de penne), de tweede stoot (r. 17) 
is nodig na de vermelding van de hand van de dichter, de hand die zelf 
actief is ten opzichte van de penne, maar passief ten opzichte van de (ui-
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teraard) onzichtbaar blijvende ziel. De tweede stuwing wordt niet meer 
geremd door de voltooiing van de zin; zij zou dit ook niet meer kun
nen verdragen, want zij krijgt met een veel sterkere tegenstroming te 
doen in de vorm van een drieledige uitweiding waarmee ruimte rond 
de penne en de in de eerste beweging voelbaar gemaakte dichter wordt 
geschapen: de ruimte van de omgeving door de schaduw van de bewegende 
boombladeren op het papier, ende ruimte inde tijd: eerst de zonnebeweging 
in de morgen, dan in de middag en in de avond, kenbaar aan de schaduw 
in het beperkt blijvende gezichtsveld van de penne-in-de-hand op het blanke 
papier. De beweging wordt echter niet alleen geremd door de uitweiding in 
betrekkelijk lange versregels, maar ook door de verwijzing van de dichter 
naar zichzelf: „Myn stappen" en vooral: „my, penne, en u zelf" waar
in de dichter naast zijn instrument gesteld wordt en door een groot aantal 
pauzen, aangegeven door komma's, op elk woord van deze juxtapositie 
de nadruk gelegd wordt. De derde beweging, weer beginnend met „Weg 
met u penne" stoot op het definitieve kenteringspunt in de ritmische 
stroom: totdat enz. (v. 27). Hier komt de dichter volledig aan bod, 
de ziel stroomt, haar zelfbeheersing kwijt, het zwellende getij van het 
gevoel vooruit en brengt de hand van de dichter en daarmee de penne 
tot rust. 

De derde periode staat in nauw verband met v. 27-31. Indien de ziel 
door het gevoel overspoeld wordt, kan de penne, d.i. de dichtkunst geen 
hulp zijn: zij is - eerst geheiligd door de vergelijking met het Kruis! -
nutteloos geworden: zij moet rusten met de werkeloos geworden hand 
van de dichter, met de werkeloze, rustende dichter zelf. 

Het is de vraag of we hier te doen hebben met een besluit van de dich
ter om zichzelf het zwijgen op te leggen, al zou hij anders kunnen. 
De indruk dringt zich op dat de dichter voorziet niets anders te kunnen 
dan ophouden met dichten, overweldigd als hij is door een groot ver
driet. Zou hij ondanks de storm van gevoelens trachten te dichten, dan 
zou hij geen „sterke tale" kunnen voortbrengen en de kans lopen dat 
hij zijn ziel met een nieuwe last bezwaarde: hij zal moeten berusten. 
Een aanwijzing temeer dat hier niet van een bewust afstand doen 
van de poëzie, maar eerder van een ontvallen van deze gave sprake is, 
ligt in het reeds besproken motto: er staat daarin niet dat hij afstand 
doet van „harpe en de luyt", maar dat hij er geen beeft. 
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Ook '/ Laetste wijst wellicht eerder op een „rusten" zonder meer dan op 

een wilsakte: daar is zelfs de rust (in overeenstemming met het ge

dicht Ter inleiding - zonder - motto: weer een aanwijzing dat het motto 

later eraan is toegevoegd) niet zeker maar mogelijk: 

Hoe zoet is 't om te peizen dat, 
terwyl ik rust misschien, 

een ander 

u lezen kan, myn dichten... 

Wat de gemoedstoestand van de dichter betreft, vertegenwoordigt Ter 

inleiding een vroeger stadium dan 't Laetste. Op het eind van het eerste 

gedicht wordt de mogelijkheid onder ogen gezien dat de dichter over

weldigd wordt door een gevoel, een mogelijkheid die blijkbaar werkelijk

heid is geworden in het motto. In 't Laetste is deze gemoedstoestand 

van de dichter werkelijkheid: zondig en ellendig (v. 13), droef (v. 18), 

ziek (v. 20), biddensmoe, versteend, met gesloten hart en ogen (v. 21-

24). 

In andere gedichten en in de correspondentie van Gezelle vinden we 

meer aanwijzingen dat Gezelle zijn zwijgen voorvoelde of onderging niet 

als een gevolg van een besluit, maar van de onmogelijkheid om te dich

ten tengevolge van een hem overheersende droefheid. In de uitgave van 

1862 (later in Kleengedichtjes) vinden we het versje Hebt compassie: 

Hebt compassie! 
Lange en vele zong ik en 

Hebt compassie! 
Nu en kan en zal myn stem 

Hebt compassie! 
Niet meer zingen want ik ben 

Hebt compassie! 
Oud en arme en bykan blend: 

Hebt compassie! 

Wanneer Gezelle zijn verslagenheid door het definitieve vertrek van Eu-

geen van Oye tot uitdrukking brengt in het gedicht Ik misse U, schrijft 

hij de volgende, daarna weer doorgestreepte strofe: 

Wat zal ik, arme en heel alleen, 
Nu spelen voor een lied? 

Myn' böge in tween en 'k had er één! 
Een andren hadde ik niet! 
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Op 19 maart 1860 schrijft Gezelle, zijn teleurstelling uitdrukkend over 

de besluiteloosheid van Eugeen van Oye inzake diens priesterroeping: 

Een tweeden dichtbundel vraegt gij, en wat zou ik al een tweeden 
gaen maken! Den eersten heb ik voor u gemaekt, ik heb er mijn 
hopend herte in gedrukt maer de hope is verijdeld en teleurgesteld 
en ik ben ongetroost gebleven sichten toen. Ik hoopte immers op 
u meer dan ik ooit op iemand gehoopt hebbe. 

Ik heb vandage den Almanak van Alberdingk Thijm ontvangen. Er 
staet niets in van ons om de goede reden dat ik niets gezonden 
heb; 'k en k a n niet. 

Eén dingen kan ik maer & dat is bidden voor u mijn kind, op
dat u God moge manmoedigheid & besluit in 't herte steken en dat 
zal ik doen bij iedere misse.58 

Op 1 mei 1860 schrijft hij aan Eugeen: 

Het geheugt u mischien dat ik op gelijker date u over jaren een 
deel Engelsche verzen dichtte, 'k Weet nog wel, dan was 't weder 
helder en klaer en aenlokkend om te dichten. Nu is 't geheel an
ders, 't palet en de harp hangt aen de muer en waerom toch zou 
men ze wel afreiken? gij schrijft mij brieven, (nooit geen antwoor
den op wat ik zoo dringend en zoo dikwijls vroeg), brieven die 
toch geen dichterlijke antwoord hervoorroepen kunnen.59 

Deze citaten moet men natuurlijk zien in het verband waarin ze geschre

ven zijn: zij waren gericht tot een jongen die in zijn omgang met Ge

zelle de poëzie boven zijn roeping (zoals Gezelle dacht) stelde, en Ge

zelle past nu een poëtische boycot op deze jongen toe om hem te door

dringen van het belang dat hij hecht aan de roepingskwestie. Maar Ge

zelle zegt niet ronduit: „Jij krijgt geen gedichten meer van me; ik vind 

jouw roeping te belangrijk om de kans te lopen dat deze kwestie door 

te veel aandacht voor de poëzie verdoezeld wordt." Hij schrijft dat hij 

niet kán schrijven en dat het zinloos is. Gezelle voert hier geen taktiek, 

hij kan tegenover Eugeen naar het schijnt niet anders. Hij is teleurge

steld en zonder hoop; poëzie in die richting is voor Gezelles gevoel 

onmogelijk. 

Duidelijk in de richting van Ter inleiding gaat het gedicht in Laatste 

Verzen: 

Gij vraagt mijn arme pen wat zij 
voortaan maar zelden meer van mij 
zal krijgen of ontvangen 
Gij vraagt mij verzen en 'k en heb 
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hoe ik mij ook de wieken rep 
maar tranen 
Geen vers geen vreugd geen geest in 't hert 
maar smert onmeêgedeelde smert 
ik geef u dan niet dat gij vraagt 
ik geef u wat ik hebbe...draagt 
En geef ik dan geen vriendenoor 
aan 't geen gij vraagt, onschuld zij voor 

mijn tranen. 
(1860?) 

Baur vermoedt dat het gedicht voor Eugeen van Oye bestemd was 
naast de brief van 19 maart 1860 waaruit hierboven het eerste citaat 
werd genomen. Het is, gezien het verschil in stemming: de brief ver
wijtend, het vers welwillend doch bedroefd om onvermogen, niet voor 
de hand liggend, hoewel het niet onmogelijk is. In ieder geval wordt 
hier duidelijk de onverenigbaarheid van dichterlijke werkzaamheid en 
grote droefheid gesteld. 

Veel later, in het gedicht: 

'k Zal mij van te dichten zwichten, 
zoo't mijn hert niet wel en gaat: 

wie kan rijpe bezen lezen 
van nen tak die drooge staat? 

waarschijnlijk van 1888, zal hij op dit thema terugkomen60. 

Al deze citaten zijn, met Ter Inleiding, aanwijzingen genoeg dat Gezel-
Ie zelf zijn „zwijgen" zag als een gevolg van de zwaarmoedige kant 
van zijn aard, een toestand niet door hem, hoe ongaarne ook, gewild, 
maar opgelegd. 

2. 't Laetste. 

Wederom gaat de tekst volgens dezelfde principes als die van Ter 
Inleiding aan de bespreking vooraf. 

'T LAETSTE 
Aen den onbekenden lezer 

Hoe zoet is 't om te peizen dat, 
terwyl ik rust misschien, 

Een ander, ver van hier, my on-
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bekend en nooit gezien, 
5 U lezen kan, myn dichten, myn 

geliefde, en niet en weet 
Van al de droeve fouten van 

uw vader den poëet! 
Hoe Ыу en is 't gedacht niet, als 

10 ik neêrzitte ende peis, 
U volgend waer gy loopt op uw 

gezwinde wereldreis, 
Dat, zondig en ellendig als 

ik ben, geliefde kroost, 
15 Uw stem, waerin geen zonde'n zit, 

Misschien een ander troost: 
Uw stemme kan verblyden schoon, 

hij droef zy die u miek, 
Uw stemme kan genezen, zy 

20 Uw dichter nog zoo ziek, 
Uw stem misschien doet bidden, wyl 

ik züchte en, biddens moê, 
Versteend zitte en myn herte noch 

myn oogen open doe! 
25 O Dichten, die 'k gedregen, die 'k 

gebaerd hebbe in de pyn 
Des dichtens, en gevoesterd aen 

dit arem herte myn, 
Myn dichten, die 'k zoo dikwijls her-

30 kastyd heb, her-gekleed, 
Bedauwend met myn tranen en 

besproeijend met myn zweet, 
o Spreekt voor my, myn dichten, als 

God eens my reden vraegt, 
35 Is 't zake dat gy, krankgeboor-

nen, 't arme leven draegt 
Tot verder dan myn grafstede, en 

niet sterft aleer ik sterf: 
, O weze 't dan om u niet dat 

40 ik daér het „Leven" derf! 

v. 8: 1879/1893 Poëet!/ v. 16: 1879/1893 troost;/ v. 17: 1879/1893 

verblyden, schoon,/ v. 8: 1879/1893 miek;/ v. 20: 1879/1893 Dich

ter/ v. 24: 1879/1893 myne/ v. 26: 1879/1893 hebbe, in / v. 28: 

1879/1893 myn;/ v. 30: 1879/1893 hergekleed,/ 1893 castyd/ v. 39: 

1879/1893 o 'n weze/ v. 40: 1879/1893 daar het Leven derf!/ N.B. 

v. 17 Slotkomma in alle drie drukken drukfout. 

De onder verantwoordelijkheid van Gezelle zelf verschenen uitgaven 
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van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862, 1879 en 1893 werden 
met dit gedicht besloten. Sinds de uitgave van Veen in 1913 vindt 
men echter na 't Laetste nog twee gedichten die na de druk van 1862 
door Gezelle niet meer werden gepubliceerd: daar deze toevoeging 
geenszins aan een of andere bedoeling van Gezelle beantwoordt, doen 
we goed door hiermee geen rekening te houden. 

't Laetste is een wonderlijk gedicht. De dichter noemt zijn gedichten 
onschuldig (v. 15), maar ziet zichzelf als zondig (v. 13); zijn gedichten 
kunnen anderen misschien genezen (v. 19), terwijl hun maker ziek 
is (v. 20); deze onschuldige (v. 15) gedichten kunnen de dichter ten 
verderve voeren (v. 39-40). Het gedicht is voorts opgedragen aan de 
onbekende lezer, hoewel deze alleen in de eerste helft ervan genoemd 
wordt en hoewel het geen toespraak tot hem, maar tot de gedichten 
is. Ondanks al deze paradoxaliteit maakt het gedicht op de lezer geen 
onzinnige indruk en is het een gesloten geheel. 

In de tweede, derde en latere drukken bestaat 't Laetste uit 40 vers
regels. We hebben in onze tekst volgens de eerste druk ook de telling 
toegepast waarbij iedere nieuwe regel als versregel wordt gerekend, zo
dat men in 7 Laetste 40 verzen telt. In de tweede en derde druk kan 
dat niet anders, omdat daar het enige middel om aan te geven dat er 
een nieuw vers begint, het afdrukken op een nieuwe regel is waarbij 
niet zover wordt ingesprongen dat het vers als een deel van de vorige 
beschouwd moet worden. Onze telling van de tekst uit de eerste druk 
is echter niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt. 
Tot ongeveer de jaarwisseling 1877 -1878 was Gezelle namelijk gewoon 
alle versregels met een hoofdletter te laten beginnen. Daarom beginnen 
in de eerste druk van 1862, in tegenstelling tot de tweede en derde 
druk van resp. 1879 en 1893, alle versregels met een hoofdletter, ech
ter op twee uitzonderingen na: Pro Christo legatione fungimur (Ы. 
23-26) en 't Laetste (Ы. 147-148), waar wel de oneven regels maar 
niet de even regels een hoofdletter hebben tenzij de spellingsvoorschrif
ten dat verlangen. Beide gedichten hebben tevens hetzelfde metrische 
en rijmschema: de volgens onze telling oneven regels 4 en even regels 
3 jamben met het uitsluitend mannelijk rijm abcb. Dit is de bouw 
van de Chevy-Chasestrofe, zoals we dat vinden in bv. Boerke Naas, 
dat evenwel in de eerste publikatie in Rond den Heerd III, Ы. 373 
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(17 okt. 1868) aan het begin van alle versregels een hoofdletter had. 
Bij Bilderdijk vinden we deze bouw ook een enkele keer, als in de 
„Laplandsche Romance" Yrwin en Vreedebag, of de steenrotsklip en 
eveneens met alleen in de oneven regels hoofdletters en in de even 
regels slechts dan wanneer daar een nieuwe zin begint; ook Bilderdijk 
was gewoon elke versregel met een hoofdletter te beginnen. Hoewel 
naar de inhoud er een groot verschil is tussen de romance van Bilder
dijk, waar een Chevy-Chasestrofe op haar plaats is, en Gezelles lyrische 
strijdzang Pro Christo legatione fungimur, waarin men niet direct deze 
vorm zou verwachten, is er toch een merkwaardige overeenkomst in 
de typografie: in beide springen de even versregels zo ver in dat ze 
ongeveer op de tweede verticale helft van de bladzij beginnen: 

Daar brengt men Yrwins opperkleed, 
zijn spriet en leêren hoed: 

Dees door eens wolven tand gescheurd, 
en de eerste rood van bloed. (Bilderdijk).61 

Gy staet nog, en God steunt u, en 
deze aerde 'n breekt nog niet: 

Ten stryde! komt! ten oorlog te
gen God! 'n vreest toch niet. (Gezelle) 

Deze typografie suggereert dat de even regels nauw samenhangen met 
de voorafgaande oneven regels, ja er nagenoeg een tweede deel van 
zijn. Binnen het gedicht zijn, zonder dat er een strofenindeling is, 
door het rijmschema abcb strofen van vier (twee even en twee oneven) 
versregels te onderscheiden, doch binnen deze strofen weer paren, die 
ieder uit een oneven regel van 4 en een even regel van 3 jamben be
staan en die dichter bijeen horen. Elk paar hoort zo dicht bijeen dat 
ze ten opzichte van elkaar niet staan als volledige ritmische eenheden 
zoals versregels normaal dat doen. Anderzijds staan ze wel zo los van 
elkaar dat er (vaak en gewaagd!) enjambementen van de oneven naar 
de even regels ontstaan. 

Bij '/ Laetste helpt echter de typografie niet een zodanige verhou
ding tussen de oneven en even regels suggereren als hierboven omschre
ven is: de oneven regels springen „normaal" in: 

Hoe zoet is 't om te peizen dat, 
terwyl ik rust misschien, 

Een ander, ver van hier, my on
bekend en nooit gezien, etc. 
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Toch kunnen we moeilijk geloven dat Gezelle per abuis in de even regels 
de hoofdletters heeft laten vervallen. Ten eerste is het systeem dat 
de oneven regels wel en de oneven niet met een hoofdletter beginnen 
(de drukfout in v. 16.· Misschien daargelaten) te consequent doorgevoerd 
om aan een abuis te geloven, en ten tweede beginnen in het tweede 
handschrift (het kladhandschrift) de meeste regels, óók de oneven, met 
een hoofdletter. Dit is echter niet meer het geval in het nethandschrift 
(wederom de fout in v. 16: Misschien daargelaten)! Dat nethandschrift 
geeft evenwel niet aan dat de even regels zo diep moesten inspringen 
als dat bij Pro Christo legatione fungintur het geval is. In vergelijking 
met dit gedicht zijn, als we op de typografie afgaan, de even regels van 
'/ Laetste wat minder afhankelijk van de oneven regels. Toch moeten 
we concluderen dat de verhouding tussen de oneven en de even regels 
niet is als bij Regina Coeli: 

Staet op! 't is 't koninginnenlied, 
Dat uit den orgel springt 

En over de rillende ruiten schiet 
En bin' in de steenen dringt. 

Er is in 't Laetste een nauwere band tussen de oneven en de even regels, 
niet alleen door het ontbreken van het rijm aan het eind van de oneven 
regels, maar ook door de kleine letters aan het begin van de even regels. 
Het effect is enerzijds dat door een wat grotere onafhankelijkheid det 
even regels het na elke oneven regel optredende enjambement nadrukke
lijker is dan bij Pro Christo legatione fungimur en er voortdurend een 
hevige spanning in het ritme optreedt; anderzijds dat er door het nau
wer bijeenhoren van elk paar regels meer dan bij Regina Coeli er aan 
weerszijden van het enjambement vóór elk rijm een tweeledigheid in 
het versritme ontstaat. In dit verband is het goed op te merken dat het 
oudste handschriftfragment van 't Laetste bestond uit vier versregels van 
ieder zeven jamben: indien deze oudste (hoogst ongewone) structuur ge
handhaafd was, zou noch de tweeledigheid in het versritme noch het 
spanningverwekkende enjambement het gedicht hebben gekarakteriseerd 
Deze twee kenmerken zijn evenwel de veruiterlijking in de taal van wat 
er aan spanning in de psyche van de dichter van 't Laetste leeft, zoals 
we nu hopen aan te tonen. 

Ondanks het ontbreken van een strofenindeling zou, zoals reeds opge-

296 



merkt is, volgens het rijmschema abcb, zeker in de tweede en derde stro
fe - waar de beginhoofdletters bij alle verzen vervallen als de spelling het 
niet voorschrijft - een indeling in vierregelige strofen gemaakt kunnen 
worden. Een indeling in drie volzinnen (v. 1-8, 9-24, 25-40), die ieder 
met een uitroepteken besloten worden, dringt zich echter meer op, al 
wordt deze opbouw niet door typografisch wit tussen de verzen 8 en 9, 
24 en 25 geaccentueerd. Het gedicht kent formeel geen geleding in on
derdelen die een eigen waarde hebben: het is door Gezelle bedoeld als 
één geheel waarvan de onderdelen met elkaar samenhangen en elkaar be
palen. Toch is de harmonie tussen de gedeelten 1-24 en 25-40 niet vol
maakt. 

Het hoofdthema van het eerste gedeelte wordt gesteld in de eerste vol
zin van v. 1 tot 8: de voor de dichter zoete overweging dat een onbeken
de lezer zijn geliefde gedichten kan lezen en dat zonder kennis van de 
droevige fouten van hun dichter. Deze tegenstelling wordt uitgediept in 
de amplificatie van v. 9-24, de tweede volzin: tot verblijding van de dich
ter kunnen de onzondige gedichten een ander troosten terwijl de dich
ter zondig en ellendig is, kunnen zij verblijden terwijl de dichter ziek is, 
kunnen zij doen bidden terwijl de dichter zuchtend en biddensmoe in 
zichzelf opgesloten neerzit. 

De verzen 25-40 vormen de derde volzin waarin nieuwe elementen 
voorkomen en andere vervallen; voorts wordt deze zin niet gevolgd door 
een afsluitende zin van acht verzen, zodat het gedicht geen symmetrische 
opbouw heeft. In de derde zin vinden we in aansluiting op het voorgaan
de de tegenstelling tot een uiterste opgevoerd: de gedichten blijven wel
licht langer leven dan de dichter die vreest de kans te lopen om het hemel
se leven te verspelen. Er zijn dan de nieuwe elementen. Ten eerste lezen 
we van het krank geboren zijn der gedichten (v. 35-36), welke eigen
schap uitvoerig ingeleid wordt door de verzen 25-32 waarin het voor de 
dichter moeitevolle scheppingsproces wordt beschreven. Dat er in dit ge
dicht twee opzetten van verschillende oorsprong bijeengevoegd zijn kan 
niet alleen waarschijnlijk gemaakt worden door het oude handschrift
fragment van 1857-1860 dat alleen de verzen 25-32 bevat, maar ook 
door de niet harmoniërende beeldspraak: was in het eerste gedeelte in 
vers 8 de dichter de „vader" der gedichten, in de verzen 25-32 is de ver
houding van de dichter tot zijn gedichten een specifiek moederlijke! 
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Wel in samenhang met het eerste deel is de verhoopte rechtvaardiging 

van de dichter voor Gods rechterstoel door zijn gedichten, die immers 

in het eerste deel in hun heilvolle uitwerking op de lezer worden geschil

derd. Onverwacht echter is de in de laatste twee regels geuite angst dat de

ze zelfde gedichten ook een reden tot verdoeming van de dichter kunnen 

zijn. Deze angst lijkt door niets gerechtvaardigd in de voorgaande verzen 

die juist de onzondigheid van de gedichten benadrukten. Vervallen lijken 

in de verzen 25-40 de nadruk op de kans van een heilzame uitwerking 

der gedichten op de lezer, voorts de lezer zelf en in de verhouding dichter-

gedichten de nadruk op het mineur aan de zijde van de dichter en het 

majeur aan de zijde van de gedichten. 

Deee discrepantie tussen 1-24 en 25-40 lijkt ons echter schijn. Het ge

hele gedicht is namelijk in een opvallende modale toonaard geschreven. 

Reeds in vers 2 vinden we het modale woordje misschien, dat wel niet 

zo belangrijk voor het verloop van het gedicht is (het modale 

van „terwyl ik rust misschien" vervalt in het daaraan parallel lopende 

„als ik neêrzitte ende peis", v. 9-10, in de amplificatie van vers 9-24), 

maar des te meer het modale timbre intoneert dat het gehele 

gedicht zijn eigenaardig karakter geeft. In de verzen 9-24 treft ons de 

ene modale vorm na de ander: „uw stem... misschien troost" (v. 15-16). 

„uw stemme kan verblyden" (v. 17), „uw stemme kan genezen" (v. 19), 

„uw stem misschien doet bidden" (v. 21). 

Het werkwoord „kan" in v. 5 is geen modaal hulpwerkwoord, doch 

heeft de betekenis „is in de gelegenheid om...": „een ander is in de ge

legenheid, u, míjn gedichten, te lezen en zal toch niets weten van al de 

falen van uw vader de dichter". De modaliteit van de citaten uit v. 9-24 

hangt daarom niet van dit werkwoord af. „Kan" in de verzen 17 en 19 

is wel modaal, gezien het woord „misschien" in de parallelzinnen van 

v. 15-16 en 21. De modaliteit zet zich in ander verband aan het eind 

van het gedicht voort in de vorm „is 't zake dat..." en in de wens aan 

het slot. 

De modale vormen in v. 9-24 staan uitsluitend in verband met de ge

dichten, omtrent de dichter heerst zekerheid: de gedichten kunnen troos

ten en verblijden, misschien genezen en doen bidden, maar de dichter is 

zondig, ellendig en biddensmoe. Er is één zekerheid omtrent de gedichten: 

zij zijn zonder zonde (v. 15), in tegenstelling tot hun dichter. Deze ze-
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kerheid is merkwaardig in verband met de vrees van de dichter op het 

eind dat zijn gedichten aanleiding kunnen worden tot zijn veroordeling. 

De gedichten kunnen echter geen veroordeling over hem afroepen omdat 

zij zondig zouden zijn: zij zijn immers zonder zonde. Er moet iets an

ders zijn dat de dichter doet vrezen. Hun genezende kracht ontlenen de 

gedichten, - zelf ontstaan uit, maar nu gescheiden van hun zieke dichter -

aan hun onzondigheid, maar deze kracht is niet zeker, doch mogelijk. 

En zo wordt de paradox van een veroordeling wegens onzondige gedich

ten getemperd. Is de scheiding tussen dichter en gedichten nadrukkelijk 

gesteld, toch staan beide partijen door de modaliteit in de verzen 9-24 

elkaar nader dan aanvankelijk in hun oppositie leek. 

In de verzen 25-32 worden dichter en gedichten bijeengebracht in de 

herinnering aan het ontstaan der verzen. De dichter stelt dit ontstaan 

voor als moeizaam: „de pyn des dichtens" (v. 26-27), „zoo dikwyls 

herkastyd, her-gekleed" (v. 29-30), „bedauwend met myn tranen en be

sproeiend met myn zweet" (v. 31-32). Ze mogen dan onzondig zijn, zo

als de verzen 6-8 en 15 ons zeggen, ze zijn wel zwak begonnen: „krank-

geboornen" (v. 35-36) noemt de dichter hen en hij is er niet zeker van 

dat ze hem zullen overleven: „is 't zake dat gy, krankgeboornen, 't arme 

leven draegt tot verder als myn grafstede, en niet sterft aleer ik sterf..." 

De zwakheid van de gedichten welke haar oorzaak vindt in hun kranke 

geboorte en „jeugd" d.w.z. in hun dichter, kan tot gevolg hebben dat 

hun genezende kracht voor anderen geen werkelijkheid zal worden on

danks hun onschuld: ook kinderen, die onschuldig zijn, kunnen door te 

zwakke gezondheid hun volle kracht niet bereiken. Het eventuele 

falen der gedichten kan dan teruggevoerd worden tot de dichter, wiens 

verantwoordelijkheid als ouder van zijn gedichten door de verzen 25-

32 aanvaardbaar wordt gemaakt. De vraag van de dichter, gericht tot 

zijn gedichten (v. 33-34) om voor hem te spreken voor Gods rechter

stoel wordt begrijpelijk door deze verantwoordelijkheid voor hen: het ver

zoek was niet mogelijk geweest wanneer er een volledige scheiding tus

sen dichter en gedichten was doorgevoerd. Hij meent het te kunnen vra

gen op grond van zijn moeitevolle zorgen, hun onzondigheid en gene

zende vermogens: hij spreekt dat wel niet uit, maar het is na de ver

zen 1-32 wel duidelijk. Maar er is een risico aan verbonden gezien de 

zwakheid van de gedichten. 
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De dichter vraagt zijn gedichten voor hem te getuigen, maar vreest te
vens dat hun getuigenis niet ten gunste van hem zal uitvallen. Hij stelt 
deze kwade kans echter indirect afhankelijk van een voorwaarde. Het 
kan immers alleen zo ver komen wanneer de gedichten tot God zullen 
spreken, wat veronderstelt dat zij niet sterven vóór de dichter sterft (v. 
38). 

Men kan slechts spreken van het niet sterven van deze gedichten en 
van het dragen van het leven, verder dan het graf van hun vader, als zij 
worden gelezen door de ander, die in het gedicht gelijkgesteld wordt 
met de onbekende lezer (v. 3-4). 

De onbekende lezer heeft tot vers 24 een belangrijke rol gespeeld: 
hij fungeerde daar als de mogelijke reden tot vreugde van de dichter 
wegens de gezegende invloed die de gedichten door hun zondeloosheid 
op hem zouden kunnen uitoefenen. Na vers 24 is de onbekende lezer 
van het toneel verdwenen... naar het schijnt, blijkt nu. In vers 35-38 
is de onbekende lezer zonder genoemd te worden aanwezig. De dichter 
stelt de verantwoordelijkheid voor zijn gedichten vast voorzover zij in le
ven zijn, d.w.z. voorzover zij door anderen gelezen worden. Door zijn 
gedichten is de dichter verantwoordelijk voor de lezer tegenover God. Als 
de dichter in v. 39-40 zijn vrees uitspreekt voor een verdoeming wegens 
zijn gedichten, dan is dat met het oog op de invloed die de gedichten 
al of niet op deze onbekende lezer zullen uitoefenen. 

Deze vrees komt niet onverwacht: zij wordt voorbereid in de modale 
vormen van het middengedeelte van het gedicht, v. 9-24, die zijn blijd
schap om de onschuld en de daardoor genezende vermogens van de ge
dichten toch eigenlijk tot een labiel gevoelen maakten. Hij vreest dat 
zijn gedichten, door hun krankgeborenheid, door hun zwakte - niet voor 
niets wenst de dichter in Ter inleiding: „Sterk zy de tale der woorden"! -, 
dus door het aandeel van de dichter, niet hun genezende, verheffende 
macht op de lezer kunnen uitoefenen. 

Het gedicht is aan de onbekende lezer opgedragen. Al is gebleken dat 
deze in het gehele gedicht aanwezig is, we mogen er niet overheen stap
pen dat het vers een toespraak is van de dichter tot zijn gedichten, niet 
tot de lezer. Door de opdracht „aen den onbekende lezer" verlangt de 
dichter uitdrukkelijk dat de lezer luistert naar zijn toespraak, die wel tot 
de gedichten gericht is, maar bestemd is voor de lezer. 
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Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, 
Voor de rechtvaardiging van een bestaan? (Bloem) 

Op deze vraag antwoordt Gezelle in 7 Laetste met ja, omdat hij de le
zer van die „stuk of wat gedichten" in de rechtvaardiging betrekt. Zon
der dit echter met zoveel woorden te zeggen, legt de dichter door zijn 
opdracht de lezer zelf ook een verantwoordelijkheid op voor de dichter 
via de gedichten! 't Laetste is juist door die van angst vervulde wens aan 
het slot een indirect uitgesproken vraag tot de lezer om zijn gedichten 
naar de intentie te lezen waartoe ze geschreven zijn: zij zijn onzondig, 
en bestemd om hem te troosten, te verblijden, te genezen en te doen 
bidden. In verband hiermee frappeert het titelontwerp dat Gezelle maak
te in 1860: 

GEDICHTEN, GEBEDEN EN GEZANGEN 
hope, troost en dichterlijke geestontspanning 

voor vlaemschkatholyke studenten. 
„Lezer, lees de verzen zo, dan zegent gij tevens hun dichter". 

't Laetste is een afscheid van de gedichten in Gedichte», Gezangen en Ge
beden, maar geen afscheid van de poëzie in het algemeen. Wel heeft in 
dit gedicht een uiterst ambivalente houding tegenover de gedichten vorm 
gevonden, wat oorzaak werd van een zekere schuchterheid van expressie. 
Waarom springt die vrees pas op het eind naar voren en waarom spreekt 
de dichter zijn verzoek aan de lezer niet direct uit? We nemen immers 
waar dat de dichter begint met de overweging dat zijn gedichten hem 
vreugde verschaffen door hun vrijzijn van de falen van hun dichter en door 
hun genezende mogelijkheden. Hij vraagt zelfs zijn gedichten voor hem bij 
God verantwoording van zijn leven af te leggen. Op de positieve zijde van 
de gedichten valt steeds het accent. Er is een onderstroom van vrees waar
neembaar in de modale vormen van het centrum, maar de goede kans 
wordt steeds genoemd en de kwade kans verzwegen. De dichter spreekt 
zijn liefde voor zijn poëtische geesteskinderen uit en hij ziet hen hun we
reldreis maken met een blij gemoed. De tegengestelde onderstroom blijft 
steeds aanwezig, niet alleen in de modale vormen, maar ook in de gemoeds
toestand van de dichter, en het vermelden van de moeizame geboorte der 
gedichten. Er huist een gespannenheid in het gedicht die zo bezien duide
lijk maakt, dat de vrees op het eind van het gedicht niet uit de lucht komt 
vallen, maar gedurende het grootste gedeelte van het gedicht is ingehouden. 
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De vreugde en het vertrouwen op de goede kans doet de dichter zich 
verlaten op zijn gedichten vóór Gods rechterstoel, maar zijn hart beeft 
tegelijkertijd van vrees. De aanwezigheid van een met vertrouwen en in
getogen trots gekleurde liefde en de lang ingehouden vrees geven dit 
gedicht een spanning die de ontlading in de twee laatste versregels een 
onverwachte kracht geven. Deze spanning snoert het gehele vers tot een 
geheel samen zonder strofenindeling, en vindt voorts vorm in de reeds 
uitgezette ritmische eigenaardigheden: het zonder uitzondering voorko
men van het spanningverwekkend element aan het eind van iedere oneven 
versregel en het tweeledige ritme aan weerszijden van die enjambemen
ten tengevolge van het dichter bijeenhoren van ieder oneven en even vers. 
Bovendien is er geen ontspanning door het ontbreken van de extra-thesis 
van het vrouwelijk rijm doordat alle versregels eindigen op een beklem
toonde syllabe. 

Toch krijgt de ontlading aan het slot geen volle kracht doordat de 
vraag aan de lezer niet uitgesproken wordt. Het is of de dichter in angs
tige of gespannen bescheidenheid zich niet waagt te wenden tot de lezer 
en of hij met deze toespraak tot de gedichten het boek in handen van 
de lezer legt, zonder enig direct uitgesproken verzoek maar met het stille 
gebaar van vertrouwen èn vrees van iemand die een ander de schat van 
zijn leven toevertrouwt. De retorische figuur van de apostrofe vindt zo een 
unieke toepassing. 

't Laetste spreekt van een verhoogd gevoel van verantwoordelijkheid, 
niet van een afscheid. Dit gedicht kan geen besluit betekenen. Daarvoor 
is het te ambivalent: de dichter wordt door tegengestelde gevoelens tege
lijkertijd beheerst. Hij is verheugd èn bevreesd, vertrouwend èn bang, 
trots èn bezorgd. Alle tegenstrijdigheden die we ontmoet hebben, heeft Ge
zeik niet in een vertoog ondergebracht waarin zij tot een oplossing ge
bracht worden door een welomschreven verzoek aan de lezer. Hij heeft 
ze in een gedicht ondergebracht en in tact gelaten, zoals hij hen in een 
weifelende gemoedstoestand tegelijkertijd ondervond. Deze situatie zou 
door een verzoek om hulp of redding wellicht tot een oplossing gebracht 
zijn, maar nu wordt de ambivalentie versterkt door het zwijgend ver
zoek in de paradoxale vorm van een voor een derde bestemde toe
spraak tot een tweede. '/ Laetste verbeeldt een onzekere situatie en een 
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ambivalente houding waarin toch geen besluit, als het opgeven van 

de poëzie toch mag heten, gelezen kan worden. Vandaar dat het gedicht 

niet in een vierde, besluitende slotzin zijn symmetrische voltooiing vond. 

De kern van de moeilijkheden voor Gezelle ligt eigenlijk niet in de ge

dichten, maar in de dichter zelf. Zijn poëzie is onzondig omdat hij meen

de dat hij poëzie had voortgebracht die, zoals hij in het klad van een 

inleiding voor de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden 

schreef, nooit zodanig ontaardde „dat zy met Gods aenschouwen aller 

dingen met Gods wil over alle dingen met Gods Poësis, zoo dit my toe

gelaten zy te zeggen, in oneenigen tegenklank gerake"a . Gezelle formu

leert hier negatief wat hij van tevoren positief onder woorden bracht: 

„hy ( = Gezelle) meent dat Vlaemsche Poësis zyn moet, en zyn kan zoo 

niet in haer uiterlyken vorm toch in haer inwendig streven en bedoelen, 

te doen gelden dat hy het daer vooren houdt dat God zoo als hy de oor

sprong de grond en duerzaamheid is van alle wezens en alle waerheid, 

zoo ook moet de grond het wezen en het doel zyn van alle het schoone 

het aentrekkelyke het bekoorende zelf in zoo een gering bestek als dit van 

onze hedendaegsche vlaemsche letterkunde" a. Dichten is voor Gezelle een 

streven naar God: „Laet ze ( = Poezy) roepen, begoocheling is zy niet 

maer wezentlyke - wezentlykheid! Zoo wezentlyk als Religie zelve 

Poesis-Religie, Religie-Poesis; Poesis-Engel Raphael qui ducit et redupcit! 

leidt my! leidt my waer ik zyn moete, leidt my door 't onbekende land 

des levens en, moet het een harde reize zyn dat het zoo zy; moet het 

eene gedurige oefening zyn. 't zy dan eene dichtoefeninge! oefeninge 

met hoofde ende borst, met zweeten en zwoegen tot den laetsten dag"63. 

Gezelle schreef dit in 1858. Een dichtoefening is een religieuze oefening, 

een streven naar God, maar in '/ Laetste belijdt de dichter een zondig 

mens te zijn, d.w.z. dat hij ogenblikken kent dat hij niet naar God streeft 

maar zich door de wereld laat vangen : 

O Heere, Gij kent mij, betrouwt Uwen knecht 
niet: blijft Gij niet dicht op hem waken, 

zoo loopt hij, verliefd op een ander, hij gaat 
en 't güldene vee zal hem een god zijn. ** 

Zullen de zwakheid en zondigheid van de dichter in de gedichten die 
religieuze oefeningen zijn van deze zwakke mens, niet het beeld van God 
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„de grond het wezen en het doel... van alle het schoone het aantrekke-

lyke het bekoorende"a , dat beeld dat overigens aanwezig blijft en een 

waarborg van de onzondigheid van de gedichten is, zo zeer verbleekt heb

ben dat daardoor de genezende, tot God opheffende kracht („uw stem 

doet bidden") voor de lezer verloren kan gaan? 

Het feit dat Gezelle in zijn poëzie de verantwoording van zijn leven 

legt als de troostende, genezende, tot God voerende invloed op de ander, 

doet ons een dichter kennen, die zich niet alleen dichter, maar priester-

dichter voelt, 't Laetste is geen uitdrukking van een conflict tussen dich

terschap en priesterschap, maar die van een mens die naar God streeft, 

zich daarin - als ieder naar de volmaaktheid strevend mens - tekort voelt 

schieten en als priester de weerslag van dit tekortschieten vreest op zijn 

taak de medemens tot God te leiden, onder welke taak ook zijn dichter

schap valt. 

Voor Gezelle stond het dichterschap in dienst van religie en opvoe

ding. Daarop is voor Vlaemscbe Dichtoefeningen voldoende gewezen", 

het is voor XXXIII Kleengedichtjes uit het „Lezer/Dezer" ook duidelijk: 

„mogten hier en daer een van deze myne Kleengedichtjes een goed ge

dacht in uw geheugen - of een goed gebed uit uw herte streelen, 't ware 

al vele om te antwoorden op uwe billyke vrage: Cui bono? waer toe 

dient dat? Het zou misschien ook kunnen helpen goed maken dat dichten 

en bidden, na den regten eisch, al dikwyls deur malkander loopt." 

Bij Gedichten, Gezangen en Gebeden zien we reeds in het zoeken naar 

een geschikte titel hoezeer voor Gezelle het uitgeven van deze gedichten 

in dienst van opvoeding en religie stond. In waarschijnlijk 1860 bedacht 

h i j : 

ANDERE VLAEMSCHE DICHTOEFENINGEN 
van 

Den Eerw. H. Guido Gezelle.pbr. 
professor in 't Kleen Sem. te Rousselaere 

Behelzende GEDICHTEN, GEBEDEN EN GEZANGEN, 
Hope, troost en dichterlyke geestontspanninge 

voor vlaemschkatholyke Studenten. 

Tristatur aliquis vestrum? Oret. 
Aequo animo est? Psallat 

Ep. cathol. Si Jacobi V. 13 

In de jaren 1860-61 werd het : 
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Gebeden gezangen en gedichten 
ofte 

Hope, troost en dichterlyke 

geestontlatinge 
voor 

vlaemsch katholyke studenten 

't Laetste is door de zorg voor deze dienstbaarheid ingegeven. Wij behoeven 
deze dienstbaarheid niet op te vatten in de beperkte zin van het schrij
ven van gebeden, godsdienstige gelegenheidsgedichten, preken en wat 
dies meer zij. Gezelle zelf ontkent dat in het reeds geciteerde klad voor 
een voorwoord van zijn bundel : 

„zoo behoort het wel niet opgevat te worden dat men elders toe 
geen poësis kan anwenden dan om gebeden te dichten neen maer 
zoo gelyk God zyn magt en wysheid besteedt in het scheppen van 
al dat bestaet en in het daerby bekend maken van zyn wil en be
geerte aengaende 't geen wat er den mensch den Koning aller schep
ping te gelooven en te doen staet zoo ook kan de Poësis op alle 
ding[en] haer stof vindende haer werk nogthans nooit zoo danig 
ontaerden dat zy met Gods aenschouwen aller dingen met Gods 
wil over alle dingen met Gods Poësis, zoo dit my toegelaten zy 
te zeggen, in oneenigen tegenklank gerake."a 

Daarmede is ook de weg vrijgemaakt voor belijdenispoëzie mits deze niet 
met God in „tegenklank" geraakt. Niets in '/ Laetste duidt erop dat dit 
het geval is: de stem der gedichten is onzondig. 

3. De contactpunten tussen „Ter inleiding" en „'t Laetste". 

In bovenstaande is al verscheidene malen een verbinding tussen Ter In
leiding en 't Laetste gelegd. De gemoedstoestand van de dichter bevindt 
zich in Ter Inleiding in een stadium voorafgaande aan dat waarvan 
't Laetste gewaagt. Voorts vinden we zowel in Ter inleiding als in 
7 Laetste een oppositie van de dichter tegenover resp. de dichterlijke 
werkzaamheid en de gedichten. In Ter Inleiding is het de dichter die de 
dichterlijke werkzaamheid remt en nutteloos maakt, in 't Laetste is de 
dichter de oorzaak van een mogelijk falen van de gedichten. 

Wanneer Ter Inleiding de mededeling inhoudt van het ontvallen der 
dichterlijke inspiratie en '/ Laetste de vraag aan de lezer de gedichten 
te lezen volgens de intentie van de dichter, is de vraag gerechtvaardigd 
waarom 't Laetste niet het inleidingsgedicht en Ter Inleiding niet het 
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slotgedicht is geworden. In deze nieuwe situatie zou het verzoek aan de 
lezer duidelijker „doorgekomen" zijn en zou de mededeling van het ont
breken van de poëtische kracht meer als een afsluiting hebben gefun
geerd. Nu echter weegt de rangschikking, zo nadrukkelijk in de titels 
naar voren gebracht, zwaar. Gezelle heeft met Ter Inleiding niet zozeer 
het niet meer ter beschikking zijn van penne, luit of harp willen mededelen: 
dat zou een merkwaardig begin zijn geweest. Er is nog een ander ele
ment in het vers, dat ons met behulp van '/ Laetste duidelijker kan wor
den. 

Op de eerste plaats is het beeld van de „penne" die vóór het werk 
geslepen wordt uitermate geschikt om een bundel te openen, evenzeer 
als dat van de dichter die zijn gedichten volgt op hun wereldreis geschikt 
is voor een besluit. Maar in het begin van Ter Inleiding staat bovendien 
de wens : 

Sterk is het hout en sterk is de penne : 
sterk zy de tale der woorden! 

Dat „sterk" heeft in dit verband een religieus karakter: het is de sterkte 
als van „het kruise des Heeren". Wanneer de dichter overstroomd wordt 
door smartelijke gevoelens, moet hij er vrede mee hebben dat de sterkte 
van „de tale der woorden" hem ontvalt. In 7 Laetste maakt hij zich zor
gen over deze sterkte van zijn gedichten, hij is bang dat hun „arme 
leven" niet krachtig genoeg is om anderen te helpen. 

Er is in Ter Inleiding in dit verband een opmerkenswaardig onder
scheid met de opvattingen van Willem Bilderdijk over de rol van het 
gevoel in de dichtkunst. Wij kennen geen enkele aanwijzing dat Gezelle 
in Ter Inleiding bewust zijn eigen positie tegenover de door hem ver
eerde Bilderdijk bepaalt. Toch heeft het zin deze positie hier te be
schrijven. Bilderdijk kiest in De kunst der poëzy stelling tegenover het 
nivellerend betuttelen der gedichten door de dichtgenootschappen en 
wijst daartegenover hartstochtelijk het persoonlijk gevoel als de bron der 
poëzie aan : 

My is 't gevoel, de bron; by my, 't gevoelen, dichten. 
Neen, geen verbeelding, dan ontstoken door 't gevoel, 
Is Dichtkunst; geen geweld van ijdel klankgejoel 

Dat dondert, loeit, en bromt, en ooren doof doet zuizen; 
(5) Geen vinding van 't vernuft, geen smaakloos letterpluizen; 

Geen dweepzucht, die den geest, in logge koû verstijfd, 
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Met geessels opzweept, en in duizling ommedrijft; 
Neen, zacht, neen, teer gevoel, dat niet in woeste wieling 
Heromzwiert, maar 't gemoed steeds uitstort in bezieling, 

(10) Zich meedeelt, zich verliest in 't voorwerp dat men zingt, 
En geen gevergden toon zich ooit van 't harte dringt.67 

Al legt Gezelle in Ter Inleiding niet de nadruk op het gevoel als de bron 
van de poëzie, hier is toch nog geen tegenstelling tussen Gezelle en Bil
derdijk, eerder overeenstemming in zoverre Bilderdijk het gevoel als bron 
der dichtkunst afwijst indien het „in woeste wieling heromzwiert" (v. 
8-9). In het vervolg vinden we zelfs een treffende overeenkomst met 
Gezelles overtuiging betreffende de eenheid tussen poëzie en religie : 

De Dichtkunst des poëets, de Godsdienst van den Christen, 
Is één: Geen pijniging, die hersens tergt en prangt; 
Uitstorting van 't gevoel, dat heel Gods rijk omvangt. 

Het is echter even verder dat het onderscheid met Gezelle ons opvalt, 
wanneer Bilderdijk betoogt dat de uitingsdrang van het gevoel, zoals 
dat in de poëzie geschiedt, geen doel heeft, uitsluitend een behoefte is 
zoals het huppelen van de kalveren in de wei : 

Ga, gloei uw koude ziel aan 't Dichterlijk gevoel, 
En ken in 't werk van 't hart, behoefte zonder doel. 
Neen, 't snikken van de borst, het hol en angstig kermen 
Des weemoeds, heeft geen wit, geen uitzicht op ontfermen; 

(5) Het hupplen van het rund in 't frissche klavergroen, 
Beoogt niet, wien 't aanschouwt, genoegen aan te doen. 
De pijn, de vreugde spreekt, en eischt zich uit te gieten: 
't Gevoel wil doortocht, ja! in lijden en genieten. 
Het hart wordt overstelpt, de ziel moet uitgebreid, 

(10) En vraagt niet, wie ons hoort, en met ons juicht of schreit? 

Vanuit de overtuiging dat poëzie een behoefte zonder doelgerichtheid is, 
komt Bilderdijk tot de opvatting dat deze drang tot dichten ten gevolge 
van het aandringen van het gevoel onweerstaanbaar is : 

Bedwing het, Dichter! ja, niets hoeft dien stroom te nopen, 
Die in uw boezem welt. Ну barst zijn sluizen open. etc. 

Bij Gezelle echter verlamt de overmaat aan gevoel, naar wij menen, door 
de onmacht om dan de sterkte van „de tale der woorden" te handhaven, 
en daarmede de kracht de andere, de lezer te dienen. Voor Gezelle is 
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poëzie niet als voor Bilderdijk een uiting van een behoefte zonder doel 
en dus niet op de lezer gerichte of te richten schepping. Voor hem is 
het dichterschap ook priesterschap in die zin dat de dichter, tussen 
God en zijn medemens staande, door zijn werk die medemens tot God 
moet leiden. Met deze zorg als achtergrond krijgen de reeds aangehaalde 
woorden : „sterk zy de tale der woorden" een dringender karakter wan
neer wij het gedicht zien als inleiding op 99 andere gedichten waarvan 
hij wenst dat hun tale sterk zal zijn. Zowel het beeld als deze wens ma
ken dit gedicht tot inleidingsvers. 

Het beeld van de dichtervader die zijn kinderen laat gaan maakt 
't Laetste zoals reeds gezegd is, geschikt als slotstuk. In dit vers heeft 
de dichter de pen neergelegd: hij is met deze bundel klaar. Daarenboven 
geldt ook dat de wens in Ter Inleiding ook hier, zij het in de vorm van 
een angstige uitroep, aanwezig is. In de vorm waarin deze in Ter Inlei
ding voorkomt, zou zij echter op het eind van de bundel weinig kracht 
hebben, terwijl nu 't Laetste het verlangen van de dichter handhaaft. Ten
slotte is 't Laetste vooral in de eerste druk bijzonder op zijn plaats na 
de serie afscheidsgedichten waarmee daar Bloembladeren besluiten. Ter 
Inleiding en 't Laetste hebben hun plaats gekregen omdat zij een wens 
ten opzichte van de door hen omsloten gedichten naar voren moesten 
brengen, niet omdat Gezelle afscheid van de poëzie wenste te nemen: 
zij waren kadergedichten in de volle zin van het woord68. 
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HOOFDSTUK 6 

Poëtische aspecten 

I. Retorische elementen. 

A. Voordrachts- en leespoëzie. Stijlniveaus 

De wijze waarop de poëzie aangeboden wordt, is van fundamenteel be
lang voor de aard van deze poëzie1. Wanneer poëzie bestemd is voor 
voordracht of zang, zal de tekst een ander karakter hebben dan wanneer 
zij voor lectuur bedoeld is. Het medium beïnvloedt de tekst. De home
rische epen moesten hoogstwaarschijnlijk voor het volk voorgedragen wor
den, hetgeen grote heldere lijnen en open tekst noodzakelijk maakte. Het 
werk van Vergilius, dat voorgelezen werd in een kleine kring van ont
wikkelde mensen, had een ander karakter: de retorische herhalingen, 
waarin elk thema gevolgd werd door een variatie, zijn toe te schrijven 
aan de behoefte om op het eerste gehoor door een ontwikkeld publiek 
begrepen te worden. Binnen de beperkende eisen van het medium zal de 
dichter speling hebben om de taal te verhevigen: een goed voorbeeld is 
Shakespeare, in wiens dramatische poëzie onderdelen niet voldoende door 
de toehoorder geproefd zullen worden, doch wel door de lezer. Sinds de 
uitvinding van de boekdrukkunst heeft de poëzie steeds meer de kans 
gekregen leespoëzie te worden. Het medium is het boek, en het is nu 
niet meer de belangrijkste eis dat de poëzie direct begrepen wordt: de 
lezer kan lezen en herlezen. De mogelijkheden van dit nieuwe medium 
werden aanvankelijk eerst langzamerhand ontdekt en uitgebuit. Tegen
over de macht van de vernieuwing stond die van de traditie, die voor
lopig de sterkste bleef. Nog eeuwenlang na de uitvinding van de boek
drukkunst bleef men gevangen in de door de voordracht bepaalde tra
ditie, al zijn er reeds vroeg schrijvers geweest die de mogelijkheden van 
het op schrift stellen uitbuitten (b.v. het maniërisme, gongorisme, meta
physical poets). De voordracht bleef vooralsnog belangrijk en werd niet 
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vervangen door het stillezen. De dichter schreef voor een publiek dat 
luisterde naar de voordracht van wat hij optekende, en het gevolg daar
van was dat hij in zijn werk de antieke leer der retorica, de leer van 
het op de hoorder toegespitste taalgebruik, welke reeds eeuwenlang ook 
in de literatuur was toegepast, in praktijk bleef brengen. Eerst sinds on
geveer het midden van de negentiende eeuw werden ook de mogelijkheden 
van het boek als medium ten volle gebruikt. De moderne literatuur kent 
een dichtheid van tekst die tot een probleem kan worden, waarop de 
moderne literatuurwetenschap met close reading een antwoord heeft 
gegeven. 

Gezelle nu leefde juist in die tijd waarin de leespoëzie aan belang ging 
winnen, en de ontwikkeling van zijn werk is daarvan een spiegel. Ieder 
die vertrouwd is met Gezelles poëzie kent de toegenomen graad van 
moeilijkheid van de tekst in de Kortrijkse poëzie vergeleken met die van 
vóór ongeveer 1872. Anton van Duinkerken heeft erop gewezen hoe 
jeugdgedichten bij omwerking in de Kortrijkse jaren ingewikkelder van 
redactie werden2. Daaraan kan toegevoegd worden dat een van de mar
kante trekken in de Kortrijkse poëzie het raffinement is in de opbouw 
der strofen, dat wil zeggen: in het verfijnde gebruik van het typografische 
wit, uiteraard van belang bij leespoëzie3. In Gezelles jaren was evenwel 
de voordracht van de poëzie nog zeer belangrijk: daarom kan men Ge
zelles Kortrijkse poëzie als een interessante vernieuwing in dit opzicht be
schouwen. Gezelles Roeselaarse en Brugse werk kent nog niet die verwik-
keldheid van tekst en toepassing van het typografische wit. De trant der 
voordrachtspoëzie is dan ook duidelijk herkenbaar. Men eiste in Gezelles 
tijd zelfs dat de poëzie op het gehoor was gericht. Zo maakt een van de 
belangrijkste autoriteiten, Prudens van Duyse, in zijn bekroonde Verhan
deling over den Nederlandschen Versbouw bij De kleine bedelaarster 
(1839) op, dat Tollens zelf aantekende, dat men „om 't uitwerksel er van 
te beoordelen, het moet hooren zingen, mits door eene natuurlijke en 
ongemaakte stem, die de woorden niet in de muzyknoten doet wegzin
ken. Verzen, voegt hij er bij, moesten welligt nimmer zonder begelei
ding van de levende stem worden gelezen". Van Duyse merkt daarbij 
op, „dat in eene zoo recht zangerige taal als de onze, zoo wonderschoon 
met het wortelwoordige en nadrukkelijke accent bevoorrecht, verzen ook 
door den vervaardiger aan den toets der levende stem dienen onderwor-
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pen te worden: met stil te lezen ziet men wel eens anders hoorbare ge

breken voorbij. „De versbouw staat in onmiddellijk verband met de voor-

dragt der welsprekendheid", zegt de recensent van Dautzenberg (Wit-

huys), in het gemelde artikel der Vaderlandsche Letteroefeningen"Λ Ver

derop in de Verhandeling komt hij erop terug: „Men heeft kunnen be

merken in de hiervoren medegedeelde lessen van die groóte meesters, 

Bilderdijk, Feith en Kinker, wat oneindigen prijs zij op het luid en wél 

lezen van dichtstukken stellen, en hoe die kunst zelve in verband staat 

met het wél bouwen van verzen: inderdaad, zoo als wij 't reeds opmerk

ten (D.I. bl. 303 in п.), met zacht te lezen ziet men in dichtwerken niet 

zelden gebreken over 't hoofd". Lulofs' karakteristiek van Starings verzen 

dat ze „meer zangerig dan declamabel" zijn, wijst op dezelfde gedach

tegang 5. 

G.W. Huygens heeft er in zijn inleiding op Tollens' De Overwintering 

der Hollanden op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597 op gewezen 

„dat men een belangrijk deel der poëzie van Tollens, Bilderdijk, Helmers 

en verdere tijdgenoten niet los kan denken van de toenmalige maatschap

pijen." „De literaire voortbrengselen met het - niet als zodanig herkende -

retorische pathos waren vóór alles berekend op mondelinge voordracht... 

Dank zij de boekuitgave kon men het genotene later nog eens op zijn 

gemak nalezen"6. In Vlaanderen kende men evenzeer de letterlievende 

maatschappijen: b.v. in Roeselare De Vriendschap, in Leuven „het 

Vlaamsch- en Letterlievend Studentengenootschap Met Tijd en Vlijt" van 

welke twee Gezelle lid was, en de tientallen die men vindt in M. De 

Vroede's Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Bewe

ging 1830-18607. In Gezelles Roeselaarse en Brugse poëzie vinden we dan 

ook de gerichtheid van de toenmalige dichters op de „luisterende lezer" 

duidelijker terug dan later. Gezelle treedt meer op de lezer toe; in Kort

rijk uit hij meer zichzelf, is hij Gezelle. 

Voordat we dit met de teksten aantonen, moeten we nog een met de 

retorische traditie samenhangende onderscheiding onder ogen zien. Men 

kende in aansluiting op de klassieke leer der retorica over de genera 

elocutionis diverse stijlniveaus. De retorica onderscheidde drie soorten: 

het genus humile, dat weinig werd opgesierd omdat het alleen onder

wijzen en bewijzen wilde; de voornaamste eigenschappen waren correct-
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heid (puritas) en doorzichtigheid ( perspicuitas ) ; het was in het proza 
de stijl van Caesar en van de brieven; het genus medium, dat een op 
aangename aandoening gerichte opsmuk heeft omdat het verheugen wil; 
de graad van vervreemding is gering; het aan deze stijl beantwoordend 
soort affect wordt ethos genoemd; het was in de poëzie de stijl der be
schrijvende lyriek en werd aan de Geórgica van Vergilius toegeschreven; 
het genus sublime dat een op schokken gerichte pathetische opsmuk had; 
de graad van vervreemding was hoog; bij de poëzie vond men deze stijl 
in de tragedie en ze werd aan de Aeneis van Vergilius toegeschreven. 
Dat deze onderverdeling nog in de tijd van Gezelle werd gedoceerd blijkt 
uit een „Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters van de vroegste tij
den onzer letterkunde tot op onze dagen, volgens de dichtvakken en 
ouderdom gerangschikt", in 1858 samengesteld en ingeleid door de Gent
se hoogleraar J.F.J. Heremans onder de titel Nederlandsche Dicbterhalle. 
Hij schrijft namelijk: „Alles wat op het gemoed van den mensch werkt, 
alles wat hem dwingt of noopt zijn gevoel lucht te geven, is van het ge
bied der lyrische poëzy, het zij daerdoor verhevene geestdrift, of zachte, 
aengename aendoeningen ontstaen. De lyrische dichter kan dus tot den 
hoogsten graed van geestdrift opklimmen, of wel tot het teedere beval
lige, ja zelfs tot het vrolyke afdalen. Van daer driederlei lierzang: de 
verhevene, waerin zich sterke, hevige gevoelens lucht geven; de eenvou
dige, waerin zachte, bevallige, vrolyke gewaerwordingen worden uitge
drukt, en de middelbare, waarvan de gevoelens wel ernstig en edel zijn, 
maer die zich tot den geestdrift der eerste soort niet verheffen" e. In de 
praktijk evenwel van indeling en beoordeling der poëzie vinden we geen 
driedeling, maar een tweedeling waarbij de „verhevene" soort staat tegen
over de „eenvoudige", en de „middelbare" soort tussen deze twee schijnt 
te worden verdeeld. In hetzelfde boek bespreekt Heremans twee toestan
den waarin de dichter schrijft: „de dichterlyke geestdrift" als hij zich 
„door eene buitengewoone onwederstaenbare, als het ware bovennatuerlyke 
kracht voelt medegesleept" en de „poëtische luim", als hij „slechts lust 
gevoelt tot poëtische voortbrenging, zonder dat een heilig vuer hem om 
zoo te zeggen verteert"9. In de bloemlezing 1830-1880. Onze dichters. 
Eene halve eeuw Vlaamsche poëzie door Th. Coopman en V.A. delà Mon
tagne van 1881 schemert deze tweedeling enkele malen door, de drie
deling nooit. Over Prudens van Duyse heet het: „Niet zelden munten 
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zijne gedichten uit door grooten rijkdom van gedachten en beelden; ter

wijl zijne luimige stukken, voornamelijk diegene welke eene of andere 

historische herinnering humoristisch behandelen, door en door vlaamsch, 

frisch en eigenaardig gekleurd zijn" 10. Over C.F.A. Duvillers schrijft men: 

„In zijn grootere gedichten: De lof der Polders, o.a. ontbreekt verheffing 

van opvatting en sierlijkheid van uitdrukking... Onder zijne Volksliederen 

daarentegen, vindt men er die zeer gelukkig getroffen zijn en een getrouw 

beeld van den vlaamschen volksgeest aanbieden" l l . In de beoordelingen 

van Gezelles Gedichten, Gezangen en Gebeden wordt deze onderschei

ding hoog-laag aangetroffen, waarbij men het verfoeide dat dialectwoor

den gebruikt werden in de verheven genres l 2. Bij de beschouwing van 

Gezelles Roeselaarse werk kan ook met de tweedeling volstaan worden 

van verheven en natuurlijke stijl 

Gezelle heeft door zijn priesterlijke werkzaamheden nog meer met de 

retorica te maken gehad dan zijn tijdgenoten die leek waren, doordat 

tot zijn ambt ook de prediking behoorde. In zijn in 1858 gedrukte 

Kerkhofbloemen vinden we naast de beschrijvingen van het Vlaamse 

volk en land vele in preektoon geschreven gedeelten over religie en dood. 

We hebben daarop reeds gewezen in Guido Gezelles laatste tekst van 

Kerkhofblommen, 1964, Ы. 64-65. Tegenover de met mate door reto

rische figuren opgesierde beschrijvende en vertellende gedeelten (b.v. de 

beschrijving van het Vlaamse land na het gedicht Dood was de stam van 

dat Kruise en de winden) staan b.v. de vooral met de figuur van de ana-

foor overdadig opgepronkte gedeelten over de requiemmis en de toespraak 

aan het graf. Hier vinden we binnen één van omvang beperkt werkstuk 

de twee niveaus, de beschrijvende, verhalende gedeelten die in een na

tuurlijke stijl geschreven zijn, maar steeds uitlopen in de op het verwek

ken van huiver of andere sterke gemoedsbewegingen gerichte gedeelten 

in een verheven stijl. In Vlaemsche Oichtoefeningen treffen we hetzelfde 

aan. De klassicistische retorische stijl komt vooral voor in meestal in 

alexandrijnen geschreven gelegenheidsgedichten die plechtige gebeurtenis

sen moeten opluisteren: Op de kust van Westvlaendren. By den intrede 

des herders eener duineparochie (veel anaforen, prosopopeia, polysyn

deton), Onze Bewaerengel. Aen de Rousselaersche studenten, te Rousse-

laere vereenigd op den vyftigsten verjaardag van 't kleen Seminarie, in 
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1836 (anaforen, retorische vragen, apostrofe, enumeraties, exclamaties), 
Vlaenderens Kroone (prosopopeia, herhalingen), Bruiloftslied (niet in 
alexandrijnen: anaforen, retorische vragen, climax), Ну leeft! (climax, 
anaforen), Brief. Aen de mede-onderwyzers in de katholieke zondagscho
len (zes trocheeën per regel: apostrofe, herhalingen, anaforen), Dank na 
de Misse (geen alexandrijnen: anaforen, enumeraties, herhalingen) en 
Tehuiskomst na de priestertvyding (geen alexandrijnen: anaforen, clima
xen, antithesen). Maar naast de gelegenheidspoëzie komen er gedichten 
voor, waarin Gezelle geleidelijk aan zichzelf wordt: het zijn vooral ge
dichten die zijn verhouding tot de natuur uiten, te beginnen bij Aenroe-
pinge, voortgaande in Boodschap van de vogels 13 en Pachthofschilderinge, 
in De Berechtinge, Mondamin, Het Schryverke, De Waterspegel, Aen 
de leeuwerke, O' 't ruischen van het ranke riet. Verder in poëzie „on
der vier ogen" voor leerlingen als Antwoorde aen een Vriend en in het 
op een muzikaal patroon geschreven duet De Beltrommel. Ook in Liederen, 
Eergedichten et Reliqua vindt men de klassicistische stijl: b.v. Philip Ver-
hulstens eergedicht (1855), Baron van Zuijlen, Pastor van Sint Jans 
Hospitaal in Brugge (1864), Bruiloft (1874) Lampernesse (1872) en 
Doctor Waffelaert (1880). De opvallend klassicistische trant leeft in Ge-
zelles poëzie voort tot zeker 1880 (het jaar van Doctor Waffelaert), ter
wijl en nadat Gezelle veel van zijn persoonlijkste lyriek had geschreven; 
hij doet dit in (overigens niet alle) poëzie voor verheven plechtigheden 
die een „hoger" stijlniveau verlangen. Bij het nagaan van Gezelles ont
wikkeling als dichter moeten we rekening houden met een in zijn tijd 
heersende smaak (welke ook die van Gezelle was), die het Gezelle wel 
mogelijk maakte in gedichten die niet voor plechtige min of meer open
bare gebeurtenissen bestemd waren en er een persoonlijk werkings
sfeer hadden, een eigen stijl te ontwikkelen, maar die het hem bemoei
lijkte dit te doen bij gedichten die een sociale en verheven functie had
den en waren geschreven met de gedachte dat ze in plechtige sfeer ten 
gehore gebracht moesten of zouden kunnen worden. 

B. Poëzie in verheven trant 
Opvallend is nu dat tussen Vlaemsche Dichtoefeningen en Liederen, 

Eerdichten et Reliqua de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden rela
tief weinig classicistische gedichten herbergt. Het zijn dan vooral gedichten 
die een brandende bezieling op een groep mensen willen overbrengen als 
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Regina Coeli en God is daar Men vindt daar talrijke anafonsche oproe
pen en parallelhsmen „Staat op" in w. 1,5,9,10,13,23, en 24 van Regina 
Coeli, „buigt" in w. 13,15,17,18 en 28 van God ts daar, overigens tus
sen een opsomming vol herhalingen van andere imperativi· „klinkt, rin
kelt, klinkt, bonst, recht op, rukt, rukt, rinkel', slaat, drukt" enz enz , de 
retorische vragen in Regina Coeli „zijt gij geen kind van haar, is zij 
geen koningin van u? Gij voert een borst, niet waar, en 't woont een 
stem daarin'", de enumeraties in God ts daar „buigt en bidt en klopt 
en ziet" of „buigt, onkundigen, buigt, geleerden, buigt, vernederden, 
buigt, vereerden" met daarin opgesloten antithesen die men ook elders in 
het gedicht vrndr „naar den grond, in den hemel niet"; de variërende 
herhalingen in Regina Coeli „met zulk een nationaal gezang, met zulk 
een glorierijk en grootsch triomgeschaal", „het katholijke volk, het ko
ninkrijk van Hem", in God ts daar „klinkt en rinkelt de heldere belle, 
klinkt de kienkerende autaarschelle", „reekt het riekende reukvat op, 
rukt het rockende reukvat neder, rukt en nnkel'et weg end weder" enz; 
het een hevige gemoedsaandoening suggererende woord- en klankgebruik, 
in Regina Coeli „de rillende ruiten", „brandenden blik", „doet beven 
op Zijn stem", en m God ts daar „bonst het ronkende klokgeklop", 
„rukt het rookende reukvat neder", „drukt de dreunende terden fel", 
„dat de daverende ruiten breken", „van zwellende zangen dromt" 

In andere te retorische gedichten wordt een triomfalistische stemming 
vertolkt Hieronder vertoont Gij leeft dan nog interessante aspecten die 
een wat uitvoeriger bespreking rechtvaardigen l31 Hierbij gaan we uit van 
de tekst zoals deze sinds 1893 wordt uitgegeven Het gedicht valt uiteen 
in twee delen· vv. 1-14 en w. 15-25. In het eerste gedeelte wordt in 
een prosopopeia, opgebouwd uit drie anafonsche, parallel beginnende zin
nen, Gods Kerk - als een door God geplante boom verbeeld - toegespro
ken In het tweede deel wordt deze prosopopeia niet expliciet volgehou
den; ook de anafoor Gtj leeft komt met meer terug, en het beeld van de 
boom is geheel verdwenen In het eerste deel (w. 1-14) wordt dus Gods 
Kerk toegesproken in de gestalte van een door God geplante boom die, 
al leek het anders, zijn vijanden overleeft. Deze toespraak wordt ver
deeld in drie parallel beginnende bewegingen, die echter onderling ver
schillend in zinsbouw worden voortgezet: in w 1-6 wordt de Kerk voor
gesteld als een boom, door Gods hand geplant en tronend op de gevallen 
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vijandige bomen, in w. 7-10 leeft de Kerk, al hadden de vijanden zich 
reeds overwinnaars verklaard, en in vv. 11-14 leeft de Kerk en vreest 
slechts voor het onheil dat haar vijanden zullen ondervinden. De zinsbouw 
is gecompliceerd: de eerste keer volgt op „Gij leeft dan nog" een be
paling van gesteldheid en daarna een nevengeschikte nieuwe zin met in
versie, de tweede keer lezen we na „Gij leeft dan nog" een concessieve 
bijzin, de derde keer komt achter de woorden „Gij leeft" een tweede 
verbum finitum („en waakt"), daarna in omgekeerde woordorde een 
tweede zin, en vertoont zo overeenkomst met de eerste volzin. De regel
maat in de eerste en derde volzin wordt door inversie onderbroken: de 
ritmische gang wordt in beide gevallen halverwege omgeschakeld. Tus
sen deze twee gecompliceerde bewegingen is weer een andere rechte 
woordschikking gevoegd, zodat het parallellisme tussen de gecompliceerde 
bewegingen van eerste en derde zin ook weer doorbroken blijkt. Dit weer
spiegelt zich in het gecompliceerde rijmschema: eerste beweging: aa/(in-
versie)bccb/; tweede beweging: ddee; en derde beweging (inversie) bddb. 

In de tweede helft vinden we in twee volzinnen (w. 15-22 en 23-25) 
de conclusie uit w . 1-14: Christus kan dus niet meer sterven, doch zal 
heersen over alles (w. 15-22), knielt dus en weest verheugd en vreest 
de helse machten niet (23-25). Deze twee zinnen worden in het vreemde 
rijmschema bijeengesnoerd doordat de tweede zin alleen rijmt op woor
den in de eerste zin: eerste zin: ffgghijj, en tweede zin: ihj. In de eer
ste druk, waar door het begin van elke versregel met een hoofdletter de 
vv. 15-25 als één zin gelezen kunnen worden, is er een merkwaardige 
variant in v. 15 („het zy dan waer - wat anders kan het wezen?-" i.p.v. 
„het is dan waar - wat anders kon het wezen!-") waarin de conjunctief 
niet als een onzekerheid blijkens de toegevoegde retorische vraag kan ge
fungeerd hebben. Het moet bedoeld zijn als een bijzin in de vorm van 
een hoofdzin, wat alleen mogelijk is als concessieve bijzin: „Het zij dan 
waar—tóch zal men moeten strijden", of iets dergelijks. Dan heeft Ge-
zelle de volzin anders voltooid dan verwacht mocht worden: in plaats 
van een mededeling die men niet zou verwachten na de vermelding van 
Christus' opperheerschappij, volgt een conclusie: „Valt (daarom) biddend 
op Uw knieën!" en dat is weer in overeenstemming met het beginwoordje 
van vers 15 vóór de concessieve bijzin: „Triomf!" Het gedachtestreepje 
na vers 22 zal dan oorspronkelijk niet aangegeven hebben dat de (te 
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lange) inleidende bijzin ten einde was, maar dat hier een onverwachte 
wending, een gewilde anakoloet volgt: op de spanningverwekkende pro
tasis volgt niet de verwachte apodosis. Waarschijnlijk heeft Gezelle ge
oordeeld dat deze aposiopesis niet duidelijk genoeg was; vandaar de wij
ziging in de tekst sinds 1879. Op de aposiopesis wijst ook het vooraf
gaande niet ingeleide toespreken van de gelovigen na de - ongemerkt ver
dwenen - toespraak tot de boom der Kerk. 

Een zelfde wisseling van toegesproken personen vinden we in Regina 
Coeli, waar eerst de gelovigen worden toegesproken, tot op het eind de 
toespraak verschuift naar Maria; daarna wendt de dichter zich - weer 
na een gedachtestreep - als het ware met een ruk tot de eersten: „Staat op! 
Welk land ... met zulk een nationaal gezang ... als wij, het katholijke 
volk... 

als wij, op wien uw scepter blinkt, 
o Moeder, Maagd! - Welaan, 

staat op, 't Regina Coeli klinkt, 
staat op en laat ons staan! 

De aposiopesis staat in Gij leeft dan nog in nauw verband met de apo
strofe: na zijn toespraak tot de Kerk bezint de dichter zich midden in 
de zin op de werkelijke situatie temidden van de aanwezige gelovigen 
en spreekt hen plotseling toe. 

De aposiopesis behoort tot de figuren der reticentia waarin een een
maal begonnen zin wordt afgebroken en de uiting van de gedachte niet 
wordt voltooid. We vinden dit in Ach hemellawerke: 

Verstondt-je mijn tale zoo'k de uwe verstaan, 
gij kwaamt en gij liet mij... Wat baat het? 

in Hoe vaart gij? : 

Het zij gij Noord- of Westerwaard, 
het zij gij Zuid of Oost invaart, 
het zij gij ... zal 'k, o zal 'k, mijn kind, 

nadien 
u eenmaal wederzien, 
spijts weer en wind? 

De reticentia duidt steeds op een verhoogd affect. Het meest is dat het 
geval met de fraaie wending in Gij badt op eenen berg : 
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Gij badt op eenen berg alleen, 
en Jesu, ik en vind er geen 
waar 'k hoog genoeg kan klimmen 

om U alleen te vinden. 

We keren terug naar de classicistische verzen met triomfalistische inslag. 
Uit het eind van Gij leeft dan nog blijkt dat het gehele gedicht bedoeld 
was ter animering van een groep, begonnen evenwel met een apostrofe, 
een afwending van dat publiek naar een tweede publiek, wat op het nor
male publiek een pathetische werking heeft. 

Een ander retorisch, triomfalistisch werkstuk is Pro Christo legatione 
fungimur. Door middel van de interrogatio worden de tegenstanders van 
God door de godgetrouwen (de priesters: oorspronkelijk was de onder
titel: Stemme van priesteren) tot de keuze oorlog of vrede gebracht. Het 
doel van deze interrogatio is de vernedering van de tegenstanders, wat 
wordt bereikt door de oproep van de goddelijke heermachten en de sug
gestie van hun schrikwekkende macht, door de verzekering dat het God 
is die de tegenstanders toestaat tegenstand te bieden, door de vaststel
ling dat zij de schepping bevlekken. Het stuk is retorisch door de herhaal
de uitdagingen, de enumeraties, de herhalingen, de grootse hyperbolische 
beelden waarvan er één bijzonder geslaagd en indrukwekkend is betref
fende de aarde 

die blijde, eeniederen dag 
al zingen rond den Heer vliegt, lijk 

de slinger dien, een lach 
in 't wenden van zijn oogen, 't spe

lend kind alom zijn hoofd 
laat wentelen ende luistert hoe 

hij ronkelt.... 
In dezelfde sfeer ligt Super flumina, aan de priesterstudenten van het En
gels en Amerikaans seminarie in de mond gegeven. Hier vallen de vele 
anaforen, parallellismen en - overigens aan de bekende psalm ontleende, -
hyperbolische beelden op die voor Gezelle blijkbaar bij dit krijgshaftige 
genre behoren. Hetzelfde geldt voor het prozagedicht Aurora. 

Zonder dat de retorische trant door de davering van het krijgsrumoer 
wordt vereist, vinden we deze in gedichten die een tekort aan poëzie 
vertonen, als Een wijzer woord en Wie zijt gij, met een overdadig ge
bruik van uitroepen, anaforen en andere parallellismen. Ook het in een 
climax opgebouwde prozastuk Vaart voort valt op door de vele retorische 
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figuren als prosopopeia, anaforen, herhalingen en parallellismen. 

Daarentegen werken in de verheven trant retorische elementen en hoge 

poëtische bezieling onvergelijkelijk samen in O 'k sta mij zoo geren en 

Blijdschap. Ook in deze gedichten wordt een overvloedig gebruik gemaakt 

van retorische middelen: asyndeton („'k Ben geest, ik ben koning, 'k be-

heersche 't heelal" e tc , „Wanneer ik U gevoel, U heb, U drage"), pro

sopopeia (gij heemlen... Gij wolken... gij aarde... gij bergen en boomen... 

gij kruid"), climax (zie voorbeelden van asyndeton; „ik wete, ik kenne, 

ik beminne U!" „nog tien stappen, drie stappen, één stap, nog - driemaal 

Hosannah! - één stap en één stem..."), prolepsis („en al 't mij omrin

gend, Gij miekt het, Gij gaaft het mij"), antithese (o.a. „'k ben slacht-

offerand, 'k ben koning van al 't mij omringend", vaak als paradox in 

Blijdschap: „alles om één", „U zelf ben, mij niet meer", „alle troost ve

nijn", „Gij hulpe als niemand helpt", „elke vreugd een pijne" enz.) en 

de vele twee- en vooral drievoudige herhalingen die duiden op een heftige 

gemoedsbewogenheid („Maar Jesu, Uw bloed op mijn hoofd, als 't U 

belieft, Uw bloed op mijn hoofd, op mijn voorhoofd", „o Blijft bij mij... 

o blijft bij mij... o blijft bij mij"). Wat de opbouw van het gehele ge

dicht aangaat, treft in O 'k sta mij zoo geren de grote antithese tussen 

vv. 1-36, waarin de macht en grootheid van de mens ten opzichte van de 

schepping worden geschilderd, en w . 37-72, waarin de hulpeloosheid en 

kleinheid van diezelfde mens tegenover God beleden worden; in Blijdschap 

vinden we de amplificatie van vv. 1-8 in vv. 9-16 en van vv. 17-20 in vv. 

21-36. Beide gedichten behoren tot de indrukwekkendste van Gezelles 

oeuvre, doordat de retorische figuren niet alleen in dienst staan van de 

ontwikkeling ener bezielde gedachte, maar tevens de hartstochtelijke rit

miek en klankharmonieën stuwen. In een gedicht als Kruiske kruiske 

goed begin wordt de gedachte aan het wonder van het land en lands-

volk tekenende kruis - dat vreugde verwekt bij het plaatsen van het kruis

teken op het voorhoofd van het kind, zetel van Gods beeltenis en van 

eigenheid, - uitgewerkt in parallelle bijzinnen; men vindt een climaxwer

king alleen in dit opzicht, dat deze bijzinnen naar het eind toe breder 

worden. Deze gedachte wordt evenwel in conventionele taal retorisch uit

gewerkt in een daardoor oratorisch gedicht. 

C. Poëzie met persoonlijke werkingssfeer 

Op het voorkomen van de retorische elementen in Gezelles poëzie 
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heeft vooral J. Aerts (Albert Westerlinck) de aandacht gevestigd in zijn 
studies Guido Gezelle's Ego Flos. Een Stylistische ontleding en het meest 
in Retorische struktuurelementen in Gezelle's poëzie14. Zijn these luidt 
dat „de poëtische techniek van Guido Gezelle in zeer grote mate door re

torische struktuurelementen wordt gekenmerkt". Als voorbeeld kiest hij 
Dien Avond en die Rooze. Dat wil zeggen dat óók in de gedichten van 
meer intieme en tevens minder verheven of krijgshaftige allure de re
torische traditie voortleeft. De prosodische voorschriften zal Gezelle altijd 
toepassen, doch in die gedichten waarin hij het meest zichzelf zal wor
den en zijn: de natuurgedichten, de persoonlijke religieuze en vriendschaps-
lyriek, zijn deze voorschriften opgenomen in een oorspronkelijke, persoon
lijke poëtische uiting: we moeten aan de specimina van toegepaste school-
retoriek in het genre van de in een plechtige sfeer ten gehore te brengen 
poëzie denken, om ook in deze gedichten met beperkte werkingssfeer de 
oorspronkelijke classicistische traditie terug te vinden. Een volledig ge
documenteerde bepaling van de rol die de retorica in GezeUes poëzie 
speelt, is nog niet te geven. Aerts heeft er reeds op gewezen dat daartoe 
een volledig onderzoek van Gezelles poëtische techniek nodig is met ge
bruikmaking van het volledige tekstmateriaal. Hij voelde zich daardoor ge
remd bij het formuleren van algemene conclusies uit zijn studie over 
Dien Avond en die Rooze. Ook in ons verband moeten we met grote te
rughoudendheid ten aanzien van algemene gevolgtrekkingen te werk gaan, 
waarbij nog komt dat over de retorische struktuurelementen in Gedichten, 
Gezangen en Gebeden een studie door Aerts nog slechts gedeeltelijk is 
gepubliceerd14. Het is om deze reden ook dat we ons beperken tot de 
grote lijnen die Aerts in zijn studies reeds heeft aangegeven binnen het 
kader van de hierboven genoemde stijlniveaus. Daarbij zullen we wel 
enige andere elementen in onze beschouwing betrekken die Aerts (nog?) 
niet heeft besproken, doch wij doen dit zonder een volledigheid te pre
tenderen welke wij ons van Aerts' te voltooien studie voorstellen. 

In verband met de ritmische opbouw van het gedicht wijst Aerts op 
de twee principes: herhaling en amplificatie, die deze bouw in Dien 
Avond en die Rooze bepalen. De ritmische beweging in de eerste versregels 
zijn tot in detail gebouwd op een binaire harmonie en wordt nauwkeurig 
herhaald in het tweede viertal regels. De volgende beweging bevat acht 
regels en kent dezelfde binair-harmonische struktuur, maar dan verdub-
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beid: de amplificatie. De evenwichtige binair-harmonische struktuur zet 
zich voort in de rest van het gedicht. Uit de kolon, de ritmische kern van 
de jambe, komt de harmonie van het eerste verzenpaar voort en daaruit 
de dubbele van de eerste strofe. Dan wordt de binair-harmonische strofe 
het „retorische patroon waarop het gedicht door herhaling en amplificatie 
wordt uitgewerkt." Vandaaruit zijn de herhalingen en parallellismen in 
de retorische stijlelementen van primaire, de opbouw als totaliteit bepa
lende aard, en die van secundaire aard, welke in de opbouw soms zeer be
langrijke doch slechts medewerkende rol spelen, af te leiden. 

1. Retorische stijlelementen van primaire aard. 

Tot de eerste soort behoort de symmetrie, het parallellisme in de zins
bouw: 

'k Heb menig menig uur bij u 
gesleten en genoten 

'k Heb menig menig blom voor u 
gelezen en geschonken. 

We vinden dit in vele gedichten terug, vooral met herhaling van de zins-
aanhef. Hier volgen slechts enkele voorbeelden : 

zacht is het herte des houts, 
zacht en sterk is de penne van ceder, 
zacht als het hout van het kruis, 
sterk als het kruise des Heeren 

{Ter inleidinge) 
Dank U dat Gij, uitgesloten, 
toch U nimmer hebt verdroten.... 

Dank U dat Gij mij, getrouwig, 
hebt geklopt aan 't herte... 

(Jesu) 

Gelukkig kind, 
dat ligt en laat geworden 

Gelukkig kind, 
dat niet en peist op morgen 

Gelukkig kind, 
dat eiken stap in 't leven enz. (Gelukkig kind) 
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De symmetrie kan dienen ter versterking van het effect der tegenstel
ling: zie bovenstaand citaat uit Ter inleidinge. Aerts wijst erop dat de 
gedichten waarvan de gehele structuur door symmetrie en antithese wor
den bepaald, vrij zeldzaam zijn. In Gedichten, Gezangen en Gebeden zijn 
het naast Oien Avond en die Rooze: Jesu liefste Jesu mijn, O 'k sta 
mij zoo geren (zonder symmetrie), Hei da lieve dreupel water, Ik misse 
U, Een dreupel poëzij (geen antithese, maar symmetrie in de op een ver
gelijking gebaseerde gedachtenontwikkeling), Maar half (idem), en 's 
Avonds. 

Een merkwaardige voorliefde toont Gezelle voor de apostrofe. In haast 
ieder gedicht spreekt de dichter al of niet vanaf het begin iemand of 
iets toe. Het is eenvoudiger de gedichten op te sommen waarin dat niet 
gebeurt: No« praevalebunt, Het meezennestje, Tranen, Aan L, 's Avonds, 
in de eerste druk nog Als de ziele luistert, De goe de goe gedachten, Oer 
liep een dichtje, Gelukkig en dertien Bloembladeren. In de retorica ver
staat men onder de apostrofe het zich afwenden van de toehoorders en 
het zich richten tot de tegenstander, tot afwezige personen, b.v. boven
aardse of gefantaseerde wezens, tot zaken als geografische en meteorolo
gische verschijnselen, abstracta, lichaamsdelen, zielsvermogens, collectiva. 
De apostrofe heeft een pathetische werking en bedoelt een verhevigde 
gemoedsaandoening tot uiting te brengen of te verwekken. Ze is ook 
in de dichtkunst een veel gebruikte stijlwending. Men behoeft slechts 
het werk van Gezelle door te bladeren om te constateren dat hij 
van zijn jeugd tot zijn ouderdom deze figuur bij voorkeur heeft aan
gewend: het gaat hem van nature af en verraadt in deze dichter, die 
schuw was en door innerlijke onzekerheid snel in conflict met de bui
tenwereld kwam, toch een sterke behoefte aan contact met de wereld 
buiten hem en een groot gemak om van zichzelf uit dit contact te 
leggen. Anton van Duinkerken heeft bij zijn behandeling van O 7 rutschen 
van het ranke riet erop gewezen hoe de oratorische toespraak, tot het 
riet verandert in een vurige liefdesverklaring en tenslotte in een ver
eenzelviging met dat riet15. Dit verlangen naar de ander uit zich op 
het hoogste niveau in die gedichten waarin de dichter in de toespraak 
wil komen tot de vereniging met God, in Jesu: 
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Jesu, 'к voel mij vallen!... Valle ik 
in Uw wrekende armen?... Zal ik? 

Jesu! Jesu!... 'к Stel, bevreesd, 
in Uw handen mijnen geest! 

in Tot de zonne de symboliek van de tot de zon sprekende bloem die 

zijn verlangen naar het licht belijdt, in O 'k sta mij zoo geren: 

met U in mijn herte en mijn oog op het kruis, 
nog tien stappen, drie stappen, één stap, 

nog - driemaal Hosannah! - één stap en één stem... 
en 'k vluchte in Uwe armen, o Jesu! 

in Dunk, o die mijn zonden, Gij badt op eenen berg. Bezoek bij het 
Alderheiligste, Blijdschap, waarin het geluk van de mystieke vereniging 
met Christus wordt gesuggereerd, Een wijzer woord, Gij dichter die de 
leeuwerk zongt, Aan Elodie Willemijns en de eerstecommuniegedichten. 

In de gevallen dat de dichter tot God bidt, kunnen we beter niet van 
een apostrofe spreken omdat deze gedichten niet een zich afwenden 
van een publiek, maar alleen een zich persoonlijk richten tot God 
betekenen. Evenmin is dat het geval met de vele gedichten die voor 
een of meer leerlingen bestemd zijn die daarin toegesproken worden: 

Waarom en kunnen wij niet, Geen blijder stonde, Brief, Hoe vaart gij, 
Mocht ik in de ziele и schrijven, Mocht ik, O vriend wat schaadt of 
baat het ons, Ik misse U, Zoo welkom als de bie, Een bonke keerzen 
kind, Dien Avond en die Rooze, Aan de voorgaande, Polydor gij kind 
van Vlanderen, Gij dichter die de leeuwerk zongt, Pas op Mon, Ram
mentati, Maar half en N« of nooit. In deze groep zijn slechts enkele 
gedichten waarin het uitgaan, het verlangen naar de ander expliciet 
wordt verwoord: Dien Avond en die Rooze, Ik misse U, Rammentati. 

In Dien Avond en die Rooze komt als rijmwoord, afgewisseld met 
vrouwelijk rijm in de even regels, « voor dat 14 maal door een ander 
voorzetsel wordt voorafgegaan en de laatste 2 maal zonder voorzetsel 
en dus in een rechtstreekse aanspreking aangewend wordt: dit rijmspel 
met het pronomen и dat in een climax uitloopt is de spil van het ge
dicht. De vreugdevolle herinnering aan het samenzijn met de geliefde 
vindt haar tegendeel in het verdriet om de onherroepelijke scheiding 
in Ik misse U met als centraal woord het 14 maal voorkomende misse. 

323 



Dit verdriet, maar met meer berusting, komt terug in Rammentati 
met de waarschuwing aan de alleenstaande geliefde tegen de verleiding 
van de wereld en de vermaning het te onthouden en 20 ervoor te zor
gen dat de dichter hem in het hiernamaals terug zal zien. Met meer 
het accent op de dienstbaarheid van de menselijke liefde aan de liefde 
tot God komt het verlangen naar de liefdeseenheid naar voren in Mocht 
ik en Gij dichter die de leeuwerk zongt. 

De apostrofe in oorspronkelijke zin vinden we het verst doorge
voerd in 't Laatste, opgedragen aan en bestemd voor „de onbekende lezer", 
doch in zijn geheel een toespraak tot de gedichten. Binnen de situatie 
die het gedicht zelf oproept, vinden we de apostrofe als afwending van 
het publiek zeer vaak. Zo in Oneigene: 

Dan, weg met de oneigene 
taie en den schijn 

van elders geborgde gepeizen; 
mijn zijt gij niet... 

in Gij leeft dan nog: 

Gij leeft dan nog, met eigen hand 
van God geplant, 

mijne edele Kerk van Roomen! 

Valt biddend op uw' knie'n 

in Regina Coeli: 

Staat op!... 
...wij, op wien uw scepter blinkt, 

o Moeder, Maagd! - Welaan, 
staat op... 

In De zang der bruiloft worden achter elkaar toegesproken: 

o Tijden van 't verleden 

Is 't и, Rebecca.... 
en Isaac... 

O Heilig V¡anderen... 

o Land van Chaän... 

o Goede wijn... 
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o Zuivere trouw... 

o Groóte dag
en dan eindelijk: 

Verheugt nu, landsche liên. 

In Tot de matte lezen we eerst: 

Och hoe schoone vaart gij daar, 
helderblauwe mane klaar, 

en dan de wending tot Maria: 

Schoon, doch schoonder duizendmaal, 
Onbevlekte, is Uw gestraal. 

In Schuldeloos blommeke lief wordt de toespraak tot het bloempje in 
een strofe onderbroken door een uitroep, tot God gericht: 

God, hoe is 't minste van al enz. 
Het zou ons te ver voeren deze wending ook aan te wijzen in: O 'k sta 
ті^ zoo geren, Brief, Hoe vaart gij. Vaart voort, Hoe licht is toch de 
sparke vier, Zoo menig blomme, 't Edele spel der vlugge schaverdijnders, 
Gij dichter die de leeuwerk zongt, Weerom de vrije klok, Kom e' keer 
hier, Super flumina, Eerste Communie Joseph Verriest. Hierbij valt 
soms het gemak op waarmee de dichter zich binnen de apostrofe tot 
verschillende abstracta of collectiva wendt: zie De zang der bruiloft, 
O 'k sta mij zo geren, 't Edele spel der vlugge schaverdijnders, Weerom 
de vrije klok. Ongetwijfeld betekent dat in deze gedichten een verster
king van de retorische trant. In Vaart voort werkt ook de aanspraak 
op het eind tot de „beminnelijke lezer" als een apostrofe. 

Binnen het kader van de apostrofe, doch ook zonder dat er van een 
apostrofe sprake is, vinden we in Gezelles poëzie vaak de prosopopeia, 
het aanspreken en laten handelen als personen van levenloze zaken 
(ook van gestorvenen: het sprekendste voorbeeld daarvan vindt men 
in de rede aan het graf op het eind van Kerkhofblommen). Binnen 
de apostrofe komt de prosopopeia voor in Oneigene (van elders ge
borgde gepeizen), Gij leeft dan nog (Kerk van Rome als een door 
God geplante boom), De zang der bruiloft (Tijden van 't verleden, 
Heilig Vlanderen, Land van Chanaän, Goede wijn, Zuivere trouw, Grote 
dag), O 'k sta mij zoo geren (heemlen, wolken, aarde, bergen, bomen, 
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kruid), Brief (de Dood), Hoe vaart gij (Band die herte aan herte 

bindt), Vaart voort (lieve geklater van de beke, klare beke), Zoo 

menig blomme (blom), '/ Edele spel der vlugge schaverdijnders (water, 

vissen, vogelen, vlugge noorderwinden), Gij dichter die de leeuwerk 

zongt (Tale), Weerom de vrije klok (muur, vout, vloer, kerke, kruis 

en al), Kom e' keer hier ('t flief flodderke ), Super f lumina (Jeruzalem), 

Eerste Communie Joseph Verriest (overleden broertje). Een bijzonder 

geval hebben we in die gedichten waar de prosopopeia onderbroken 

wordt door een apostrofe tot een persoon: Schuldeloos blommeke lief 

(apostrofe tot God) en Tot de mane (apostrofe tot Maria). 

Buiten de apostrofe, omdat binnen het kader van het gedicht de 

toegesprokene het enige publiek is, komt de prosopopeia voor in vele 

gedichten: Ter inleidinge (penne), o Lied (lied), Morgenstond (mor

genstond), Ach hemellawerke (hemellawerke), Hei da lieve dreupel 

water (dreupel water), Zonde (zonde), Van den wilgen (wilgen), Wie 

&ίι PJ (sterren). Zonder dat de gepersonifieerde dingen worden toe

gesproken, wordt de prosopopeia gebruikt in Aurora (zon), Tot de zonne 

(het blomke spreekt tot de zon), Waarom en kunnen wij niet (de 

blommekens), Hoor 't is de wind (de wind), Een bonke keerzen kind 

(de kersen, eigenlijk de gehele schepping). 

In de opvallende voorkeur voor de aanspraak tot al of niet geper

sonifieerde schepselen, al of niet in het kader van de apostrofe, zowel 

in de Roeselaarse als in de Kortrijkse poëzie schuilt meer dan alleen 
het toepassen van een mogelijkheid uit de schoolretorica. Hier brengt 
Gezelle iets volledig oorspronkelijks tot stand, doordat er de drang 
tot versmelting met de ander in tot uiting komt. In O '/ mischen van 
hfit ranke riet vindt een vereenzelviging van de dichter met het riet 
plaats: „ik! arme, kranke, klagend riet!" Zo vergelijkt de dichter zich 
in Tot de zonne niet met een bloem, doch is hij de bloem die hunkert 
naar het zonlicht. In O 'k sta mij zo geren drukt hij de vervlochten-
heid met de schepping aldus uit: 

gij bergen en boomen, uw kruine, die rijst, 
rijst afgebeeld in mijne ziele; 

gij kruid, aan mijn voeten, mijn herte bevat 
uw nederig kruipende ranken. 

Niet alleen stelt hij de natuur ten voorbeeld, hij maakt haar tot beeld 
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van zijn idealen, als in Waarom en kunnen wij niet, waarin hij zich 
afvraagt waarom hij niet in onschuld en onderworpenheid aan Gods 
wil gelijk kan zijn aan de bloemen, in Ach hemellawerke waarin de 
leeuwerik het symbool is van Gezelles hemelverlangen, in Hei da lieve 
dreupel water met de waterdruppel als het beeld van zuiverheid dat 
bedreigd wordt door het aardse vuil, in Een bonke keerzen kind waarin 
de schepping om haar dankbaarheid aan God ten voorbeeld wordt gesteld. 
Vaak komt er in het ritme een communie tot stand tussen de dich
ter en de natuur. Een bekend voorbeeld is Het meezennestje, waarin 
het bewegen der mezen in lange en korte versregels met enjambemen
ten en de snelle alliteraties der occlusieven in 

tak-op.tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om enz. 
niet nagebootst wordt, maar in de taal gestalte krijgt. Hetzelfde zien 
we gebeuren in Hoort waar inderdaad het ritme van de grillige smalle 
waterstroompjes langs allerlei kleine hindernissen hoorbaar wordt in 
het vers: 

Hoort hoe die twee waterleikes, 
vluchtig vlietende onder 't gers, 

over zand en over keikes 
nooit van loopen 'n zijn te wers : 

hobbel-dobbel-diets- en drevelend, 
krinkele winkele weg, al krevelen, 

nu alhier en dan aldaar, 
loopen ze... ai 'k en weet nie' waar. 

In de taal is de spanning van het sap binnen de vrucht hoorbaar in 
Een bonke keerzen kind: 

Vol spannende zap, 
vol zoet, 
vol zuur, 

vol zijpelende zap, 
vol zoetheid! 

In een spectrum van klanken verbeeldt Gezelle een spectrum van kleu
ren in de waterdruppel: 

Hei da, lieve dreupel water, 
zijt gij helder toch en schoon, 

in uw hemelsch lichtgeschater 
en uw diamanten kroon! 

Rood en blauw en groen en geluw, 
peers en purperwendigheid 
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siert, in onderling gespeel, uw 
pinkelende uitwendigheid! 

Tot een sympathie in de oorspronkelijke betekenis met de natuur komt 

de dichter in Van de wilgen: 

... - o Wilgen toch, duikt u, verbergt 
uw stammen: ze komen, ze zijn daar! 

Zij zitten en wetten het staal op het steen, 
en het steen op het staal, dat het knerzelt. 

O Aarde, gij moeder van al dat er leeft, 
gij baardet, gij voeddet de wilgen: 

zij klampen u, moeder, zoo vast en zoo teer, 
o moeten ze, moeten ze losgaan? 

Juist dat mede-lijden met de bomen die ten slachtoffer van de mens 
vallen, komt meermalen terug in Gezelles werk: zie Laat worden en 
Schoonheid, De reuze, Abeelen en Berdzagers, alle uit Rijmsnoer. 

Dat ook in de natuurgedichten het retorisch element te sterk kan 
worden, blijkt uit Hoort 't is de wind, waarin de parallellismen met 
het doel om het rusteloze van de wind te verbeelden een te nadruk
kelijke rol spelen. 

2. Retorische stijlelementen van secundaire aard. 

Van de retorische struktuurelementen die de bouw van het gedicht 
beheersen, gaan we nu over naar die welke van secundaire aard zijn 
en de grammaticale struktuur van het gedicht bepalen. Het voornaam
ste gemeenschappelijk kenmerk van een deel dezer strukturen is de 
herhaling. Het gaat om herhalingen van woorden of zinsdelen en twee
en drieledige vormen waarbij niet altijd hetzelfde woord of zinsdeel 
herhaald wordt. 

Ten eerste dan de herhaling van hetzelfde woord of woordgroep achter 
elkaar zonder dat hier van symmetrie in de zinsbouw sprake is (deze 
is reeds besproken bij de struktuurelementen van primaire aard). Deze 
figuur komt vaak voor in Gedichten, Gezangen en Gebeden. Voorbeelden: 
„Kruiske, kruiske, goed begin" (in het gelijknamig gedicht), „ik hoor, 
ik hoor het krijgsgewoel" (Aurora), Jesu! Jesu! (Jesu), o Lied! о Lied 
Со Lied), „Wat, wat zijt gij toch die mensch zijt" (Wat zijt gij toch), 
„duizend duizend keeren" (Bezoek bij het Alderheiligste), „gelijk ik 
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nu. tk nu geniet" (Blijdschap), „Ob1 De blommekes, oh1 De blom-
mekes" (Wflarom en kunnen wij met), „Komt neder, komt neder" 
(Ach hemellawerke), „Neen en daalt niet, och en daalt met" (Het 
da lieve dreupel water), „van den leeuwerk, van den leeuwerk", 
„dan en vliegt ht;, dan en vliegt hi¡", „gouden kevie gouden kerker" 
(Hangt nen trutsch), „'t is de wind, 't is de wind, 't is de wind" (Hoort 
't Is de wind), „Ik zoek en zoek", „o Ware ik daar, o ware ik daar", 
„en weene erbij1 - en weene erbij1" (Brief), „Hoe vaart, boe vaart gij nu" 
(Hoe vaart gij), „Pouche, Pouche" (Poucke), ,yaart voort, vaart voort" 
(Vaart voort), „Genoeg' Genoeg1" (Mocht ik), „Neen, o neen't" (Hoe 
licht is toch de sparke vier), enz enz. 

Deze herhalingen vloeien meestal voort uit de behoefte om de hevig
heid van de gemoedsbeweging tot uitdrukking te brengen, doch ook uit 
het ritmische gevoel van de dichter (de vbb. uit Hangt nen trutsch en 
Poucke) Ook de herhaling der woorden op een afstand, aan het begin 
van de zin of het zinsdeel (de anafoor) komt zeer vaak voor, doch 
bepaalt gewoonlijk in de lyrische en meestal korte gedichten voor een 
belangrijk deel de structuur van het gehele gedicht Veel minder vaak 
en altijd op grote afstand komt de epifoor, de herhaling aan het eind 
van de zin of zinsdeel voor (zonder een refrein te zijn als bv in Hoort, 
waar de twee slotverzen van beide strofen aan elkaar gelijk zijn): „ende.. 
God is daar/buigt U .God is daar!" {God is daar); „en wezend altijd 
-Hij; -/een wijzer woord is - Hij'" (Een wijzer woord), „Schrijdt, chris-
tene Dichter, voort. volherdt!/dien God, die daar tenden u wacht, -
volherdt!" (Maar half, evenwel in een gedicht dat geheel op parallellismen, 
vooral in de tweede helft van beide strofen is gebouwd), „ik hiet u, 
hoogst verblijd, gelukkig in een woord!/ zij rondom u men goed of 
boos, gelukkig in een woord'" (Aan Gabrielle Verrtest) 

De herhaling kan ook geschieden met enige variatie in de woordvorm: 
„hij vindt hetgeen hij vinden moet" (polyptoton: No« praevalebunt), 
„den reuzenkamp te kampen" (figura etymologica: idem), „throonend 
op den throon gezeten" (fig. et : Tot de zonne), „gij kunt het, en uw 
kunst is dat" (fig. et.: o Lied), „olie van de olive" (fig. et.: Dank о die 
mijn zonden), „ik heb verlangd met een verlangen" (fig. et.: Eerste Com
munie Joseph Verrtest) 

Aerts heeft met grote indruk gewezen op de dubbelvormen om-
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dat hij als psychologische basis hiervan de „verstrengelingtendens," de 
drang naar affectieve versmelting van twee tot één vermoedt. In Dien 
Avond en die Rooze trof hij aan: gesleten en genoten; gelezen en geschon
ken; u spreken hoorde en sprak met u; zowel voor mij als u; een uur bij 
mij, een uur bij u; zoo lief en uitgelezen. Het zijn tweeledige vormen 
van diverse aard: het naast elkaar plaatsen van synoniemen, tegenstellingen 
en chiasmen. In Aerts' studie treft men uit Van de Wilgen nog aan: „den 
arm op den hals en den hals op den arm/ alhier - aldaar". Deze dubbelfi
guren treft men in groten getale in Gedichten, Gezangen en Gebeden aan, 
soms zelfs zo vaak in één gedicht dat ze de struktuur ervan bepalen, als 
van Oneigene, Morgenstond en Op stake, op steen. Zo ook Zonde, Mocht 
ik, Zoo menig blomme, O vriend wat schaadt of baat het ons, Ik misse U, 
Een wijzer woord, Tranen, Maar half, Aan L., Aan Gabrielle Verriest, Nu 
of nooit. 

Naast de tweeledigheid die vooral op harmoniedrang wijst, besprak Aerts 
de drieledige expressie die men aantreft bij zeer heftige bewogenheid. Juist 
in Gedichten, Gezangen en Gebeden vindt men deze drieledigheid vaak te
rug, wat wijst op de emotionele bewogenheid van deze bundel. Aerts wees 
voorbeelden aan uit Waarom en kunnen wij niet. Blijdschap, Gij badt op 
eenen berg, in het artikel over Ego Flos ook uit Hoe vaart gij, o Lied en 
meer dan drieledig en retorisch overtrokken in Een wijzer woord. Deze 
tritsen komen ook voor in Ter inleidinge: 

Zoet riekt het hout... zoet als...zoet als... 
Sterk is het hout en sterk is de penne: sterk zij de tale der 

woorden! 
en rust...rust...rust dan! 

Zie ook O 'k sta mij zoo geren, Geen blijder stonde, Brief, Super (lumina. 
De hierboven besproken herhalingsfiguren dienen om de intensiteit van 

het gevoel óf uit te drukken óf over te brengen op de lezer of hoorder: 
zij bevorderen en steunen door het onderhouden van de stuwkracht van 
het gevoel het stromende ritme. Een andere figuur, het hyperbaton, ver
traagt juist deze stroming doordat het de zinsbouw en daarmee de rit
miek compliceertiSl. Het hyperbaton is de scheiding van twee syntac
tisch nauw samenhangende woorden door tussenvoeging van een niet 
op die plaats voor de hand liggend zinsdeel. Het brengt aldus in de zin 
een spanning teweeg; het gevaar is echter dat het de helderheid van de 
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zin in gevaar brengt en, wanneer het hyperbaton in een zin enkele 

malen voorkomt, resulteert in een mixtura verborum. Men vindt deze 

retorische figuur vooral in de Kortrijkse gedichten uit Gedichten, Ge

zangen en Gebeden Тле. o Dtchtersgeest: „de wonden, de diepe, o wondre, 

toen gij, teer, die hebt gevonden, getint en toegetast, ζηη gave en zonder 

zeer"; Morgenstond- „uw bli] gelaat, na lang getreur, mij hopen laat"; 

Aan Ameet Vyncke „Sml Pieter, op 't laatste avondmaal, met hand aan 

't zweerd geslagen, zei", Eerste Communte Joseph Verriesl „om U, 

mijn God en Heer, als troost in mijne ziel te ontvangen en lijftocht"; 

De zang der bruiloft „wanneer, aan stuks gewrocht, bij wyiterdag, uw 

huis en eigen heerd, een uurke « warmen mag". Het hyperbaton wordt 

blijkens deze plaatsen vooral veroorzaakt door het plaatsen van appo

sities bij het subject tussen dat subject en het gezegde. Een veelvuldig 

gebruik van tussengevoegde apposities, zonder dat nu van een hyperbaton 

gesproken kan worden, treft men reeds in enkele Roeselaarse gedichten aan· 

in Jesu „Jesu, gansch alleen gelaten," „Gij, uitgesloten," „dat Gij mij, 

getrouwig," ,,'k Stel, bevreesd"; in De zang der bruiloft: „Ben ik in Vlan-

deren niet, mijn eigen boorden, of, Palaestina, ligt gij, hetlig land, in 't 

noorden?" „o Goede wijn die, water eerst zoo zuiver als krystaal," 

„tot dat ze, lachend lief"; in G'hebt dan ook dat bitter water- „kind, 

dat, neffens mij aan 't zinken, 't hoofd omhoog heft", „Moet ik, in de 

zee bedolven, zinken," „die u, zittend aan het stier, die, van tranen nimmer 

drooge", in Een dreupel poesy „toen hij, lange lang geboeid" „'t arme 

vischken... dat, m mijn net gepakt, half dood gesperteld, los van mi]", „Het 

gouden vliegsk' hoe blijde ruischt het, werk- en worstelensmoe"; in 7 Laat

ste: „een ander, ver van hier, mij onbekend en nooit gezien, u lezen kan, 

mijn dichten, mijn geliefde", „wijl ik züchte en, biddensmoê, versteend 

zitte". In het laatste gedicht kan men evenwel spreken van een voor de 

Roeselaarse gedichten ongewoon gecompliceerde zinsbouw door retarderen-

de tussenvoegingen: 

Hoe zoet is 't om te peizen dat, 
terwijl ik rust misschien, 

een ander, ver van hier, mij on
bekend en nooit gezien, 

u lezen kan, mijn dichten, mijn 
geliefde, en niet en weet 

van de droeve falen van 
uw vader den Poëet! 
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Hoe blij en is 't gedacht niet, ds 
ik neêrzitte ende peis, 

и volgend waar gij loopt op uw 
gezwinde wereldreis 

dat, zondig en ellendig als 
ik ben, geliefde kroost, 

uw stem, waarin geen zonde'n zit, 
misschien een ander troost enz. 

Afgezien van dit gedicht is het hyperbaton een stijlkenmerk van de ge
dichten uit Gezelles tweede dichtperiode: het voorkomen ervan in Ge
dichten, Gezangen en Gebeden, voornamelijk in de Kortrijkse gedichten 
die in 1879 voor het eerst in deze bundel werden opgenomen, is een 
teken van de in stilistisch opzicht dubbele gelaagdheid van de tweede en 
latere drukken. De vrees voor de mixtura verborum die vooral voor het 
gesproken woord geldt, verdwijnt bij de latere poëzie die, zoals we reeds 
benadrukt hebben, vooral gericht was op de lezer. De retorische struk-
tuurelementen in Gezelles poëzie bewijzen, dat Gezelle in dit opzicht 
vanuit een traditie is vertrokken die haar fundamenten vindt in de 
klassieke literatuur en die in de Europese literatuur tot na de romantiek 
is doorgetrokken. Gezelle heeft deze traditie niet alleen voortgezet, wan
neer hij zich met gedichten in verheven trant richt tot een tot bezieling 
te brengen groep mensen, of een triomfalistische dan wel krijgshaftige 
stemming wilde vertolken, maar ook in de gedichten waarin hij zichzelf 
uitte of die hij binnen een intieme werkingssfeer schreef. 

II. Woordgebruik 

Het feit dat Gezelle in een Westvlaams getinte taal verheven onderwer
pen bezingt, is van het grootste belang gebleken bij de beoordeling van 
zijn bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden door zijn tijdgenoten. Wan
neer men namelijk bezwaar maakt tegen zijn taal, dan is dat omdat Ge
zelle deze taal gebruikt voor verheven onderwerpen. Had Gezelle, even
als Victor Huys in zijn Bakeland en de rooversbende van 't Vrybosch, het 
dialect alleen voor eenvoudige en „lage" onderwerpen gebruikt, dan zou 
hij geen tegenstand ondervonden hebben. Dit blijkt uit de bekende aan
val van Prof. Jan David op het zevende Nederlandsche taal- en letterkun
dig Congres te Brugge van 8 tot 10 september 1862. David zei toen aan 
het eind van zijn redevoering : 
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Geerne hadde ik [...] hier nog een laatste punt verhandeld, dat 
my hoogst gewigtig schynt; inaer ik zal het slechts ter loops aen-
stippen, in 't vertrouwen dat een enkele wenk volstaen moge. Ik 
bedoel de onlangs opgekomen nieuwigheid van te schryven, niet 
meer in de gemeene landtael, maer in den Westvlaemschen tongval, 
die er merkelyk van verschilt. Golde het daerby slechts vlug
schriften, volksdeuntjes of gelegenheidsverzen, ik zou er niets te
gen in te brengen hebben. In andere landen treft men dezelfde 
liefhebbery aen [...] Dat zy zoo; maer in ernstige, in letterkun
dige gewrochten, in werken van langen adem houd ik het voor 
eene ware verkeerdheid" 16. 

was niet de enige aanval op Gezelles streven. Prof. J.F.J. Heremans 

in een rede Eenheid en provincialisme op 't gebied der Nederlandsche 

op hetzelfde congres onder andere Gezelles Vlaemsche Dichtoefenin-

aan : " 

In de laatste jaren zijn er mannen op het gebied der Nederland
sche taal- en letterkunde opgestaan, welke den oorlog hebben 
verklaard aaq de taal zoo als ze zich in de schriften van de 
grootste schrijvers der twee vorige eeuwen vertoont. Zij breken 
af met het roemrijkste verleden, en willen het dialekt der streek, 
waar zij geboren zijn, als het norma der Nederlandsche taal, aan 
de bewoners van al de Nederlanden opdringen, terwijl zij geene 
de minste rekenschap houden van hetgene elders wordt aange
troffen [ ] 

Werpt deze alle verbuiging als onnut tuig over boord, omdat 
zulks op de Maas niet te pas komt, zoo overlaadt gene zijne 
dichtoefeningen, die hij nogtans gaarne in al de Nederlanden zoû 
doen lezen, met woorden en uitdrukkingen, welke niet verder 
dan op de boorden van het Minnewater worden gehoord, zoo
dat de lezers, die aan de Schelde of IJ het eerste daglicht zagen, 
genoodzaakt zijn schier bij ieder vers het glossarium te raadple
gen, hetwelk de dichter de voorzorg heeft genomen achter aan 
zijn werk te voegen. Vergeleek een beroemd dichter op het Taal-
kongres te Utrecht, te rechte de archaïsmen, die zonder smaak in 
werken van eenige schrijvers worden gebruikt, aan oude lappen 
op een nieuw kleed, zoo zoû men het aanwenden van straattaal 
in ernstige werken modderspatten op eenen staatsierok kunnen 
noemen. [...] 

Wij zijn er verre van het gebruik van provincialismen te wra
ken, waar het der algemeene taal aan een gepast woord mocht 
ontbreken; wij zijn de eersten om ze onder onze bescherming te 
nemen voor liederen in den volkstoon; wij willen ze niet ver
bannen waar zij ter verkrijging der plaatselijke kleur in een 
verhaal, ter juiste karakterizering der personaadjes in een klucht-
spel worden ter hulp geroepen. [...] Neen, indien wij denken ons 
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te moeten uiten tegen het misbruik van gewestelijke wendingen 
en woorden, zoo geldt het wat men gewoonlijk den deftigen 
stijl heet, dien men in de verheven poëzij, en in proza bij het 
behandelen van alle min of meer ernstige, min of meer weten
schappelijke onderwerpen, gebruikt. 

Achter het zowel door David als door Heremans gemaakte onderscheid 
tussen de volkse stijl die voor eenvoudige onderwerpen geschikt is en 
de deftige stijl voor ernstige verheven onderwerpen gaat de reeds be
sproken invloed van de klassieke indeling der stijlen schuil. Met andere 
woorden: men love God niet in dialectvormen en men schrijve in deze 
taal evenmin over nationale en wijsgerige onderwerpen. Doet men dit 
toch, dan bedreigt men niet alleen de door de Franse vloed zo bedreigde 
Vlaamse taal, maar men zondigt ook tegen het traditionele stijlgevoel. 
Dit nu vinden wij terug in de kritieken op Gedichten, Gezangen en Ge
beden. De eerste uitvoerige kritiek verscheen in het tijdschrift „Noord 
en Zuid. Maendscbrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen", on
der de redactie van M.M. A. Snieders Jr., L. van Ruckelingen, Herman, 
H. Sermon, en met de medewerking van verscheidene letterkundigen uit 
Noord- en Zuid-Nederland" uitgegeven te Brussel vanaf april 1862. In 
het nummer van januari 1863 staat de beoordeling onder de pseudoniem 
Kr., gebruikt door H. Sermon. Deze schrijver wordt door Elias op grond 
van zijn in 1857 onder de ps. H. van Walrave uitgegeven brochure De 
Vlaming en de Staat in het tegenwoordige België beschouwd als in taai-
politiek opzicht conservatief, naar het verleden gericht man, en de bro
chure als op het moment van verschijnen reeds verouderd 18. In zijn kri
tiek blijkt hij inzake het gebruik van dialect in geschriften evenmin een 
vernieuwer. Volgens hem schrijft Gezelle geen dialect maar „verbasterde 
tael". Is het goed dat Gezelle woorden leert en aanwendt die nog in het 
Westvlaams behouden zijn, doch in de Nederlandse schrijftaal verloren 
waren gegaan, het is niet genoeg „dat het ergends door een kind, eenen 
boer of een viezen snaek, zonder te weten wat zy zegden, is gevonden 
of geschapen geworden, dat het zich zelfs ergends in een dorp heeft ver
spreid en behouden." En helaas gebruikt Gezelle zulke woorden. Typerend 
voor het genoemde stijlgevoel is, dat volgens Kr. de regel „Ach hemeUa-
werke, waer zitje gy dan?" alleen in Reinaert de Vos kan geduld worden, 
een satirisch blad dat onder redactie van Vleeschouwer te Antwerpen 
verscheen en waaraan Gezelle in deze jaren meewerkte ". 
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In de bekendste kritiek op de eerste druk van Gedichten, Gezangen en 

Gebeden, die van Prof. J .FJ . Heremans in het Nederduitsch Maand

schrift, jg. I, mei 1863, komt hetzelfde criterium voor. Nadat Heremans 

zich in dit opzicht met Prof. David heeft eens verklaard, vraagt hij nog 

eens uitdrukkelijk : 

En in der daad, wat zoû er van onze taal geworden, indien een 
letterkundige zijne werken zoo maar naar welgevallen mocht over
laden met al de bedorvene vormen en gebrekkige wendingen, 
die in de achterbuurten zijner geboortestad worden gehoord, doch 
elders volkomen vreemd zijn, - en zulks niet ter bevordering der 
lokale kleur in een volksverhaal of volkslied, maar zelfs in een 
ernstig, een verheven gedicht, bij voorbeeld in eenen lierzang 
of eene hymne? *> 

Gezelle had deze tegenstand voorzien, wat blijkt uit de verdediging 

bij voorbaat in het prospectus van zijn eerste bundel, Vlaemsche Dicht

oefeningen, waarin hij verklaarde: „en ben geenszins van meeninge dat 

eigen vlaemsch dichten noodzakelyk tot liedtjeszangerye vervallen moet". 

In zijn proefschrift Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle gaat R. van 

Sint-Jan o.a. na, hoe Gezelle tot zijn liefde voor de volkstaal is ge

komen21. Hij herinnert aan de reeds bekende hobby van de kleinsemina-

rist Gezelle om met zijn vrienden Westvlaamse woorden en uitdrukkin

gen te verzamelen, en aan de in het Grootseminarie te Brugge begonnen 

samenwerking met De Во tot het maken van een Westvlaams Idioticon. 

Het verzamelen van idiotismen geschiedde in West-Europa reeds sinds 

de tweede helft van de achttiende eeuw, vooral in Duitsland. Het is waar

schijnlijk dat De Во en Gezelle tot hun plan zijn gekomen onder invloed 

van Snellaert. In de vijftiger jaren zijn de plannen om in de gewesten 

idiotica te vervaardigen blijkens de Handelingen der taal- en letterkundige 

congressen, - dit in combinatie met het project van het Groot Nederlands 

Woordenboek, - veel besproken. De Во werkte voor zijn Westvlaams op 

godsdienstige gronden (Vlaams = katholiek) en deed wat op de congressen 

was aanbevolen. Gezelle vond daarnaast in deze geestesstroming de gele

genheid om zich voor zijn poëzie van de boekentaal te ontdoen, in de 

overtuiging dat het dialect, zoals het door God was geschapen, de eigen

lijke taal was. Van Sint-Jan vermoedt dat Gezelle ook wat het dichten 

in het Westvlaams betreft door De Во werd beïnvloed. Het is mogelijk, 

doch we missen in zijn uiteenzetting een verwijzing naar de dialectlite-
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ratuur die in dezelfde jaren in Europa opkwam. Wat Gezelle deed, zat 
in de lucht: niet alleen in het verzamelen voor een idioticon, ook in het 
schrijven in een dialectisch gekleurde taal was hij een kind van zijn tijd 

In hoeverre Gezelle hierin beïnvloed werd door andere dichters, is een 
vraag die moeilijk beantwoord kan worden. Hij waardeerde Burns, hij 
ontving in 1859 het bundeltje dialectpoëzie Poems and Songs met op
dracht van de dichter Edw. Waugh uit Lancashire22, hij zal vreugde vin
den in de ontmoeting met Klaus Groth in 1861. In 1854 wordt in Avig
non de Félibrige gesticht met als voornaamste dichter Mistral: in Biekorf 
1890 zal Gezelle van zijn bewondering voor hem getuigen. Wederzijdse 
invloed is er niet, maar de parallellen zijn reeds door Caesar Gezelle over
vloedig aangetoond a . 

In de jaren na 1830 komen in Oost-Europa de nationale talen 
op2*. Kleine elites kunnen zich weren in vreemde talen, doch als 
de groep ontwikkelden groter wordt, gaat de nationale taal meespelen. 
Zo worden tussen 1830 en 1840 de eerste belangrijke werken over as
tronomie, chemie, antropologie, mineralogie en botanie in het Tsjechisch 
geschreven of voltooid, worden in Roemenië de eerste schoolboeken in 
het Roemeens in plaats van in het Grieks geschreven, neemt het Hon
gaars de plaats van het Latijn in als de officiële taal van de Rijksdag, 
wordt in Zagreb een „Kroatische Courant" uitgegeven in een versie 
van wat aanvankelijk een groep dialecten was geweest. De hierboven 
genoemde strevingen in landen met een reeds ontwikkelde nationale 
taal als Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland wijzen in een 
gelijke richting: deze schrijvers schreven in een dialect, enerzijds om
dat zij zich een exponent gevoeld zullen hebben van een gewestelijk 
zelfbewustzijn, anderzijds omdat er zich in dat gewest een publiek met 
voldoende ontwikkeling gevormd had om behoefte te hebben en vreug
de te beleven aan dialectisch werk. Dit verlangen behoefde niet zo ver 
te gaan dat men tot de wetenschappelijke arbeid toe in het dialect wil
de beoefenen, doch wel zo diep dat men zich er niet alleen in genre-
stukjes mee wilde vermaken, maar er ook zijn persoonlijkste gevoelens 
en verhevenste idealen in vertolkt wilde zien. 

In West-Vlaanderen waren er na het Franse bewind grote verbeteringen 
in het onderwijs aangebracht25. In 1817 had de goeverneur De Loen 
d' Enschede nog geklaagd over de armzaligheid van het onderwijs in West-

336 



Vlaanderen, en uit een enquête van 1 januari 1818 bleek dat éénzevende 
van het aantal gemeenten (nl. 31) in het geheel geen school hadden. Hier
na nam het Koninkrijk der Nederlanden belangrijke maatregelen ter verbe
tering van het onderwijs. Nadat na de omwenteling van 1830 aanvankelijk 
weinig vooruitgang was te constateren, legde de schoolwet van 1842 de 
basis voor een algemeen volksonderwijs. Vanaf 1850 breidde het biblio
theekwezen in West-Vlaanderen zich geleidelijk uit26. Sinds 1818 en 
vooral sinds 1842 moet er dus in West-Vlaanderen een steeds talrijker 
wordend publiek opgekweekt zijn die, de kunst van het lezen en 
schrijven machtig zijnde, de kans had tot en de behoefte kreeg aan 
een ruimere ontwikkeling. Voegen we daarbij de reeds elders door 
ons vermelde constatering dat er in West-Vlaanderen geen offi
cieel bevorderd Algemeen Verzorgd Nederlands werd beoefend en dat 
het onderwijs in West-Vlaanderen onafhankelijk opereerde van de rest 
van het land2*1, dan wordt het aannemelijk, dat zich allengs een publiek 
moest vormen dat ontvankelijk was voor een Westvlaams gekleurde 
lectuur. Zal een Gezelle deze geven voor de hoger ontwikkelde studen
ten en oud-studenten door zijn gedichten, Victor Huys doet dat voor 
een ruimer publiek met zijn populaire verhaal over Bakeland en de roo-
versbende van 't Vryboscb. In Brugge zal Gezelle dan voor een ruimer 
publiek dan zijn studenten gaan werken in Rond den Heerd, waarmee 
hij dat publiek in Christelijk-Vlaamse zin een ruimere en hogere ontwik
keling wilde schenken. De Westvlaamse kleur van Gezelles dichterlijke 
taal dienen we dus niet uitsluitend te zien in verband met de taalkun
dige activiteiten van een beperkte kring liefhebbers. Er is een ruim 
Europees kader, overal treden gelijke strevingen op ten gevolge van 
een groter wordend publiek dat zich enige ontwikkeling heeft eigen 
gemaakt. Binnen dit verband vindt Gezelles werk, met zijn individuele, 
unieke aspecten, een plaats. 

Het valt buiten het kader van deze studie een taalkundige beschrijving 
van Gezelles taalgebruik in Gedichten, Gezangen en Gebeden te geven 
met alle verfijning en uitvoerigheid: alleen wat van enig literair be
lang is kan bezien worden. Vooreerst moet opgemerkt worden dat Ge
zelle alleen volledig Westvlaams (Brugs) dialect schrijft in humoristische 
of satirische bijdragen voor Reinaert de Vos en 't Jaer 30. In zijn poëzie 
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is Gezelles Westvlaams steeds getemperd. Gezelle heeft zijn leven lang 

aan een eigen dichterlijke taal gebouwd. Van Sint-Jan schrijft: „Het 

omvangrijke woordemnateriaal van zeer verschillende herkomst geeft aan 

Gezelle's taal een hoogen graad van plooibaarheid. Door de menging 

van de Westvlaamsche, Middelnederlandsche en algemeen Nederlandsche 

phonetica en vormleer ontstaat een onuitputbare verscheidenheid van 

klanken en vormen, die voor het metrum en rijm uitstekend te pas 

komt 2 7 ." 

De ontwikkeling van Gezelles taalgebruik is zeer gecompliceerd en 

wettigt een monografie daarover, die we helaas moeten ontberen. Het 

is namelijk niet zo dat deze ontwikkeling een strakke lijn vertoont en 

dat Gezelle steeds, tot een bepaald niveau van vervlaamsing gekomen, 

deze als basis kiest voor een verdere ontwikkeling. De ontwikkelings

gang zit vol inconsequenties. We zien dat goed als we de varianten 

nagaan in de tweede druk van Kerkhofblommen (1860) ten opzichte van 

de eerste (1858) en dan proberen de lijn door te trekken naar Gedich

ten, Gezangen en Gebeden (1862). De tweede druk van Kerkhofblommen 

bracht ten opzichte van de eerste druk een versterking van het West-

vlaamse karakter van de tekst. Uit de in handschrift door Gezelle voor 

de tweede druk aangebrachte wijzigingen in een exemplaar van de 

eerste druk blijkt dat de vervlaamsing in etappes, zoekend is gebeurdм . 

Enkele voorbeelden mogen nu dienen tet illustratie van bovenbedoelde 

inconsequentie: in 1858 schrijft Gezelle steeds bloem, in 1860 wordt 

het blom, in 1862 is het weer bloeme naast blommeke en in de tekst 

van Kerkhofblommen in Rond den Heerd van 1867 heeft Gezelle het 

weer vanuit de tekst van 1858 veranderd in blom; zo is het ook in 

de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1879. Schoo

ner van 1858 wordt in 1860 schoonder, maar is in 1862 weer schooner, 

in 1867 en 1879 schoonder. Deze epenthesis van de d na nasalen en 

liquidae vindt in 1858 evenmin plaats bij allerbittersten, zyn er, aller-

droevigst, Allerhoogsten, Allerhoogweerdigsten, allereerste, allerdeugd-

zaemste, die alle in 1860 veranderen in aider... en zynder ; in 1862 is 

het echter weer allerheiligste enz. Gevogelte (1858) wordt geveugelte in 

1860, maar in 1862 lezen we vogelen die in 1879 veugelen zijn. Over dit 

gebrek aan consequentie hebben we reeds geschreven in Guido Gezelles 

laatste tekst van Kerkhofblommen (Kapellen, 1964) ^. Van Sint-Jan heeft 
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aangetoond dat Gezelles inconsequenties vaak hun reden vinden in de 

eisen van het gedicht: leiden verandert hij in 1878 in leeden of leen, 

doch laat hij ongewijzigd in het rijm30. Als het voor de klankrijkdom 

nodig is, schrijft hij bloemen in plaats van blommen (in Casselkoeien: 

„als zoveel bloemen bloeien"). Zo schrijft hij einde in plaats van ende 

in : 

ik weide in uwe oneindigheid, 
met eindeloos genoegen. 

Gers/gars blijft gras in grasgewas. Enzovoorts. Deze voorbeelden komen 

echter uit Gezelles Kortrijkse poëzie. 

In Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 vinden we evenzeer in

consequenties binnen de bundel. Ook hiervan volgen hier enkele voor

beelden. Wee vinden we buiten rijmpositie in Aurora en Vaart voort, wei 

als rijm in 'k Zat by nen boom te lezen, weiden als rijm in Gy dichter 
die de leeuwerk zongt, maar buiten rijmpositie ook in Van de wilgen ter-

wille van het metrum ( weede komt namelijk niet voor ) : 

Daer 't enden de strekkende weide, daer neer. 

Bloemeke en blommeke lezen we buiten rijmpositie in resp. Een bonke 

keerzen kind en Schuldeloos blommeke lief, en verder meestal bloeme 
(O vrye vlaemsche poësis, Zonde, Zoo menig bloeme). Smeekend en ree
kend staat er in Christene landen, zo ook zy reek' heure hand nie' in 
O 'k sta my zoo geren, en reeken in O vriend wat schaedt of baet het 
ons. Maar er staat in God is daer : Reikt het reekend reukvat op, ken
nelijk ter wille van de klankenvariatie, en reik in rijmpositie in Super 

flumina. D - epenthesis komt in 't Edele spel der schaverdynders voor in 
snelder, maar niet in allerlaetste; wel in alderliefste in Kom e' keer hier. 
Zo schrijft Gezelle vleriken in Ach hemellawerke, maar gevlerkt in 't Edele 
spel der schaverdynders, aan welk verschil het metrum debet zal zijn. 

Van Sint-Jan merkt op dat de gedichten in Vlaemsche Dichtoefeningen 

niet alle in dezelfde mate Westvlaams getint zijn. Naast de Westvlaams 

gekleurde gedichten als de tot Boodschap van de vogels behorende stuk

ken, Het Schryverke, De Waterspegel, Pachthofschilderinge, De Beregtin-
ge. De Averulle en de Blomme en Binst het stille van den nacht staan 
er ook meer algemeen Nederlandse als Aen de eerweerdige Heeren Petrus, 

Vitalis en Victor Carlier en andere gelegenheidsgedichten. Hij verklaart 

dit deeb door het genre der gedichten („officiële" stukken in een alge-
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meen Nederlands, genrestukjes en persoonlijke verzen in een Westvlaams 
getint Nederlands), deels door de tijd waarin ze zijn geschreven: de oude
re gedichten zijn in de traditionele taal geschreven, de latere in meer 
Westvlaamse trant. 

In Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 zijn de verschillen niet 
zo groot, maar ze zijn er toch ook aanwezig. Een verklaring kan voor een 
gedeelte gevonden worden in het ontbreken van officiële gelegenheids
stukken: in Liederen, Eerdichten et Reliqua vinden we deze weer terug, 
in dezelfde algemeen Nederlandse taal (Philips' Verhulstens eergedicht, 't 
Klooster van Bethel te Brugge, Baron van Zuylen, Bruiloft enz.). Een 
verwijzing naar de tijd van ontstaan kan eveneens het kleinere verschil 
verklaren, daar de gedichten bijna alle tussen 1858 en 1862 zijn geschre
ven. Toch is er verschil: men vergelijke Pro Christo legatione fungimur, 
Super flumina, Gy badt op eenen berg, Bezoek by het Allerheiligste, 
Blydschap in een meer algemeen Nederlands taaieigen, met de meer 
Westvlaamse Ach hemellawerke, Waerom kunnen wy niet of Kom e' 
keer hier. Kunnen we het algemeen Nederlands karakter van Pro Chris
to legatione fungimur en Super flumina wellicht verklaren doordat hier 
groepen priesters en priesterstudenten aan het woord zijn, bij de drie 
andere is een verklaring vanuit het onderwerp of het genre der ge
dichten onmogelijk, zeker in vergelijking met de gelijkaardige Westvlaams 
getinte verzen. We zien alleen een verklaring in de constatering dat 
Gezelle zijn meer persoonlijke gedichten schreef in een nog in ontwik
keling zijnd, dus nog niet vastgelegd persoonlijk dichterlijk taaieigen. 

In de tweede en de derde druk verandert hij zijn teksten meer con
sequent in regionale richting. De varianten in de aan de eerste en twee
de druk gemeenschappelijke teksten, vermeld op Ы. 245 en 247, wijzen 
dit uit: in 1879 werd 9 χ een e-uitgang toegevoegd aan zelfstandige 
en bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. Viermaal werd het ont
kenningswoordje en ingevoegd. Driemaal veranderde Gezelle en in end(e), 
16 maal bloem in blom, tweemaal druppel in dreupel, driemaal Vlaen
deren in Vlanderen, 15 maal in vergelijkingen dan in als enz. In 1893 
zet hij deze veranderingen door: eenmaal wijzigt hij bloem in blom, 
en in ende, viermaal Vlaanderen in Vlanderen enz. Vergeleken met 
Vlaemsche Dichtoefeningen in 1858 vertoont Gedichten, Gezangen en 
Gebeden in 1862 een meer in de gehele bundel doorgevoerd Westvlaams 
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karakter, dat in 1879 en 1893 iets versterkt wordt. Ten opzichte van 

Kerkhofblommen in 1860 is dat Westvlaams karakter iets minder ge

prononceerd. We vermoeden evenwel dat Gedichten, Gezangen en Ge

beden in 1862 een ruimere bekendheid verwierf dan Kerkhofblommen 

van 1860: de bekend geworden kritieken op Gezelles werk in die 

jaren betreffen steeds Gedichten, Gezangen en Gebeden, niet Kerkhof

blommen. Voor de „literaire wereld" had Gedichten, Gezangen en Ge

beden een meer uitgesproken Westvlaams taaieigen dan zijn vorige pu-

blikatie Vlaemsche Dichtoefeningen. Hadden David en Heremans op 

het congres van 1862 een waarschuwend woord laten horen, vooral 

naar aanleiding van Vlaemsche Dichtoefeningen, in 1863 komen de 

kritieken van Sermon en Heremans los onder andere op het gebruik 

van dialect. Heremans geeft een als afschrikwekkend bedoelde lijst van 

dialectwoorden in Gedichten, Gezangen en Gebeden31. Voorts kritiseert 

hij de rijmtechniek van Gezelle waarbij hij niet alleen assonances, maar 

ook „allerhande gebrekkige rijmen" met behulp van het Westvlaams 

dialect, opsomt32. Zoals Van Sint-Jan opmerkt, heeft Heremans daarbij 

geen rekening gehouden met de Westvlaamse uitspraak waardoor deze 

rijmen, in tegenstelling tot de Nederlandse, wel bevredigen: gers/es 

(Kom e' keer hier), Van den Gone Die de zonne en (Christene landen 

1862), weet/geeft(o Lieden van te lande), harmonie/blije (Aan Ga

brielle). Het komt ook voor dat Gezelle het rijm forceert door zijn 

taal te veranderen naar de eis van het ogenblik: Van Sint-Jan citeert 

uit Gedichten, Gezangen en Gebeden: nationaal/ triomf geschaal (Regina 

Coeli) «. 

Gezelle bemint het karakteristieke woord. Hij geniet van de tekenachtig-

heid, Het ritme en de klank, en brengt het te pas in zijn gedich<en. 

Vanaf zijn vroegste gedichten heeft Gezelle samenstellingen gebruikt 

die men ook in de poëzie in de trant van Bilderdijk kan aantreffen. 

Zij hebben weinig of geen beeldende, muzikale of gevoelswaarde, doch 

zijn van verstandelijke of retorische aard: taal- en stamvoortreder, stam

en taalondeelbaarheid (Opdracht), menschenbreingewelf, windgeblaas 

(Hoe licht is toch de s parke vier), triomfgeschaal (Regina Coeli). we

reldwildernis (Tot de mane), traangestroomsel (Tranen), 't woorden-

zweerd (Aan den voorgaande), diamantsieraad (Wie zijl gij). Soms 

hebben deze vormingen enige of grote emfatische waarde: der men-
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sehen lof- en laakgegons (Vriend wat schaadt o} baat het ons), mannen-
trotschheid ('t Edele spel der vlugge schaverdijnders), driemaal-al-door-
donderend woord (Pro Christo legatione fungimur). Om het klanken-
spel binnen het vers, zonder op zichzelf plastisch te zijn, gebruikt 
Gezeik samenstellingen als: leutig schoolgetier, kezend kakeldier (o Lie
den van te lande), zwervend vlerk-werk (Zoo welkom als de bie). 

Klankschilderend op zichzelf en soms nog meer in combinatie met 
andere woorden werken samenstellingen als de volgende: witgeschuim-
de - luidbulderend losgevlogen (No« praevalebunt), zwemmend in een 
wolkenzee (Tot de mane), hemelsch lichtgeschater, peers en purperwen-
digheid, heldere lichtkrystalle, diamanten waterding (Hei da lieve dreu-
pel water), boomgewelven (Pouche), van 't zonnedrinken dronken (Zoo 
menig blomme), rapgevlimde wandelaars (nl. vissen), saamgevinde vin
geren (betreft op het water drijvende watervogels in '/ Edele spel der 
vlugge schaverdijnders), 't morgenkleed der witbedompte weide (Gij 
dichter die de leeuwerk zongt), wonderweerdig ding {Pas op Mon). 
Behendig aangewend als onomatopeeën zijn de combinaties 

tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om enz. 

in Het meezennestje; 

hobbel-dobbel-drets- en drevelend, 
krinkele winkele weg, al krevelen, 

rimpel-dimpel-donkel-dansend, 
uit ende in malkaar gekranseld, 

in Hoort; 

krinkelende, winkelende, wentelende, op! 

in Ach, mijn biet je en 

klinkt de kienkerende autaarschelle enz. 
in God is daar. 
Een sterke klankplastiek vinden we o.a. in de volgende fraaie passages: 

...riet, waardoor de winden 
hun schuifelende wegels vinden 

't blijde blaken, 
dat leutig om den hangel draait 
en wimpelend in de kave laait. 

(De zang der bruiloft) 
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zwanke vlinder, 
die Twinkelend op en neder klam 

(Zoo menig blomme) 
vol glinsterend rood, en vol glimmerend wit, 

vol blauwendig pinkelend purper. 
(Van de Wilgen) 

Met kennelijk plezier speelt Gezelle met bepaalde woorden: Pouche in 
het gedicht Poucke, bonke keerzen in Een bonke keerzen kind, blin
kende wilgen in Van de wilgen, een gedicht waarin evenals in Hei da 
lieve dreupel water de woorden op opvallende wijze met genoegen om 
hun klanken en ritmische val zijn aangewend, fliefflodderken in Kom 
e' keer hier, Rammentati in Rammentati. In deze gedichten worden 
de geciteerde woorden vaak herhaald om ze als het ware opnieuw aan
dachtig te proeven. Later zal Gezelle op basis van zo'n geliefd woord 
gedichten schrijven, zoals dat wellicht ook het geval is geweest met 
Poucke, Een bonke keerzen kind en Kom e' keer bier. Veel duidelijker 
zien we het ontstaan van het gedicht uit zo'n woord in Timpe tompe 
terelink (Kleengedichtjes), Beeksala (Tijdkrans), Koe-koe (Tijdkrans en 
Rijmsnoer). Gezelle heeft zelf het ontstaan van een gedicht uit één 
woord in Rond den Heerd, jrg. XV, Ы. 233-234 (1 juni 1880) in een 
taalkundig artikeltje over Allentbenen gedemonstreerd. 

III . Klank, ritme en strofe 

Omdat klank, ritme en strofiek het klanklichaam van het vers vormen en 
zij ten opzichte van elkaar in wederzijdse afhankelijkheid staan, wor
den zij onder één hoofd behandeld. In Gedichten, Gezangen en Gebeden 
treffen we naast verzen met regelmatige, op klassieke metra steunende 
ritmen, met traditionele rijmschema's en strofenindelingen ook vrije ver
zen en zelfs in prozavorm gedrukte stukken aan. Ter behandeling van 
de drie genoemde aspecten maken we een onderscheid tussen de „ge
bonden" en „minder gebonden" poëzie. 

A. De gebonden poëzie. 

Aerts behandelde de rijmverschijnselen in Dien Avond en die Rooze in 
het kader van de ritmische struktuurelementen. Het is de vraag of we 
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bij Gezelles vers de klankeigenschappen uitsluitend in verband kunnen 
zien met de klassieke traditie: het is evident dat hierbij het volkslied 
en de volksspreuken Gezelle gesteund hebben. Dat wil zeggen, dat in 
dit opzicht Gezelles poëzie de retorica te buiten gaat. 

Gezelles poëzie kenmerkt zich door een onnavolgbaar klankgehalte. 
Beluisteren we in Dichtoefeningen nog de stem van een dichter als 
Bilderdijk naast de reeds eigen tonen in Boodschap van de vogels, Pacht-
hofschilderinge. De Berechtinge, Mondamin, Het Schrijverke, De Water
spegel, Aan de Leeuwerke, O 't rutschen van het ranke riet, De Bel
trommel en Antwoorde aan een Vriend, in Kleengedichtjes van 1860 
en Gedichten, Gezangen en Gebeden doet Gezelle ondanks vaak aan 
zijn tijd gebonden elementen toch een geheel eigen geluid horen waarin -
we moeten nu wel onze toevlucht tot beeldspraak nemen - een ruime re
sonantie als van een celloklank opvalt. Reeds vroeg blijkt Gezelles liefde 
voor het „eigenaardige enkel-woord" M dat hij, met vreugde aan de klank, 
in zijn verzen past. Bij het aandachtig proeven van de klanken gaat het 
niet alleen om de overeenkomsten van vocalen en consonanten in asso
nances en alliteraties. Al valt bijvoorbeeld vooral het genoegen op 
waarmee de dichter speelt met alliteraties, de volle klank is meer te 
danken aan het toepassen van het klinkerrijm binnen het afwisselende 
volledige klankengamma, waarbij deze vocalen gedragen worden door een 
steunend spel der consonanten: in het kader van dit spel vinden Gezelles 
alliteraties hun eufonische of expressieve waarde. We kunnen uit de over
vloed van materiaal slechts een enkel voorbeeld aanhalen, en wel uit No« 
praevalebunt : 

De v/sscher sl&rt een stok in 't zand, 
чгаатааа hij zijne netten spant 

op VKchvangste «¿tgetogen; 
de zee, die 't ziet, komt uit, komt op, 
en schwdt haar wí'tgeschw'mden kop, 

l«idb«lderend losgevlogen. 

Het weefsel van vocalen toont een schering van klankwisseling (i, а, o, a, 
- u, i, ui, o) en een inslag van klinkerrijmen (i, a, a, a, a, i, a, - ui, o, 
u, ui, o, ui, u, o). Binnen deze wisselingen en overeenkomsten speelt ook 
het ritme van lange en korte vocalen mee: zie vooral de laatste twee re
gels. Ook het spel der consonanten is belangrijk : 
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De шсЬег ilaaí een stok in 7 zand, 
waaraan hij zijne netten jpant 

op fischyangi/e uitgetogen; 
de zee, die 't ziet, komt uit, komt op, 
en schudt haar wi/gercAuimden kop, 

/uidbu/derend /osgev/ogen. 

Ook hier gaat het niet alleen om overeenkomsten als alliteraties, maar 
evenzeer om de expressieve wisseling van fricatieven en halfvocalen die 

het ritme soepeler maken, en de occlusieven die het remmen. Daarbij 
komt nog de klankschilderende waarde der consonanten in weer de twee 
laatste regels met de krachtige samenstellingen witgeschuimden en luid-
bulderend losgevlogen. 

Hoe Gezelle oor had juist voor de afwisseling der klanken, bleek ons 
reeds bij de vergelijking van het manuscript met de definitieve tekst van 
'k Hoore tuitend hoornen35. De vroegere versie der eerste drie verzen 
bracht in beklemtoonde en minder beklemtoonde syllaben wat nadrukkelijk 
dezelfde klankencombinatie -oor- : 

'к hoore tuitend' hoornen en 
de navond is voorby 

voor my. 

Gezelle bracht tenslotte evenwicht door met de verandering van voorby 
in naby een klankharmonie te scheppen met navond : 

'k Hoore tuitend' hoornen en 
de «avond is naby 

voor my. 

In beide voorbeelden treffen we alliteraties aan. In Gezelles poëtische 
techniek speelt de alliteratie een grote rol, soms zozeer dat zij tot een 
Gezelliaanse retoriek in de pejoratieve zin des woords aanleiding geeft : 

reekt het riekende reukvat op, 
rukt het rookende reukvat neder, 
rukt en rinkel' et weg end weder, 

(God is daar) 
waar we gevaarlijk dicht bij het spelletje van de „zeven zwarte zwanen" 
komen. 

Vaak steunt de alliteratie in dubbelvormen het binaire ritme, dat ken
merkend is voor veel poëzie van Gezelle : 

mijn zede en mijn zin -
't is al zoo van buiten, 't is al zoo van bin' 

( Otteigene ) 
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ik doe noch durve -
noch kind noch Ideen 

(Kerstdag) 

Assonances spelen eveneens een belangrijke rol. Zij zijn van groot belang 
in het samenspelen van klinkers en medeklinkers dat de frase tot een bijna 

van zijn verstandelijke inhoud ontheven muziek verheft : 

'k Heb menig menig uur bij u 
gesleten en genoten, 

en nooit en heeft een uur met u 
me een enklen stond verdroten. 

(Dien Avond en die Rooze) 

De assonance wordt door Gezelle ook gebruikt aan het eind van de vers
regel. Voor een verzameling van Westvlaamse gebeden, gezangen, spreu
ken, vermaningen, raadsels enz. die hij in 1860 voor de druk voorbereid
de, schreef hij in een bewaard gebleven fragment : 

„...dat onze regels over het rijmen (sken zeggen wij en beter) over 
het slaen van de verzen veel treffelijker zijn als de zoo gezeide 
Vlaemsche of Nederduitsche prosodie het wil weten : 

Langera¿e 
Korteknape 

slaet bij ons, en alderbest zelve, 
dragen 
graven ook evenals 
rokgekocht 
kortgekocht enz." 

en daarbij voegt hij nog een Spaans voorbeeld χ. 

In een „zoo gezeide Vlaemsche of Nederduitsche prosodie" als de Ver
handeling over den Nederlandschen Verschouw behandelt Prudens van 
Duyse het „assonante Rijm" met voorbeelden uit de Italiaanse en Spaanse 
poëzie37. Hij herinnert eraan dat assonances ook in onze eigen volkslie
deren van de oudste tijden tot heden toe voorkomen, doch „Bij 't meer 
beschaafde rijm zijn de stukken bestendig ook van beschaafderen kunst
zin". Hij wijst erop dat Bilderdijk voorkeur voor de assonances heeft uit
gesproken in de Voorrede van zijn Mengelpoëzy, maar dat het slechts bij 
een wens gebleven is en dat Bilderdijk zelf nooit assonances heeft toege
past. Dat komt waarschijnlijk doordat Bilderdijk nooit volksaardige poëzie 
heeft geschreven. Indien een dichter in een romance de volksaardige toon 
wil treffen, zou er geen beletsel zijn om assonances te gebruiken. Van 
Duyse constateert dat de „Kunstdichters" (in tegenstelling tot de „Volks-
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dichters") toch evenmin als Bilderdijk zelf assonances hebben toegepast. 

Gezelle nu heeft dezelfde uitspraak van Bilderdijk ter verdediging aan

gevoerd bij de toepassing van assonances in Huwelyksdicht op de brui-

lofte van Mynheer Jan G. Verhaest en Mejongvrouw Philippina Galle, 

gevierd te Zuijenkerke, op den 3 van Mariamaend, 't 'per O.H.J.C. 1859. 

Hij doet in het in een noot bij een weesrijm, dat echter door een groot 

aantal assonances gevolgd wordt: aenschouw/volk-sterren/tellen-waer/staen-

God/volk enz. Hij citeert daarin: „Met opzicht tot het rijm ben ik nog in 

het oude begrip: dat naamlijk het beste rijm is, 't geen 't minste gehoord 

wordt. En ik doormeng uit dien hoofde mijne verzen gaarne en bij voor

keur met die onvolkomen rijmen, die bij ons, uit goede taalgronden ge

wettigd zijn, doch niet volmaakt op elkander slaan. Bilderdijk, Mengelp. 

Voorr." Gezelle rechtvaardigt aldus een techniek die hij zijn Westvlaamse 

volkspoëzie heeft afgeluisterd met een verklaring van Bilderdijk die het 

bij deze verklaring heeft gelaten. Gezelle past het toe in een poëzie die 

zeker niet volksaardig genoemd kan worden, zelfs in menig opzicht klas-

sicistisch is (retorische figuren, pindarische vorm). Hier overschreed Ge

zelle dezelfde grens als door zijn gebruik van dialectvormen in verheven 

poëzie. Het gedicht evenwel was gericht tot het Westvlaamse volk en 

daardoor verkreeg het gebruik een zekere rechtvaardiging. 

Een enkele keer, zonder dus het gedicht te typeren, komt het voor in 

Tot de zonne (daalt/nederwaard), Gelukkig kind (geworden/morgen), 

Dank o die mijn zonden (onderga/uitstaan-goed/doe-die'k/bie- duikt het/ 

zuiver- galle in/zalve in), Hoe licht is toch de sparke vier (u/duwt) , 

Zoo menig hlomme ( gebloed/voel ), Polydor gij kind van Vlanderen 

(opensloeg/doen - triomphe/vocht en), Weerom de vrije klok (prodeunt/ 

mond), N« of nooit (geworden/gestorven). Onder deze gedichten valt 

alleen Dank o die mijn zonden op door een vrij groot aantal assonances, 

echter niet in die overwegende mate als in het Huwelyksdicht. 

Soms komen, behalve in Huwelyksdicht, weesrijmen voor: Bezoek bij 

het Alderheiligste (stonde/Engelenlijfwacht), Hoe vaart gij (kind/nu/nu), 
en in het voor de dichter moeilijke rijmschema van Aan Ameet Vyncke 

(zeer/staal). Daartegenover staat dat Gezelle in een belangrijk aantal 
gedichten een kunstig rijmschema weet toe te passen. 

In Vlaemsche Dichtoefeningen kan men nagaan hoe Gezelle zich het in 

de literatuur van zijn dagen gewone, op klassieke metra gebouwde vers 
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had eigen gemaakt. Hij beoefende daar allerlei maten: jambe, trochee, 

amfibrachys, anapest, maar ook reeds een vrij vers in de vertalingen der 

Mozesgezangen. Ook in Gedichten, Gezangen en Gebeden schrijft hij in 

meerderheid verzen met een klassiek metrum als basis: jamben, trocheeën, 

amfibrachen, dactylen, maar ook zelf gevonden cadansen en vrije ritmen. 

De meeste gedichten zijn in jamben geschreven (in de eerste druk incl. 

Bloembladeren 46, in de tweede druk ook 46), minder in trocheeën (in 

de eerste druk incl. BI. 36, in de tweede druk 25). Bij beide typen gaat 

de voorkeur uit naar verzen, bestaande uit 4 of afwisselend 3 en 4 vers

voeten: een vrij kort vers dus, dat noopt tot het gebruik van veel en

jambementen. In amfibrachen werden in de eerste druk slechts 3 (Van 

de Wilgen, O 'k sta my zoo geren, Ach hemellawerke) en in de tweede 

druk bovendien Oneigene geschreven. De dactylus vinden we vooral in 

vrij onregelmatige verzen of samen met de amfibrachys: Ter inletdinge 

(vrij vers), Schuldeloos blommeke lief, Super f lumina, Hoort 't is de 

wind (uitsluitend dactylen). Het overgrote deel der gedichten was dus 

in korte, met veel enjambementen soepel lopende verzen geschreven. 

Belangrijk voor de expressieve kracht van het vers is het enjambement. 

Onder de Roeselaarse gedichten vinden we er die in de afwisseling van 

langere en zeer korte versregels een kunstig spel van enjambement en 

rijm vertonen: Jesu liefste Jesu mijn, Mocht ik en Zoo welkom als de 

bie. Van een merkwaardig belang bleek reeds de typografische indeling 

in versregels voor de waarde der enjambementen in Pro Christo lega-

tione fungimur en '/ Laetsteм. In de in 1879 opgenomen Kortrijkse ge

dichten treft de kracht van het enjambement mede door de afwisseling 

van korte en lange versregels binnen een vaste strofenbouw : 

en ongegeven 
is nog de groóte gift waarom 'k u derven wou. 

(O Dicht er geest) 

Enjambementen met een dergelijke expressieve kracht vindt met onder de 

Roeselaarse verzen vooral in de vrije verzen. De enjambementen vervullen 

in de ritmische vaart van het vers de paradoxale functie dat zij in de re-

tarderende werking tevens een versoepeling van het ritme teweeg brengen. 

In de meest stromende gedichten van de Roeselaarse tijd gaat daarnaast 

een stuwende invloed op het ritme uit van de overwegend nevenschik

kende zinsconstructies : 
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Ik misse u waar ik henenvaar 
of waar ik henenkeer: 

den morgenstond, de dagen rond 
en de avonden nog meer! enz. 

(Ik misse u) 

In iets latere gedichten treft soms een zinsbouw die gecompliceerder 

wordt door de tussenvoeging van ondergeschikte zinsdelen als apposities, 

bepalingen van gesteldheid en adverbiale bepalingen : 

Gij leeft dan nog, ofschoon men al, 
triomfend om uw val, 
de kroone aandei 
en u, gestorven, „Vale" zei! 

(Gij leeft dan nog) 

Hoe zoet is 't om te peizen dat, 
terwijl ik rust misschien, 

een ander, ver van hier, mij on
bekend en nooit gezien, 

u lezen kan, mijn dichten, mijn 
geliefde, en niet en weet 

van al de droeve falen van 
uw vader den Poëet! ('t Laatste) 

In de Kortrijkse poëzie is de gecompliceerdheid van de zinsbouw een op

vallend kenmerk geworden. Anton van Duinkerken heeft daarvan voor

beelden gegeven in zijn toespraak Guido Gezelle en de anderen39. In 

Gedichten, Gezangen en Gebeden vinden we in de Kortrijkse gedichten 

enige voorbeelden van syntactisch ingewikkelde zinnen : 

Gij zijt genezing, en de wonden, 
de diepe, o wondre, toen gij, teer, 

die hebt gevonden, 
getint en toegetast, zijn gave en zonder zeer. 

(O Dichtergeest) 

het breekt zoo licht, dat hert, vol brooze teederheden, 
dat hij die God niet vreest, die 't heeft gemaakt, 

het, met een enkel woord, gebroken smijt beneden, 
ja, zoo hij 't, met een adem zelfs, te ruw genaakt! 

(Aan Elodie Willemijns) 

Behalve de syntactische inklemmingen draagt tot de gecompliceerdheid 

meer van zinsritme en -melodie dan de zinsbouw bij, dat Gezelle vele 

bepalingen tussen komma's zet waar men dat gewoonlijk niet doet. Het 

effect is dat deze bepalingen een predikatief karakter krijgen en op een 
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andere toonhoogte, zo ongeveer als van tussenzinnen, moeten gelezen 

worden. Gezelle toont hier een zeer fijn en veeleisend gevoel te hebben 

voor de fijnste nuances in de zinsmelodie, en wel zodanig dat men zich 

mag afvragen of deze gedichten wel zo fijngenuanceerd voorgedragen 

kunnen worden als men het bij het aandachtig lezen met het inwendig 

gehoor verneemt. We kunnen ons deze nuances bewust maken door uit 

de bovenstaande voorbeelden de komma's weg te laten aan weerszijden 

van teer (O Dicbtergeest), vol brooze teederheden, met een enkel woord 

en met een adem zelfs (Aan Elodie Willemijns). 

Het gevolg is dat in deze gedichten het zo fijn genuanceerde ritme niet 

meer stromend kan zijn: de vloed van komma's is daarvan reeds een teken. 

Daartegenover brengen de vele enjambementen in een wisselspel van lan

ge en korte versregels versoepeling en soms vaart in het vers. Het resul

taat is in de beste gevallen een uiterst gecompliceerd maar fascinerend 

spel van de fijnste genuanceerde wisselingen binnen het ritme. In de 

Kortrijkse periode vindt dit allemaal plaats binnen een gewoonlijk scherp 

begrensde strofenbouw, binnen sterke ritmische eenheden dus. Ook de 

Kortrijkse gedichten in Gedichten, Gezangen en Gebeden zijn in afgeronde 

en min of meer kunstige strofen geschreven, vooral O Dicbtergeest, On

eigene, Het meezennestje, Hoort, En durft gij mij, Hangt nen truisch, 

Priester. Ook de eenvoudiger strofenbouw komt typografisch duidelijk 

uit en gaat parallel aan de zinsbouw in Tot de mane, Taalgeleerdheid, Aan 

Gabrielle Verriest, Eerste Communie Gabrielle Verriest en idem Joseph 

Verriest. Geen strofenindeling wegens het rijmschema waarvan de rijm

klanken in het gehele gedicht terugkeren is er in Onendig Wezen en Aan 

Ameet Vyncke. Alleen de gedichten Aan Elodie Willemijns en Aan L. 

hebben geen typografische indeling in strofen, hoewel er een indeling in 

kwatrijnen aan te brengen zou zijn. 

In de Roeselaarse gedichten is de strofenindeling vaak vaag. Dat blijkt 

reeds uit de verschillen in typografie tussen het handschrift, de eerste en 

de tweede druk : 

Hs. 
Gelukkig kind geen strofen 
Dank o die mijn zonden vierregelige strofen 
J.onde vierregelige strofen 
Hoe vaart gij strepen onder w . 12 en 28 

350 



Ik misse U 
Dien Avond en die Rooze 

vierregelige strofen 
vierregelige strofen 

1862 1879/1893 
Gelukkig kind geen strofen strofen 
Dank o die mijn zonden geen strofen geen strofen 
Zonde geen strofen geen strofen 
Hoe vaart gij geen wit geen wit 
Ik misse U geen strofen vierregelige strofen 
Dien Avond en die Rooze — geen strofen 

Wat de verdeling in versregels betreft, constateren we veranderingen in 
het Roeselaarse Vaarwel (Hs. eerst korte, dan lange verzen, 1862 lange 
verzen, 1881 in Kleengedichtjes korte verzen), het Kortrijkse Oneigene 
(Hs. vijfregelige strofen, 1879 achtregelige strofen) en Aan Elodie Wil-
lemijns (Hs. I korte verzen, Hs. II lange verzen evenals in 1879). 

Wanneer we goed toezien, dan blijkt voorts dat zeer veel Roeselaarse 
gedichten gebouwd zijn op de vierregelige strofe, ook al komt dat in de 
typografie niet tot uiting. In de eerste druk blijken van de 100 gedichten 
12 typografisch een strofenindeling te hebben, doch 50 zijn blijkens rijm
schema en zinsbouw op vierregelige strofen gebouwd. In de tweede druk 
zijn er van de 86 gedichten 32 in strofen afgedrukt en 53 op vierregelige 
strofen gebouwd. De zelfstandigheid van de strofe lost zich dus gemak
kelijk op, een tendens die in alle liedachtige lyriek sinds de romantiek is 
waar te nemen. Wolfgang Kayser beschouwt deze oplossing der zelfstan
digheid van de strofe de grote gebeurtenis in de geschiedenis van het 
Duitse vers tijdens de romantiek40. Het gehele gedicht wordt vloeiend, 
en dat vloeien gaat over de grenzen van de strofe heen. Over de na-roman
tische negentiende-eeuwse Duitse poëzie merkt hij nog op dat de meeste 
dichters zich niet meer met de problemen van het klassiek-antieke vers 
bezig houden, doch het volksaardig element aanwenden met voorkeur voor 
de vierregelige strofe. In dit opzicht komt de Roeselaarse Gezelle met zijn 
Duitse tijdgenoten overeen. In dit licht is ook begrijpelijk dat Gezelle 
als rijmschema bijna nooit het omarmende (abba) aanwendt dat immers 
een zekere afsluiting bewerkstelligt. 

Wanneer de indeling in vierregelige strofen ook typografisch is aange
geven en de afsluiting van de volzinnen met die van de strofen samen
valt, hebben we vaak te doen met de gedichten die Gezelle als „gezan
gen" ingevolge Mgr. Malou's opdracht schreef. Hij moest er dan immers 
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rekening mee houden dat iedere strofe op dezelfde melodie gezongen 
zou kunnen worden. Het betreft vooral vier trocheische gedichten Jesu, 
Jesu waar 't den mensch gegeven, Dank o die mtjn zonden en Zonde 
Waarschijnlijk heeft Gezelle bij deze gezangen steun gehad van de Hymns 
door F.W. Faber die met hetzelfde doel vaak in vierregelige strofen ge
schreven zijn. 

Gezelle toont enige voorkeur voor uitsluitend mannelijk eindrijm. Zo 
in die gedichten die een indeling in vierregelige strofen hebben als Kerst
dag, Ik misse U, en (oorspronkelijk) Rammentati met rijmschema abcb, 
Tot de mane, Morgenstond en Eerste Communte George Beyaert met 
rijmschema aabb; ook in de zonder strofenindeling afgedrukte verzen die 
evenwel een basis van vierregelige strofen hebben, als '/ Laetste met rijm
schema abcb, Krutske kruiske goed begin, Ergo erravtmus, Hoe licht is 
toch de sparke vier, O vriend wat schaadt of bûat het ons en Maar half 
met schema aabb, Regina Coelt, Aurora, Een dreupel poeztf, Pas op Mon, 
Weerom de vrije klok en Wie zijt gif met schema abab, en Brief en Een 
wijzer woord zonder rijm. 

Van een eigen karakter in de strofenbouw tijdens de Roeselaars/Brugse 
periode kan, in tegenstelling tot de Kortrijkse poëzie, niet gesproken 
worden. Het gevaar van verarming door steeds in vierregelige strofen te 
dichten wordt enkele malen tegengegaan met vananten door handige ver
schikking van de versregels. In Mocht tk werd het rijmwoord geplaatst in 
een aparte korte versregel (evenals in het kleengedichtje Ware 'k een 
btetje). In N« of nooit is ook een grondslag van vierregelige strofen met 
gekruist rijm te onderscheiden. Verschikkingen in strofen van andere aard 
hebben we reeds geconstateerd bij Rammentati en Ik misse U 

De variatie wordt evenwel vaker aangebracht door het spel der herha
lingen, met refreinregels en -woorden. Deze herhalingen zijn, naast het 
klankenspel, bij uitstek het middel om de woorden los te zingen van hun 
betekenis. Gezelles refreintechniek is zeer gevarieerd. Em. Janssen SJ. 
heeft blijkens een bericht in de Handelingen van de Koninklijke Zutdne-
derlandse Maatschappij voor Tad- en Letterkunde en Geschiedenis een 
lezing gehouden over Begin en einde van de kortere gedichten van Guido 
Gezelle en daarin een inventaris opgemaakt van de gedichten waarvan 
het einde het begin herhaalt41. De herhaalde tekst kon zijn- drie, twee 
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of één vers, een half vers, een woord, met of zonder varianten, en de 
verscheidenheid van toon, ritme, effect, indruk hoe dan ook, bleek zeer 
groot. Em. Janssen SJ. merkt op dat deze techniek bij Gezelle aanzien
lijk meer voorkomt dan bij anderen. Wie met die anderen bedoeld wor
den, is uit de samenvatting in de Handelingen niet duidelijk. Het komt 
ons echter voor dat het refrein sinds de romantiek een gewoon verschijn
sel in de lyriek was. De grote meester van het refrein in de Duitse lite
ratuur was Clemens Brentano, die zich door het gebruik van het refrein 
in het volkslied liet inspireren, maar het refrein zelf nog vaker en geva
rieerder toepaste. Het is ons niet bekend of Gezelle de poëzie van Bren
tano heeft gelezen. Wel weten we zeker dat hij een andere meester van 
het refrein, in de Engelse literatuur, Robert Burns, bewonderde: hijzelf 
verwijst naar deze dichter in het motto van Rammentati. We hebben 
reeds gezien, hoe dicht zowel Ik misse U als Rammentati bij Bums' 
techniek staan. Ook bij Moore en bij Longfellow vond hij het refrein 
vaak toegepast. Zowel Burns, als Moore en Longfellow worden door 
Hugo Verriest uitdrukkelijk genoemd als auteurs die Gezelle met zijn 
leerlingen las42. Doch we behoeven niet uitsluitend aan deze dichters 
te denken als bron voor Gezelles refreinen. De meeste dichters van deze 
tijd, ook in Vlaanderen, pasten het refrein toe. Er is ongetwijfeld in dat 
opzicht ook invloed van het gezongen lied, van de vaak gezongen liederen-
componisten als Schubert, Mendelssohn, Schumann, Loewe, enz. We heb
ben daarop in verband met Gezelles De Beltrommel reeds elders gewe
zen 43. 

De refreinen, ook in Gezelles langere gedichten, zijn in vele variaties aan 
te wijzen. Soms is de grens tussen refrein en anafoor moeilijk te trekken, 
nl. wanneer het gaat om de herhaling van een of enkele woorden die niet 
een geheel vers vormen en wel aan het begin ervan staan. In zulke ge
vallen mag men van een refrein spreken indien deze herhalingen dienen 
tot een cyclische afsluiting van het gedicht of van de strofe. We denken 
aan b.v. Rammentati, waarin de eerste en laatste versregel beginnen 
met hetzelfde centrale woord zodat het gedicht als het ware daardoor 
omsloten wordt : 

Rammentati, onthoudt 'et wel, 

Rammentati, Addio! 
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Moeilijker ligt het in een geval als Ik misse U waar de woordcombinatie 
in de titel door heel het gedicht heen op onregelmatige plaatsen en soms 
ook gevarieerd voorkomt. We zouden op grond van de oorspronkelijke in
spiratie als lied, gezongen door een muzikant, geneigd zijn om ook hier 
van een refrein te spreken, doch afgezien van deze oorsprong zal men op 
grond van de onregelmatigheid der herhalingen met meer recht aan de 
retorische repetitio denken: de afstand tussen refrein en repetitie is hier 
wel miniem. 

Onder invloed van Burns voegt Gezelle in Rammentati op dezelfde 
plaatsen aan het eind van een versregel het woordje oh' toe, en in Pas op 
Mon het woordje Mon. Hier kunnen we wel spreken van een refrein om
dat het niet als retorische figuur kan beschouwd worden: in beide ge
vallen zijn de regelmatigheid en het karakter van het aan het gedicht toe
gevoegd zijn, eigenschappen van de duidelijkste vormen van het refrein, op
vallend. Dit is niet het geval bij Dien Avond en die Rooze, waar het in elk 
even vers terugkerend rijmwoord U een centrale functie vervult in een 
retorische pathetische gradatie. 

In de eerste druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden vinden we veel 
meer refreinen dan in de tweede druk, doordat de meeste gevonden wor
den in de korte gedichten: deze werden na de eerste druk verplaatst 
naar Kleengedichtjes. In plaats van deze verzen werden in de tweede druk 
vier gedichten met refrein toegevoegd (Het meezennestje, Hangt nen 
truisch, Fas op Mon, Eerste Communie George Beyaert). In de eerste 
druk vinden we dan 34 van de 100 gedichten met refreinen, in de twee
de druk 22 van de 85. De refreinen staan altijd in nauw verband met de 
inhoud van het gedicht. In de eerste druk komen er slechts in 6 strofi
sche gedichten en maar liefst in 28 niet-strofische gedichten refreinen 
voor. In deze 34 gevallen had het refrein 15 maal een cyclische functie, 
doordat het óf het gehele gedicht óf een belangrijk deel daarvan omsloot 
(Kruiske kruiske goed begin. Als de ziele luistert, o Lied, De taie des 
vaderlands, Hoe vaart gij. Een bonke keerzen kind. Waarom en kunnen 
wij niet, o Vrije vlaamscbe poësis, 'k Zat bij nen boom te lezen. Ram
mentati, o Heilig Vlaanderen, Blijde kinderen, Weerom de vrije klok, 
Morgen morgen, 't Was in de blijde mei). In de tweede druk zijn er 
van de 22 gevallen 10 in strofische en 12 in niet-strofische gedichten, en 
heeft 10 maal het refrein een cyclische functie (Kruiske kruiske goed be-
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gin, Schuldeloos blommeke liei, Hoe vaart gij, Een bonke keerzen kind, 
Rammentati, Blijde kinderen, Weerom de vrije klok, Waarom en kunnen 
wij niet). Enkele malen komt het refrein op onregelmatige plaatsen te
rug (Een btonke keerzen kind, Schuldeloos blommeke lief, Nu of nooit, 
God is daer, Blyde kinderen, Ik misse u, Vaerwel in de eerste druk, 
Schuldeloos blommeke lief, God is daar, Een bonke keerzen kind, Ik 
misse u, Blijde kinderen in de tweede druk). Wat de lengte van het re
frein betreft, tekenen we nog aan dat in de meeste gevallen één versre
gel wordt herhaald (1862: 22 x, 1879: 15 x), daarop volgt in frequentie 
de herhaling van twee versregels (1862: 8 x. 1879: 3 x), drie versregels 
(1862: 3 x, 1879: 1 x), vier versregels (1862: 2 x, 1879: 2 x), acht 
versregels (1862 en 1879: 1 x), en een halve versregel (1862: 5 x, 
1879: 3 x), één woord (1862: 4 x, 1879: 4 x), en twee woorden (1862: 
2 x, 1879: l x ) . Het refrein wordt vaak gevarieerd. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn in Een dreupel poësij en Weerom de vrije klok te vinden. 

Zoals reeds opgemerkt is, verhoogt het refrein zeer vaak de muzikaliteit 
van het vers, vooral in de kortere gedichten (Als de ziele luistert, De goe, 
de goe gedachten, o Lied, 'k Hoore tuitend' hoornen etc), maar bij een 
lengte van 4 tot 6 regels als in Een dreupel poësij en Weerom de vrije 
klok heeft het refrein, gezien de lengte meer de functie de gedachte te 
benadrukken en bereikt het zodoende een meer oratorisch effect. 

B. De niet-gebonden poëzie. 

Méér dan in de Kortrijkse tijd heeft de Roeselaarse poëzie een stromend 
ritme en minder een scherp geprofileerde strofiek. In de voornamelijk 
Roeselaarse publikaties Vlaemsche Dichtoefeningen, Kerkhofbloemen en 
Gedichten, Gezangen en Gebeden vinden we ook vrije verzen, die rijm
loos zijn, geen regelmatig metrum kennen en evenmin een strofenindeling 
hebben, én stukken die zeer dicht aan de ene of de andere zijde de grens 
tussen proza en poëzie benaderen. Vlaemsche Dichtoefeningen werd reeds 
in 1858 afgesloten met twee bewerkingen van Mozes' gezangen in Deut. 
XXXII en Exodus IV (Audite Coeli, quae loquor en Cantemus Domino: 
gloriose). Deze bijbelbewerkingen zouden reeds in 1853 zijn begonnen in 
samenwerking met o.a. Victor Huys en Al. Van Steenkiste **. We weten 
niet of Gezelle reeds zo vroeg zich aangetrokken voelde tot het experi-
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menteren met de vrije versvorm: we kennen als vroegste tekst slechts 
die uit Vlaemscbe Dichtoefeningen van 1858. Verwey noemt deze gedichten 
„rijmloos in regels gedeeld proza"45, doch Gezelle heeft deze bewerkin
gen ongetwijfeld niet als proza, maar als poëzie bedoeld, en getracht door 
de indeling in versregels paraUellismen te accentueren : 

Lyk het reegnen op de blaren, 
Lyk de dreuplen op de groente, 

en 

'k Scherpe myn zweerd lyk de strale des bliksems 
'k Grype 't geregt in de vuist 
'k Bringe myn vyanden wraek 
en die my haten, vergelding! 

of door afwisseling van korte en lange versregels woorden of zinsdelen 
te benadrukken : 

Buiten zal 't zweerd, 
Binnen de bangheid 

Jongens en maegden en kinderen en gryzaerds 
Verdelgen 

en 

Op, 
kwamen de heidenen, woedende : 

leed 
Was 't den lieden Philistiim. 

Dit soort gedichten zonder metrum, rijm, regelmatige regellengte en stro-
fenindeling heeft Gezelle na Vlaemscbe Dichtoefeningen nog maar twee
maal gepubliceerd, nl. in Gedichten, Gezangen en Gebeden met Ter in-
leidinge en Een bonke keerzen kind, doch hier met veel grootser resultaat. 
In Ter inleidinge steunt de indeling in versregels meer de natuurlijke 
frasering van de volzin en daardoor het stromende ritme: 

Weg met u, penne, over 't gladde papier, 
uwe eigene bane en uw land is 't! 

Vaart op het gladde papier, 
in de hand die u voert, 

en die zelf door een ziele gevoerd wordt! 
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In Een bonke keerzen kind treft ons naast het accentueren van de paral-

lellismen zoals dat ook in Ter inleidinge gebeurde, de verzwaring van de 

ritmische functie van de kleine zinsneden waardoor de reeds rijmende 

woorden als het ware aandachtig én opgetogen geproefd worden : 

Vol spannende zap, 
vol zoet, 
vol zuur, 

vol zijpelende zap, 
vol zoetheid! 

of de expressiviteit van het geforceerde enjambement : 

De oogen omhooge, 
gelijk den vogel 

die drinkt 
en 't schuldeloos hoofdeke om

hooge heft. 

Na Gedichten, Gezangen en Gebeden benadert Gezelle dit vrije vers het 

meest in de met ongelijke regellengte en gemengd metrum gedichte doch 

rijmende vertaling van St.-Franciscus' Lofzang der Zonne in Liederen, 

Eerdichten et Reliqua (reeds geschreven in 1860). 

We hebben in het vorige hoofdstuk een dubbele interpretatie van de 

term Gezangen in de titel Gedichten, Gezangen en Gebeden voorgesteld: 

nl. als aanduiding van de vooral uit vierregelige strofen bestaande verzen 

die zo nodig gezongen konden worden, én de vrije verzen die in de tra

ditie van de op de klassieken geïnspireerde hymne en dithyrambe geschre

ven werden. Tot de laatste soort rekenden wij: De zang der bruiloft, Gij 

leeft dan nog, o Lieden van te lande en Een bonke keerzen kind, die ook 

naar de inhoud een hymnisch karakter dragen, en de meer in mineur ge

schreven Ter inleidinge en Hoe waart gij. We reken tot deze groep niet 

het kleine Gij badt op eenen berg dat niet alleen een jambisch vers heeft 

en een vrij regelmatig rijmschema, maar ook in de ongelijke regellengte 

een zekere getalswetmatigheid vertoont; het aantal jamben per regel is: 

4(a)4(a)/3-3/4-2-l-3/(samen 24) en 4(a) 4(a)/4-4-4/(samen 25) en 2-6. 

Op stake, op steen is in de grond een gebonden gedicht met vier jamben 

per regel en gepaard, uitsluitend mannelijk rijm. De onregelmatigheid van 

een gedicht blijkt, zeker als het metrum regelmatig blijft, slechts wanneer 
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het gedicht een zekere lengte bezit: het is daarom niet mogelijk onder 
de Kleengedichtjes onregelmatige verzen aan te wijzen. Van alle bundels 
heeft Gedichten, Gezangen en Gebeden relatief de meeste min of meer 
in vrije vorm geschreven stukken. De tweede druk bevat er op de 85 
stukken 9 van (bij de eerste druk is het percentage moeilijk te bepalen 
door de vele kleine gedichten: daar bevinden zich echter dezelfde 
9 stukken). De verhoudingen in de andere bundels zijn: Dichtoefeningen 
(tweede druk) 45 : 2, Liederen, Eerdichten et Reliqua (tweede druk) 76: 
5, Tijdkrans 269 : 3, Rijmsnoer 227 : 2, Laatste Verzen (de voltooide ver
zen) 80 : 1. 

Onder deze stukken in Gedichten, Gezangen en Gebeden hebben Ter 
inleidinge en Een bonke keerzen kind, zoals reeds opgemerkt is, geen re
gelmatig metrum en regelmatige regellengte. Gij leeft dan nog, o Lieden 
van te lande, De zang der bruiloft en Hoe vaart gij hebben wel een on
regelmatige regellengte doch een duidelijk, herkenbaar, zij het met vele 
afwijkingen, jambisch metrum; ook hebben ze een geheel het gedicht 
doorlopend rijm, al valt De zang der bruiloft op door het voornamelijk 
assonerend gepaard rijm. Van dit soort gedichten vinden we, zoals hier
boven is vermeld, ook in de latere bundels enkele specimina. 

Van Ter inleidinge weten we door het bewaard gebleven fragment 
handschrift dat het oorspronkelijk was geschreven als ritmisch proza. In 
Gezelles werk van de Roeselaars/Brugse periode komen we meermalen 
in het grensgebied van poëzie en proza. De in de romantiek begonnen 
vervaging der genres speelt dus ook bij Gezelle mee. In zijn publikaties 
van 1858: het vooraf: „Tot de studenten van't Kleen Seminarie te Rous-
selaere" van Vlaemsche Dichtoefeningen, en Kerkhofbloemen, wisselde hij 
proza af met poëzie. Op het eind van zijn leven zal hij het nog eens doen 
in zijn vertaling Goddelijke Beschouwingen, doch daar speelt de poëzie 
niet zo'n belangrijke rol als in 1858. Anton van Duinkerken heeft erop 
gewezen dat de Duitse romantici (Novalis, Brentano, Eichendorff, Tieck) 
in hun verhalen vaak lyrische verzen plaatsen *. Terecht merkt hij op 
dat Gezelle niet van hun voorbeeld afhankelijk was: in de Duitse ge
schriften zijn de verzen steeds liederen die door een der helden of hel
dinnen gezongen worden. In Kerkhofbloemen is dat alleen het geval 
met de vertaling van het Dies Irae en In Paradisum; de vertaling van 
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De Profundis wordt ingeleid en afgesloten met een nog verhalende 
dichtstrofe. De gedichten gaan daar, in tegenstelling tot de Duitse, even
als het proza uit van de verteller(s). Gezelle kende ook andere lectuur 
met afwisselend proza en poëzie: minder belangrijk zal wel Boethius' 
De Philosophiae Consolatione zijn (zie Van Oyes brief van 9 april 1858 
- ]ub. XVII, p. 15 - waarin hij Gezelle meldt o.a. het eerste boek van 
De 'Ph.C. in het Frans gelezen te hebben), al zijn daar proza én poëzie 
vanuit hetzelfde perspectief geschreven. Wij achten bij Gezelle de invloed 
van het dagelijks breviergebed en van de liturgie met de afwisseling 
van hymnen, psalmen en lezingen meer voor de hand liggend. Gezelle 
heeft echter, in de sinds de romantiek voor de afwisseling van proza 
en poëzie zeer gunstige literaire atmosfeer, op een eigen manier in een 
verslag (en dat is noch het breviergebed noch de liturgie) iets nieuws 
en eigens geprobeerd te scheppen ^7. 

Bijzonder belangwekkend is de wordingsgeschiedenis van het op Kerk
hofblommen volgende gedicht Bezoek bij 't graf. Ook dit gedicht ïs 
van ritmisch proza tot poëzie geworden, echter niet op analoge wijze als 
we van Ter inleidinge mogen veronderstellen. Hier komt een bijzon
der origineel doch niet voortgezet experiment op het grensgebied tus
sen proza en poëzie aan het licht. In de Jubileumuifgave wordt de 
tekst van een Franstalige autograaf La visite au cimetière de Staden 
(souvenir pieux à un ami défunt) in proza afgedrukt met de datering 
„Alderheiligen 's avonds 1856". Er wordt daar ook een Vlaamse be
werking, uit een kladboekje overgenomen, weergegeven *. De tekst daar
van is echter zeer onbevredigend doordat de bewerker van de uitgave 
van Kerkhofblommen niet gemerkt heeft dat de tekst niet door Gezelle 
volledig in versregels was geschreven. Uit het handschrift blijkt name
lijk zeer duidelijk dat Gezelle geprobeerd heeft het stuk beurtelings 
in disticha en prozaeenheden van twee à drie regels te schrijven. Het 
geheel is in één maat (de amfibrachys) geschreven, zowel de in vers
regels als in doorlopende regels gestelde gedeelten. In 1860 blijkt in 
de tweede druk van Kerkhofblommen alles in versregels gebracht te 
zijn. 

Waarom Gezelle eerst heeft geëxperimenteerd met deze soort dialoog 
tussen proza en poëzie is ons niet duidelijk. Wel is, na de compositie 
van proza en gedichten in Kerkhofblommen deze afwisseling van proza-
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regels en disticha binnen één lyrisch werkstuk een climax. Op deze 
wijze heeft hij nooit iets klaar gekregen. Wel heeft hij in Gedichten, 
Gezangen en Gebeden een tweetal stukken in de eerste druk en één 
in de tweede druk opgenomen waar het proza afgesloten wordt met 
een gedicht: Ό/e tale des vaderlands wordt in de eerste druk besloten 
met Mf de ziele luistert, en Aurora met een gedicht beginnend met 
„Ik hoor, ik hoor het krijgsgewoel" (in eerste en tweede druk). Het 
eerste stuk vormt met Als de ziele luistert minder een eenheid dan 
Autpra, doch in beide verwoorden de gedichten als lyrisch slot ten 
opzichte van het proza een gevoelsclimax. 

Met De tale des vaderlands, Aurora en Vaart voort komen we aan 
de andere zijde van de grens tussen poëzie en proza. Kunnen we bij 
Aurora zowel in de eerste als de tweede druk nog bedenken dat het 
prozastuk met poëzie wordt afgesloten, bij De taie des vaderlands gaat 
dat alleen voor de eerste druk op, en bij Vaart voort in geen enkele 
druk. Het is bevreemdend dat Gezelle in een dichtbundel met de titel 
Gedichten, Gezangen en Gebeden prozastukken opneemt, waarvan slechts 
één op grond van de slotbede, De tale des Vaderlands, onder één van 
de drie afdelingen, nl. Gebeden, gerangschikt zou kunnen worden. Voor 
Gezelle bezaten deze stukken blijkbaar zoveel poëtische essentie dat ze 
niet alleen in 1862, maar ook nog in 1879 en 1893 in een dichtbundel 
tussen verzen opgenomen konden worden. Ook zijn tijdgenoten hebben 
dat niet bevreemdend gevonden, gezien het feit dat in een bloemlezing 
van Vlaamse poëzie De tale des vaderlands werd afgedrukt49. 

Waarschijnlijk heeft Gezelle het poëtische proza uit de Franse lite
ratuur leren kennen. Uit bewaard gebleven schoolwerk van zijn leer
lingen in het Frans blijkt dat in zijn poësisklas een zekere voorkeur 
heeft bestaan voor het bezielde poëtische proza in de trant van Chateau
briand. Invloed van Bertrand (Gaspard de la Nuit) en Baudelaire (Poè
mes en prose) valt niet aan te nemen: er is geen enkele aanwijzing 
voor bekendheid van Gezelles kring met deze auteurs; bovendien ge
bruikt Gezelle in tegenstelling tot deze auteurs korte alinea's. Wellicht 
moeten we het zoeken in de richting van de oosterse literatuur. Gezelle 
schrijft namelijk op 15 september 1858 aan Eugeen van Oye: „I rather 
think now to make tales in the way of the ones you read of father 
Faber50 but real flemisch stuff you know and in practical oriental pro-
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se" ". Indien hij zich door Fabers stijl geïnspireerd voelde, blijft de 
vraag over waardoor hij daarbij aan oosters proza dacht. Baur heeft gewe
zen op de invloed van het proza van Lamennais' Paroles d'un Croy
ant. De Mennaisiaanse vaart vinden we in Aurora en in Vaart voort 
terug, doch niet in De tale des vaderlands, welke meer aan de Nieuw
testamentische parabels doet denken. Lamennais schreef Paroles d'un 
Croyant (en Livre du Peuple) in een poëtisch proza van bijbelse allure. 
In de groep van la Chesnaie verscheen behalve Lamennais ook Monta-
lembert die in versetten het in bijbelse stijl geschreven Les pèlerins po
lonais van Adam Mickiewicz uit het Pools vertaalde. De gevoeligheid 
voor het bijbels proza behoorde tot de tijd. De belangstelling voor 
oosterse literatuur was overigens allerwegen ontwaakt (Rückert, Van 
Droogenbroeck, Fitzgerald). Indien Gezelles poëtisch proza door hem 
als oosters getint proza werd aangevoeld, bleef hij daarin een kind 
van zijn tijd. We wéten echter niet of dit proza voor hem ook „prac
tical oriental prose" was. 

IV. Thematiek. 

In dit hoofdstuk komen vele van de in het eerste deel besproken thema's 
terug, doch nu onder een andere belichting: het gaat nu immers niet 
meer om de biografische verbanden, maar om de poëtische aspecten van 
de dichtbundel. We brengen uiteraard ook een door het andere kader 
opgelegde andere ordening aan. We kunnen de voornaamste thema's 
rangschikken onder de hoofden: natuur, religie en poëzie-en-dichterschap, 
al zijn ze vaak moeilijk van elkaar te scheiden. 

A. Natuur. 

Gezelle heeft vooral bekendheid verworven door zijn natuurlyriek. In 
Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 en 1879/1893 zijn evenals 
in Dichtoefeningen in vergelijking met Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste 
Verzen nog weinig gedichten opgenomen waarin de natuur om haarzelf 
wordt opgeroepen: Van de Wilgen, 't Edele spel der vlugge schaver-
dijnders en Poucke in 1862 en 1879, 'k Zat by nen boom te lezen, 
o Zoete lieve bemelster, 't Was in de blyde mei, Water dat voorby my 
gaet, alleen in 1862, Het Meezennestje en Hoort alleen in 1879/1893. 
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's Avonds in 1862, Hei da lieve dreupel water in 1862 en 1879/1893, 
en Tot de zanne in 1878/1893 roepen eveneens alleen een natuurbeeld 
op, doch dit beeld heeft een symbolische zin: in 's Avonds zijn de 
sterren het symbool van de blijheid, in Hei da lieve dreupel water 
staat de waterdruppel als zinnebeeld van de zuiverheid tegenover de 
vuilheid van de aardse grond, en in Tot de zonne is de bloem, die zich 
afhankelijk weet van het zonlicht, het beeld van de ziel die in God de 
zin van haar bestaan erkent. Daarnaast is het aantal gedichten die 
hoofdzakelijk een natuurbeeld geven doch waarin dat beeld tevens ge
duid wordt, wat groter: in 1862 en 1879/1893 zijn het de stukken 
Aurora (de zon die de nacht overwint is de verrijzende Christus die 
de macht van het kwaad overwint), Een bonke keerzen kind (de lof 
der natuur aan God dient tot voorbeeld aan de mens), Schuldeloos 
blommeke lief (de bloem als symbool van de aan God behagende en 
aan Diens Wil gehoorzame natuur), Ach hemellawerke (de leeuwerik 
als symbool van het hemelverlangen), Vaart voort (de naar de Oceaan 
stromende Leije is het symbool van de Vlaamse jeugd die haar krach
ten geeft aan de Kerk), Waarom en kunnen wij niet (de bloemen als 
symbool van de onschuld), Hoort 't is de wind (de wind als symbool 
van de aan Gods wil gehoorzame natuur), Wie zijt gij (de sterren zijn 
wellicht een sieraad, de wachters enz. van God, maar de aarde is de 
zetel van Jezus), Kom e' keer hier (de vlinder is het symbool van de 
ziel) en Zoo menig blomme (waarin de bloem het symbool van de ziel 
is). In 1862 treffen we nog als slot van De taie des vaderlands Als 
de ziele luistert aan, waarin Gods stem wordt beluisterd in de natuur. 
In 1879/1893 vinden we de volgende nieuwe gedichten: Non praevalebunt 
(waarin de visser die zijn net in de woeste zee spant Sint-Petrus ver
beeldt die Gods Kerk in de wereld plantte), Tot de mane (waarin de 
maan Maria voorafbeeldt), en Zoo welkom als de bie (met de verge
lijking .van de leerling die zijn leraar poëzie brengt, met een bij die 
honing van het veld meevoert). De beelden zijn voor een voornaam 
deel aan de natuur ontleend, zonder de homogeniteit te vormen van 
bovengenoemde of een overheersende rol te spelen, in Een dreupel poësij 
(1862/1879: de gevangen vogel, vis en vlieg die vrijgelaten worden 
zijn niet zo blij als de dichter die van poëzie geniet), O 'k sta mij zoo 
geren (1862/1879: in de eerste 22 verzen wordt de mens afgeschil-
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derd als heerser over de natuur), Mtlde en goed zoo wilde ik wezen 

(1862: de wens te zijn als aardbei, lelie en roosmarijn), Op stake, op 

steen (1862/1879: overal staat „Indachtigheid" o.a. ook in de zonsop

gang, zonsondergang, in water en wind), Ach hoe dikwyls ben ik toch 

gegaen (1862: de dichter gaande langs de zee), Luidt op, gy vlaemsche 

liederzang (1862· de lente is in het land), Ach! (1879: de struik met 

zes bloemen waarvan één weggeschonken werd als vergelijking met de 

moeder van zes kinderen waarvan God er één terugvroeg). Van enig 

belang zijn de aan de natuur ontleende beelden in Gij dichter die de 

leeuwerk zongt (1862/1879: w . 1-4, 25-32), o Vrye vlaemsche poësis 

(1862: v. 4) , Och, of al de menschen, of ik (1862: w . 2-3), Weet gy 

waer de wind geboren is (1862 vv. 1-8), o Sterren, sterren, hooge en 

trotsch (1862: w . 1-2), De zang der bruiloft (1879: w . 29-36, 87-93), 

Hangt nen trutsch (1879: de gekooide leeuwerik) en PAT op Mon (1879: 

het vliegje als symbool der poëzie). 

Het aantal gedichten dat tot de natuurlyriek gerekend kan worden, d.w.z. 

de genoemde verzen die de natuur uitbeelden om haarzelf, een natuur

beeld als niet geduid symbool, of een wel geduid sybolisch natuurbeeld 

geven, is vergeleken met de meest uitgesproken bundel natuurlyriek Rijm

snoer vrij gering In 1862 bevatte Gedichten, Gezangen en Gebeden op de 

67 grotere gedichten 17 natuurgedichten in bovenomschreven zin, en op 

de 33 Bloembladeren 3 natuurgedichtjes; in 1879 tellen we er op de 85 

gedichten 20 waarvan er op de 30 voor het eerst opgenomen gedichten 

8. In Rijmsnoer vinden we onder de eerste 80 reeds 49 natuurgedichten, 

dus vergeleken met Gedichten, Gezangen en Gebeden in 1862 en 1879 

meer dan tweemaal zoveel; anders gezegd: Gedichten, Gezangen en Ge

beden bestaat voor nog geen kwart gedeelte, maar Rijmsnoer voor meer 

dan de helft uit natuurlyriek. 

De aard van Gezelles natuuruitbeelding is in de Kortrijkse poëzie ten 

opzichte van Gedichten, Gezangen en Gebeden óók ingrijpend veranderd. 

Het is evenwel onjuist te stellen dat de natuur in de Roeselaarse en in 

de Kortrijkse poëzie in iedere periode op een voor dit tijdvak homogeen-

typerende wijze wordt uitgebeeld. In de Roeselaarse natuurlyriek - en 

we denken hierbij vooral aan Van de wilgen, Hei da lieve dreupel water 
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en Hoort 't is de wind - vinden we, evenwel als uitzonderingen of (beter) 

als voorlopers, natuuruitbeeldingen zoals we veel vaker in de Kortrijkse 

poëzie zullen vinden. Omgekeerd treft men in de Kortrijkse poëzie nog al 

eens natuurlyriek aan die de Roeselaarse nabijkomt: de Kortrijkse natuurly

riek treft door een grote gevarieerdheid in haar natuuruitbeelding en 

sluit in deze gevarieerdheid de Roeselaarse mogelijkheden in. 

Het is mogelijk, de verschillen tussen de perioden te demonstreren 

aan de hand van een vergelijking tussen uitbeeldingen van hetzelfde na

tuurfenomeen in de Roeselaarse periode enerzijds en de Kortrijkse ander

zijds. Zo heeft Gezelle de schichtige vlucht en de broosheid van de vlin

der in Gedichten, Gezangen en Gebeden verbeeld in Kom e'keer hier en 

in Tijdkrans in o Brooze levendheid, die 'k, op uw' vlugge vlerken. In 

het oudste gedicht is de vlinder het symbool van het kinderhart : 

En zoekt gij nu, kind, een zin hierin, 
't fliefflodderke, wie dat zij, 

uw herte is het, alderliefste mijn, 
ai, wat zou het anders zijn! 

In het latere gedicht zal men vergeefs naar een afgeronde symboliek zoe

ken. De dichter gaat daar niet uit van een gedachte die hij illustreert 

met een natuurbeeld, maar hij vertrekt vanuit het natuurbeeld en leest 

daarin een diepere zin. In de broosheid en kortstondigheid van het vlin-

derleven overweegt de dichter de uitwerking van Gods wil en plan : 

gij sterft, en, doodgegaan, 
en hebt gij, doende 't geen de Heere u hiet verrichten, 
niet anders uitgewrocht als uw' geringe plichten, 

en niemand kwaad gedaan. 

Gij, onstandvastigheid, zijt vaster in uw' wegen 
als menig menschen zijn, die u te schelden plegen; 

en die, gedachtenloos u ziende, niet en zien 
den raad van Die u miek! 

De gedachte dat de natuur - in tegenstelling tot de zondige, dwaze mens -

Gods plan in gehoorzaamheid aan Zijn Wil uitvoert, is ook aan de Roe

selaarse poëzie niet vreemd. Daar evenwel vertrekt de dichter van deze 

gedachte en brengt haar van het begin af aan in het beeld : 

Schuldeloos blommeke lief, 
dat op mijnen weg ik ontmoete, 
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laat mij een stonde bij u 
toch, Iaat mij een stondeke staan! 

Schuldeloos blommeke lief, 
zou immer een mensch op u terden, 

u, die God zelve gepeisd, 
geschapen heeft ende gemaakt? 

Hierna volgt de uitwerking van deze gedachte in de beschrijving van 

Gods schepping van de bloem en vervolgens van het optreden van de 

zelfzuchtige mens. 

Zo is het ook in Waarom en kunnen wij niet waar de eerste vier ver

zen de verzuchting bevatten waarom „wij niet... lijk de blommekes zijn" 

en dus: 

Eén wortelken, is er één blad, 
één sperelken, is er één spierke aan, 

waarin de Heere niet -ach! 
Zijn eigenen wille en Zijn hert heeft? 

waarop een amplificatie in 8 verzen volgt en een cyclische afsluiting met 

dezelfde vier beginregels. 

In Een bonke keerzen kind volgt na de evocatie van de tros tot ber

stens toe rijpe kersen de aansporing : 

Neemt en dankt Hem 
die ze gemaakt heeft, 
die ze deed worden, 
dankt Hem, dankt Hem, 

dankt Hem! 

en ná deze gedachte komt dan de trouw en de dank van de schepselen 

aan God. Uitgaande van een gedachte beperkt Gezelle zich er dan in 

hoofdzaak toe, in de uitbeelding van het natuurfenomeen die lijnen te 

trekken welke de gedachte illustreren of versterken: tot een meer genuan

ceerde uitbeelding komt hij niet, omdat het fenomeen op zich hem niet 

heeft gegrepen. In Kom e' keer hier wil de dichter de aanspraak van God 

op het kinderhart illustreren met de vlinder die geen gehoor geeft aan 

de roep van de mens om bij hem te komen, maar zijn eigen weg gaat, 

onaangeroerd en zo teer dat iedere andere hand dan die van God (de 

wind) hem zou beschadigen. Alleen dat wat deze gedachte raakt wordt 

tot beeld en dat is niet veel: op de roep van de mens om bij hem te 

komen reageerde het vlindertje niet : 
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Maar 't wipte, 't wupte, 't en wachtte niet, 
en 't liet mij alleene zijn. 

Dat was verstandig van het diertje : 

geen hand van 'nen mensche 'η mocht 'et ooit 
genaken zijn lieve kleed, 

of 't was en het wierd 't fliefflodderke, 
het was en het wierd hem leed; 

de hand van die 't miek alleene mag 
genaken en niet beschaân, 

de wind van die 't miek alleene mag 
er, wandelend, overgaan. 

Dus, wakker en weg, fliefflodderken, 
op planten en bloeiend gers, 

alwaar dat u God geschapen heeft, 
alwaar dat 't uw woning es! 

De betrekkelijke armoede van deze uitbeelding wordt duidelijk bij een 
vergelijking met het vlindergedicht uit Tijdkrans. Daar verdiept de dich
ter zich van het begin af met gespannen, nauwkeurige aandacht in de 
bewegingen en het uiterlijk van de vlinder, een koolwitje : 

o Brooze levendheid, die 'k, op uw' vlugge vlerken, 
zie wikkelen over 't gers en om de roozenperken, 

des middags, in den laai der zoelste zomerlocht; 
hoe neerstig schijnt gij mij, onschuldig en onschamel, 
te zoeken even zeer de lelie en den bramel, 

op uwen wandeltocht! 

Gij wentelt alleszins, onvolgbaar bij der ooge, 
omhooge, omleege nu, nu wederom omhooge; 

en, valt ge op een blom, met beide uw' vlerken toe, 
nog nauwlijks hebt ge een zeupke uit haren kelk gezopen, 
of weerom op de vlucht, met beide uw' vlerken open, 

zoo schijnt ge uw' ruste al moe. 

Eenvoudiglijk gekleed, in deugdzaam witten drachte, 
veel anderen ongelijk, die edel van geslachte, 

vol goud en peerlen gaan, en diamantgestrooi; 
zoo zie 'k u zelden eens of ooit, om uwe verven, 
gevangen en doorstekt, ellendiglijk bederven, 

in eene vlinderkooi. 
Gewapend noch gestraald en zijn uw' teére leden, 
ge 'n draagt geen' degen, geen' geschubde uitwendigheden; 

en, volgt de vijand u, och arme, in stervensnood, 
en durft ge nauwlijks, ach, onweerbaar en met listen, 
uw leven sprakeloos en vluchtend hem betwisten: 

één nepe, en gij zijt dood! 
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Alles werkt mee om het beeld van de tere fladderende vlinder op te 
roepen, de tekenende woordkeus, het kortademige zinsritme, in verband 
daarmee het ontbreken van enjambementen. Tijdens de waarneming groeit 
de overweging die de waarneming een nieuwe dimensie schenkt: v. 4: 
„onschuldig - onschamel", v. 12: „zoo schijnt ge uw' ruste al moe", in vv. 
1 3 - 2 4 zijn waarneming en overweging niet meer te scheiden. Na vers 
24 verlaat het gedicht in de overweging de directe waarneming: 

Uw leven! schaars is 't, op nen zomerdag, geboren, 
of 't is u reeds geroofd, ontweldigd en verloren; 

gij laat het, onbeweend; gij sterft, gij valt, gij ligt, 
gelijk een blommenblad gevallen; en te vinden 
en zijt gij, 's anderdags, in 't spelen van de winden, 

op 's aardrijks aangezicht. 

Noch stervend zelve en laat ge in 's vijands booze handen 
geen strale, geen vergif, als wederwrake branden, 

zoo bie en hursel doen: gij sterft, en, doodgegaan, 
en hebt gij, doende 't geen de Heere u hiet verrichten, 
niet anders uitgewrocht als uw' geringe plichten, 

en niemand kwaad gedaan. 

Na deze in een gedroomde aanschouwing gesitueerde overweging keert de 
dichter tot de hierdoor verdiepte waarneming terug : 

o Tijloos vogelken, hoe geerne zie 'k u loopen, 
en met uw zoet gekoos der blommen zoetheid koopen, 

aan 't werk den halven dag, dien God u leven laat; 
aan 't wikkelen om end om de blankgebloeide perken, 
gij zelve een' blom' gelijk, die, op twee witte vlerken, 

heur' zusteren zoeken gaat. 

En de dichter besluit dan eerst met een van de waarneming geabstra
heerde gedachte : 

Gij, onstandvastigheid, zijt vaster in uw' wegen 
als menig menschen zijn, die u te schelden plegen; 

en die, gedachtenloos u ziende, niet en zien 
den raad van Die u miek! Welaan laat mij u wreken, 
en, schepselke, in uw' naam, laat deze onvaste reken 

Gods vastheid hulde biên! 

Lang niet altijd brengen de Kortrijkse gedichten deze door woordkeus, 
zinsbouw en ritmiek versterkte genuanceerdheid van uitbeelding. Ook 
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dan schrijft Gezelle gedichten die in hun vaart en vluchtig getrokken lij

nen doen denken aan zijn Roeselaarse poëzie. Het hierboven besproken 

gedicht Schuldeloos blommeke lief toont parallellen met o Lenteblomke 

uit Tijdkrans. Maar we zien hetzelfde verschil in uitgangspunt: in Gedich

ten, Gezangen en Gebeden gaat de dichter uit van de gedachte aan de 

Schepper van het bloempje, in Tijdkrans wordt de dichter door de waar

neming van het bloempje gevoerd tot de gedachte aan de Schepper : 

o Lenteblomke, 
'et moederhert 
der aarde eerst uk-

gekropen, 
hoe heerlijk hangt 
uw halssieraad 
vol morgendauw 

gedropen! 

Hoe blijde baadt 
mijne oogen beide 
uw kraag, vol di

amanten; 
hoe mooi omvangt 
uw vallend hoofd 
dit groen, van we-

derkanten! 

Hoe ongezien, 
hoe wonderschoon, 
hoe moet de Schep

per wezen; 
de schilder van 
uw'schoonheid en... 
en de oorschoonheid 

van dezen! 

Ondanks de overeenkomst in de snelheid en beknoptheid der uitbeelding 

en de lyriek der waarneming blijken ook hier de tegenovergestelde uit

gangspunten. 

Het uitgangspunt van de dichter is hetzelfde in Ach hemellawerke in 

Gedichten, Gezangen en Gebeden enerzijds en Hemellawerke heet gij, 

wakkere en in Tijdkrans anderzijds. In beide gedichten volgt de dichter 

de in de hemel zingende leeuwerik, doch in het vroegste gedicht is er 

van uitbeelding van de vlucht eigenlijk geen sprake : 
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Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan 
zoo luide en zoo lange te preken, 

waar dat ik met de oogen niet achter en kan, 
al hebbe ik zoo dikkens gekeken? 

In het latere gedicht beschrijft Gezelle eerst de opvlucht van de leeuwe
rik voordat het dier voor het oog van de dichter onzichtbaar wordt : 

Hemellawerke heet gij, wakkere en 
snelgewiekte strale, die 

'k, uit het zaailand opgestegen, 
lijk nen vierpijl rijzen zie. 

Striemen lichts ontlaat, en vonken, 
't vluchtend vierwerk; en zoo hoort 

me u ook vluchtend henentieren, 
als gij deur de wolken boort. 

In beide gedichten verlangt de dichter te zijn als de vogel en blij de 
hemel te naderen, doch in het eerste gedicht blijft het onderscheid tus
sen leeuwerik en dichter onoverbrugbaar : 

Verstondt-je mijn tale zoo 'k de uwe verstaan, 
gij kwaamt en gij liet mij... Wat baat het? 

Gij zingt, en mijn klachte ze en gaat u niet aan, 
gij zingt en al 't ander - gij laat het!... 

In het latere gedicht gaat de leeuwerik de dichter voor, zoals de natuur 
steeds de dichter als het ware de weg wijst naar een diepere zin : 

Horkt er niemand, ik zal horken, 
wilt ge, in 't droevig tranendal, 

mij vertroosten, hemellawerke; en 
ziet ons niemand, God ziet 't al! 

Hij zal zien en Hij zal hooren. 
Hij, die vlerke en taie u gaf, 

en die mij, in stad begraven, 
wekken eens zal uit dit graf. 

Dan verrijze ik, luchtleeuwerke; 
zette ik zeil en vaar getroost 

naar de hoogten, daar gij schouwend 
eert den dagraad en den oost. 

Naar de streken die mij wijzende 
is uw' vlerke en uw geschal, 

en van waar ik, vrij en veilig, 
niet meer, niet meer neer en zal. 
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Vinden we in de Kortrijkse poëzie tussen de aandachtig toeschouwende, 
vragende en zin ontdekkende dichter en de openstaande, vragen oproe
pende en zin gevende natuur een eenheid in wisselwerking, in de Roe-
selaarse poëzie is er vaak een breuk, een onbereikbaarheid van de na
tuur door de dichter, of een afstand anderszins. De onbereikbaarheid van 
de leeuwerik in Ach hemellawerke herhaalt zich in de klacht, niet als „de 
blommekens" te kunnen zijn in Waarom en kunnen wij niet of als de vis, 
het blad en de zon in Brief. Een probleem is de functie van heerser over 
de natuur in O 'k sta mij zoo geren omdat de dichter bang is dat hij 
het hem toevertrouwde pand niet op de juiste wijze kan beheren. 

We hebben echter in de paragraaf over de retorische elementen er ook 
op gewezen dat in O 'k sta mij zoo geren de schepping in de dichter 
woont : 

gij bergen en boomen, uw kruine, die rijst, 
rijst afgebeeld in mijne ziele; 

gij kruid, aan mijn voeten, mijn herte bevat 
uw nederig kruipende ranken. 

In Tot de zonne is de dichter de bloem die zich naar de zon. God, richt. 
Op bepaalde plaatsen binnen een gedicht vinden we soms plotseling die 
gespannen aandacht die we zo vaak waarnemen in de Kortrijkse gedich
ten, 't Edele spel der vlugge schaverdijnders bevat zulk een passage : 

Die lange reken, 
ziet gij daar die lange reken 
vreemde vogelen aan den hemel, 
maar lijk tikskes of zoo groot niet, 
ziet gij ze aan 't gewelf der hemelen, 
't blauw gewelf dààr, letters maken, 
vliegende altijd, onafmeetbaar 
hooge en verre en zeere zuidwaard? 

Of in Van de wilgen : 

o Treffelijke wilgen daar stondt gij weleer 
en schuddet uw kleed in den morgen; 

en schuddende rutschte 't, lijk zilver en goud, 
vol springende en klingende vogelen; 
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en priemende boorde er de zorme toen deur, 
langs duizend beschilderde paden; 

vol somber en donker en duister en groen, 
vol verwen die niemand een naam geeft; 

vol glinsterend rood, en vol glimmerend wit, 
vol blauwendig pinkelend purper; 

vol sterren en vonkels en pralend gesteent, 
dat afviel en tinkelde in 't water. 

Een zeer fraai voorbeeld is Hei da lieve dreupel water, dat bijna in zijn 

geheel deze aandacht toont in een soepel ritme en liefkozende klanken. 

In de eerst in 1879 toegevoegde gedichten Het meezennestje en Hoort 

vinden we de diepe aandacht voor het fenomeen zelf en de uitbeelding ervan 

in een genuanceerd taalgebruik als we in de Kortrijkse bundels aantreffen; 

deze gedichten zijn evenwel eerst in Kortrijk voltooid en luiden mede de 

tweede dichtperiode in ! 

B. Religie 

Gezelle is op de eerste en de laatste plaats een religieus dichter. Wan

neer hij Frans de Cort op 21 oktober 1862 vraagt uit Gedichten, Ge

zangen en Gebeden enkele gedichten in het Nederduitsch Maandschrift 

over te nemen, schrijft hij zelf: 

...neem toch zulke stukken waer ik in myne eigenste persoonlykheid 
voor den dag kom te weten als innigst overtuigd Roomsch katho
liek christen priester en vry Vlaming.52 

In een studie Dichters en God over „het godsbeeld in de nieuwe Neder

landse lyriek 1880-1940" geeft Dr. H. Sengers O. Camm. als volgt de 

hoofdlijnen van het godsbeeld in Gezelles poëzie aan: „God is het Begin 

en Einde van alles. Al het overige is er slechts om God, maar wordt 

door God ingeschakeld in de kringloop der dingen. In het plan van God, 

waardoor Zijn eer vervuld wordt, bereikt de mens het geluk, dat God 

zelf is. Van God uitgegaan door de scheppingsdaad, wordt de mens op 

God gericht in de genade, en wordt Gods einddoel, God zelf, tevens tot 

het laatste doel van de mens in de glorie, die de voltooiing is van het 

hier op aarde begonnen leven"53. De Kerk heeft haar organische plaats 
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in het plan van God om de mens tot het laatste doel te brengen, als uit-
deelster van de genade door de Sacramenten en als leidster in de leer54. 
In tegenstelling tot andere dichtere ziet Sengers bij Gezelle geen ont
wikkeling in het godsbeeld: het materiaal voor zijn kenschetsing put hij 
uit het gehele oeuvre zonder zich af te vragen of in de verhouding God 
en mens bij Gezelle een zekere verplaatsing in de beleving der waarden 
heeft plaats gehad. Pas in 1954 zal het essay Gezelle de andere van Hen
ri Bruning verschijnen, waarin als hoofdstelling een veranderde godsbe
leving in Kortrijkse periode tegenover de Roeselaarse verdedigd wordt. 
Bruning ziet de Roeselaarse Gezelle als een Christus-mysticus, die om 
steeds groter eenwording met Christus-gekruisigd smeekt. De Kortrijkse 
Gezelle is een natuurmysticus. Deze tegenstelling is niet absoluut. In Roe
selare speelde de natuurliefde reeds een rol, doch als achtergrond, in 
Kortrijk wijkt de Christusbeleving terug doch blijft aanwezig. De aarde 
werd in Roeselare bemind als illustratie van een hogere waarheid (we 
hebben dit in de vergelijking van gedichten uit beide perioden in de vo
rige paragraaf gezien), in Kortrijk wordt de aarde genoten om zichzelf 
zoals God haar geschapen heeft: niet zozeer Christus als wel de schep
pende God, de Vader wordt in de natuur ervaren. 

In Gedichten, Gezangen en Gebeden, een bundel waaruit Bruning voor 
de door hem gestelde Christusmystiek de meeste bewijsplaatsen aanvoert, 
vinden we het door Sengers vooropgeplaatste kenmerk van Gezelles gods
opvatting terug in O 'k sta mij zoo geren, een van de heftigst bewogen 
verzen: in de kringloop waarin alles van God komt en tot Hem terug
keert, vervult de mens als enig redelijk schepsel een eigen rol doordat hij 
in zijn erkenning van Gods majesteit en in zijn liefde tot zijn Schepper 
alles tot God terugbrengt : 

God! - en geknield durf ik spreken nu, - God, 
ik wete U, ik kenne, ik beminne U! 

God! ik alleen ben Uw priester op aard, 
Uw schepping dat is mij een tempel, 

en al het geschapene wilt Gij, o God, 
ontvangen van uit mijne handen. 

De natuur kan in haar onbewustheid niet anders dan haar door God toe
gewezen taak vervullen en verschijnt de dichter aldus in een benijdens-
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waardige zondeloosheid: het schuldeloos blommeke lief: „één wortelken, 
is er één blad, één sperelken, is er één spierke aan, waarin de Heere 
niet-ach! Zijnen eigenen Wille en Zijn hert heeft" (Waarom en kunnen 
wij niet), „Op stake op steen, in brons en been, op alle plaatse ...staat 
één woord... Indachtigheid (Op stake, op steen), de rusteloze wind die al
leen rust op het gebod van de Heer (Hoort 't is de wind), „de visch 
die 't water deelt en Uw gebod standvastiglijk gehoorzaamt;... het blad 
dat uitkomt of geborgen ligt, zoo Gij 't begeert;... de zon die nooit, o 
Heer, één stonde 'n let maar komt en gaat, van als Gij en zoo als Gij 
't haar geboden hebt!" (Brief), „trouw als 't arreme dier, trouw als 
't loof en de vruchten, trouw als 't blommeke, trouw als 't zandeken 
onder den voet" (Een bonke keerzen kind). Ook het kind verschijnt aan 
de dichter in zijn zondeloosheid: het „gelukkig kind dat eiken stap 
in 't leven een stap vemaarst aan 't heilig kinderland" (Gelukkig kind), 
„Blijde kinderen, blom des levens, kleene Kerke Christi, ei! driemaal 
moet ge zalig heeten gij, die zonde- en zorgloos zijt!" (Blijde kinderen). 

Alleen de mens is door zijn vrije wil in staat Gods wil te weerstaan. 
Op de allereerste plaats „ik"-zelf wie God het kwalijk neemt dat „ik, 
vrij, U niet vrijwillig toebehoor" (Onendig Wezen), die Jezus uit zijn 
ziel heeft uitgesloten (Jesu), die als de verloren zoon „zoo dwaas" was dat 
„ik Uwe liefde niet en zag, dat ik U alleene liet en lag, verre van mijn 
vaderlijke huis, levende onder 't wereldlijk gespuis" (Jesu liefste Jesu 
mijn), die van zichzelf weet dat hij zijn God zal verraden als hij niet 
geholpen wordt (O 'k sta mij zoo geren, Dank o die mijn zonden). De 
„wereld" trekt hem van God af (o.a. Jesu, O 'k sta mij zoo geren, 
Gij badt op eenen berg), zoals zij zovelen van Hem heeft vervreemd 
(zie o.a. Ergo erravimus, O vriend wat schaadt of baat het ons, Weer
om de vrije klok. Super f lumina, Aan Elodie Wiïlemijns). Gelukkig zijn 
er nog die God verkiezen boven de wereld en die deze wereld bestrij
den {Weerom de vrije klok, Ergo erravimus, Pro Christo legatione fun-
gimur), een strijd waarvan de overwinning door God verzekerd is 
(Aurora, Pro Christo legatione fungimur). Een garantie voor de over
winning is de onverwoestbaarheid van Gods Kerk {Gij leeft dan nog, 
Non praevalebunt). In deze wereld toont Vlaanderen door zijn onaan
tastbaarheid voor het kwaad en zijn trouw aan de oude christelijke 
godsdienst en gebruiken een vertroostende aanblik en doet de dichter 
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denken aan het uitverkoren volk Gods, Israël (O Lieden van te lande, 
De zang der bruiloft, ook Vaart voort). 

In deze christelijke wereld die zich in Gedichten, Gezangen en Gebe
den opent, speelt het zondebesef, de ontrouw aan God, en de strijd 
tegen het kwaad in zichzelf en in de wereld een hoofdrol. We hebben 
reeds op bladzijde 162 e.v. de bewogenheid nagegaan waarmee Ge-
zelle het besef van eigen zondigheid en het verlangen naar zondeloos-
heid in zijn gedichten heeft verwoord. Deze bewogenheid vloeit voort 
uit het verlangen om in de wil van de Heer op te gaan en Hem toe 
te behoren: „ik wil, en nimmer meer ik vrij Uw' Wil en stoor" (Onen-
dig Wezen), „komt en zoekt mijn herte en vindt het, u behoort het, 
te aider tijd, u verwacht het, u bemint het, die mijn hemelminnaar 
zijt" (Tot de zonne), „maakt mij Uws gelijken, Jesu, schrijft Uw name 
op mij" (Dank o die mijn zonden), „geren zou ik alles, alles geven 
om één van die, mijn God, om éénen maar, wanneer ik U gevoel, U 
heb, U drage, mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer, U noemen 
kan, mijn God, en zonder klagen herhalen: God! mijn God en lieve 
Heer!" (Blijdschap), enz. enz. De nabijheid Gods, als bestemming, troost 
én steun tegen de zonde, wordt het meest ervaren in de eucharistie, 
die in Gedichten, Gezangen en Gebeden dan ook een centrum van Gods
beleving is: „Jesus, God en mensch voorwaar, God, met lichaam, ziel 
en leven, God voor Wien al de engelen beven, liggende rondom 't altaar: 
buigt u, buigt u... God is daar!" (God is daar), „schuwt Gij niet bij 
mij te wezen, 'k schuw ik niet bij U te zijn; heel mijn leven lang 
na dezen wilde ik wel bij Jesus zijn!" (Bezoek bij het Alderheiligste), 
„Zijn tabernakel bouwt Hij niet noch Zijnen zetel zal Hij zetten in het 
stergebied, maar in dit tranendal" (Wie zijt gij). Het H. Sacrament leidt 
naar de eeuwigheid (Hoe licht is toch de sparke vier), het is zelfs door 
Gods tegenwoordigheid hoogtepunt in een vriendschap: „Ik misse u nog... 
waar hoeft u toch, wààr hoeft u niet gezeid... Ach! 'k heb zoo dikwijls 
heimelijk God binnen u geleid!" (Ik misse U). Het reinigt de mens en 
leidt hem tot God: „wijn van edele druiven zoet, 't zal mijn hert doen 
blijven edel immer, vroom en goed; geeft mij van der terwen 't uitge
lezen Godlij к brood, laat Uw bloed mij verwen bei mijn dorre lippekens 
rood; ach, uit Uwer zijden, zinke 't lekend roozig nat, dat mij zal ver
blijden; dat mij zal genezen, dat...! (Dank o die mijn zonden). 
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Het is dit dualisme, van het Godsverlangen, gesterkt door de eucharis
tie, binnen de vooral biddende mens en de getrouwheid aan Gods plan 
in de schepping buiten de mens enerzijds, en de getormenteerdheid door 
het zondebesef binnen diezelfde mens en de godsvijandigheid van de „we
reld" buiten hem anderzijds, dat Gedichten, Gezangen en Gebeden ty
peert. In de latere bundels liggen de accenten anders. Het godsverlangen 
wordt dan meer opgewekt en gesterkt in de schepping van God, de ont
moeting met God komt minder voorbij de zinnen binnen het kader van 
Gods Kerk met haar Sacramenten dan via de zinnen in de natuur tot 
stand. De „wereld" fungeert dan als het tegendeel van de dichter in zo
verre als zij aan God in de schepping voorbij ziet en zich om Hem niet 
bekommert : 

Daar is iets in, dat ik te vragen 
wil wagen, 

en dat ik geerne af u vernam; 
daar velen zijn die niet en roeken, 

of zoeken 
naar 't geen hen blijdt, van waar het kwam! 

(O Eerdentroost, gebloeide blommen in Tijdkr.) 

Een ander, de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden typerend thema is 
de vriendschap en de verhouding van de leraar tot de leerling. De vriend
schap en het leraarzijn vinden in de andere bundels geen plaats, wel de 
dienstbaarheid aan de medemens in de vorm van gelegenheidsgedichten bij 
huwelijken, jubilea, priesterwijdingen en eerstecommunies, doch hierbij 
speelt de nauwe verbondenheid met een medemens geen rol. Alleen Ge
dichten, Gezangen en Gebeden bevat (uitgezonderd Antwoorde aan een 
vriend in Dichtoefeningen) een belangrijk aantal vriendschapsgedichten. 
De vriendschap is daar uitdrukkelijk een vriendschap in Christus: „Wat 
dan, edele vriend van mij, dunkt u dat mijn blijdschap zij, meent gij dat 
mijn herte smaakt, als mijn hand uw voorhoofd raakt en, geborgen on
der 't haar, maakt het nederig kruiske daar?" (Kruiske kruiske goed 
begin). Als hij het hart van een vriend gewonnen heeft, dan draagt hij 
„dat herte" „naar...gij weet?... Genoeg! 'k Gev' Hem wat ik win en wer
ke" (Mocht ik). Hij ziet deze vriendschap in het perspectief van de 
„dat herte" „naar...gij weet?... Genoeg! 'k Gev' Hem wat ik win en wer-
vereniging in de eeuwigheid: „o Band die herte aan herte bindt, houdt 
sterk en breekt niet af aleer we, in 't graf eens neêrgegaan, weerom de 
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blanke veder slaan en stieren door de locht, weer opgestaan, de blijde tocht 
naar Hem" (Hoe vaart gij), „geen hope meer op wederkeer... maar in 
den schoot der goede dood en misse ik u toch niet?" (Ik misse U), 
„wij scheiden met dit laatst gebed: maakt dat ik u nog zie, oh... onthoudt 
'et wel, mijn kind vaart wel: Rammentati,... Addio!... (Rammentati). 
Zoals we reeds hierboven zagen, vormt de eucharistie in Ik misse и het 
hoogtepunt van de vriendschap. Deze vriendschap in Christo verenigt in 
onderscheid met de spottende wereld: „Wij voeren immers vreemde taal 
en andere zeden allemaal als zij, die, langs de wereldbaan, hun eigen 
blijden wandel gaan" (O vriend wat schaadt of baat het ons). In de 
vriendschap steunt men elkaar in de strijd naar God: men spreekt tot 
de ander het verlangen naar de onschuld uit (Waarom en kunnen wij 
niet), spoort aan tot voortdurend gebed (Geen blijder stonde), steunt de 
ander in de strijd tegen de zonde (G'hebt dan ook dat bitter water), 
biecht de ander zijn lijden aan de zonde (Brief), spoort de ander aan tot 
dank aan God (Een bonke keerzen kind). Om de vereniging in vriend
schap in Christo tot in alle eeuwigheid wordt aldus gebeden : 

o Jesu, mocht dit herte mijn 
en hij die dit leest te zamen 

een dicht en Gij de Dichter zijn, 
in aller eeuwen! Amen! 

(Gij dichter die de leeuwerk zongt) 

Eén gedicht bezingt de vreugde van het in vriendschap samen zijn zon
der meer : Dien Avond en die Rooze. 

Op de vruchtbaarheid in poeticis van de leraar in verhouding tot de 
leerling zinspeelt de dichter in Tranen: „Wie weet er buiten U, mijn 
God, dat ik hier de eerste spâ stak?", waar „'t al in bloei staat, berst 
en bot en bloeit en vrucht draagt", in Zoo welkom als de bie: „mijn 
hoppelend herte klopt op 't aanhoren en 't verstaan, aan het mischen 
van zijn stem, hem wiens vlerken ik vaneen scheen en zenden op de 
locht mocht" en in Aan de voorgaande: „ik heb u 't woordenzweerd en 
zien en helpen gorden". 

C. Poëzie en dichterschap 

In geen bundel is Gezelle zo geoccupeerd met het verschijnsel poëzie en 
het dichterschap als in Gedichten, Gezangen en Gebeden, of het moet de 
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eerste druk van Kleengedichtjes in 1860 zijn, waar in 11 van de 33 ge
dichten de dichter zich min of meer diepgaand over poëzie en dichter
schap uitlaat. Verdwijnen er uit de bundeling van 1862 enkele stukken 
op grond van de geringe lengte, in 1879 komen er andere voor in de 
plaats, zodat Gedichte», Gezangen en Gebeden zijn in dit opzicht opval
lende karakteristiek blijft behouden. 

In Kleengedichtjes van 1860 benadrukte Gezelle de functie van de 
poëzie als een getuigenis van God Blank papier! wat schryft men op 
uw; Jesu wys en wonder tnagtig; Zinge wie dat lust te zingen; Gewekt 
het stremme dichterbloed: Weerom! weerom wie toomt er my; Niet waer, 
de dichter, 't arme mensch; Verloren, verloren). Gedichten, Gezangen en 
Gebeden geeft in 1862 een veel genuanceerder beeld van Gezelles the
matiek betreffende poëzie en dichterschap. 

Naar de aard der poëzie vraagt Gezelle in het „bloemblad" Weet gy 
waer de wind geboren: het is een speels vragen naar al de wonderen der 
natuur en als iemand die weet uit te leggen, kan men hem met recht de 
vraag voorleggen: „Dichten... wat is dichten dan?" Deze vraag als climax 
aan het slot van een reeks vragen accentueert het mysterie der poëzie. In 
andere gedichten blijkt dit mysterie van goddelijke aard : 

Aldus hoort de ziele somtijds lijk stemmen van hier boven die 
tot haar spreken heur eigene tale is 't die zij gehoord heeft, 
de tale des hemels, de tale des vaderlands Eilaas een 
oogenblik en 't is voorbij! de droom des dichtens is voor
bij! Spreekt mij dikwijls, o God, in de blijde taie des va
derlands! 

{De taie des vaderlands) 

Door toevoeging van Als de ziele luistert wordt het goddelijke karak
ter van die „taie des vaderlands" geaccentueerd. 
Ook in o Vrye, vlaemsche poësis wordt het hemelse karakter aangestipt: 

gy sprankel van de dichterziel 
die brandend uit den hemel viel. 

Er is een engel der poëzie van wie Gezelle reeds in 1858 in Vlaemsche 
Dichtoefeningen getuigd had : 

o Engel, Geest der poëzy! 
Gy, die een Engel zyt 

En geen verbeelding... 
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In Gedichten, Gezangen en Gebeden complimenteert Gezelle een andere 
dichter met de verzekering in Geen blijder stonde : 

de Engel der „Poesij" 
die bidt, die zingt, die maalt, 

is weer bij u gerezen 
of...nimmer neergedaald. 

waarbij opvalt dat niet bidden en dichten-zingen, maar ook schilderen 
één blijken. 

In 1879 wordt waarschijnlijk de engel der poëzie aangeroepen in O Dich
tergeest. In deze tweede druk wordt op speelse wijze in Pas op Mon de 
moeilijk te vangen, tere poëzie omschreven als „'t vluchtig vliegske, 
poësij", dat zo licht zijn vleugeltjes brandt. In 1862 blijkt op eveneens 
speelse wijze het vluchtige karakter in Daer liep een dichtje in туп 
gebed, dat na het gebed zoek is. 

De door het dichterschap begenadigde draagt een zware verantwoor
delijkheid: hij kan zijn gedichten voor hem laten spreken als hij voor 
Gods rechterstoel staat en hij kan om hen verdoemd worden ('t Laatste). 
Maar deze genade maakt hem tegenover de niet-scheppende zelfbewust, 
wat blijkt uit het in 1879 toegevoegde En durft gij mij. Zijn door God 
gegeven poëzie moet van God vervuld zijn (Einde en al van туп bedry-
ven-Bloembladeren). De dichter dient in zijn poëzie uitsluitend zichzelf te 
zijn en niet bij anderen te borgen (Oneigene). 

Het is de trouw aan het eigen karakter die hij ook van zijn Vlaamse 
volk verlangt : helaas kent men „de vrije, vlaamsche poësis" niet in 
eigen land (o Vrye, vlaemsche poësis). Wie zijn eigen taal niet behoudt, 
verliest zijn eigen karakter als volk (Oie geen tael heeft-Bloembladeren). 
De dichter wijdt zijn lied aan de Vlaamse landlieden die hun eigen god-
getrouwe aard handhaven (o Lieden van te lande), en Gezelles Taal 
geleerdheid mondt uit in een lofspraak van de Vlaamse taal : „dat is oud 
en vlaamsch en schoon." 

De dichterlijke vermogens hebben hun grenzen. Te grote gemoeds-
bewogenheid maakt de poëzie tot last. Deze begrenzing is voor de dichter 
zo belangrijk dat hij haar reeds aan het begin van zijn bundel aftekent 
(Ter inleidinge). 

In 1862 zingt hij als een blinde bedelaar : 
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Hebt compassie! 
nu en kan en zal mijn stem, 

Hebt compassie! 
niet meer zijn, want ik bem 

Hebt compassie! 
oud en arme en bijkan blend. 

Enerzijds voert de inspiratie de pen snel over het papier (Ter inleidinge), 
anderzijds brengt zij eindeloze moeite tot de uiteindelijke vorm is gege
ven (' Laatste en Van de Wilgen: „hoe dikwijls een blad uit mijn al
bum gescheurd/ en gestrooid op de varende Mandel!") 

De dichter voelt zich als zanger de mindere van de natuur : 

hoort gij mij zoo geren niet 
als 't altijd schoone Nachtegaal- en 't Leeuwerklied 

(o Lieden van te lande) 

en alle menselijke wijsheid, dus ook de zijne, is niets in vergelijking met 
die van God (Een wijzer woord). 

De poëzie maakt de dichter gelukkig (Een dreupel poësij) en brengt 
hem de blijdste momenten van zijn leven (Geen blijder stonde). Ook het 
besef dat hij zijn leerlingen tot dichten weet op te wekken stemt hem 
vreugdevol (Zoo weikont als de bie, in 1879 Aan den voorgaande). In 
tijden van leed brengt zij leniging (o Lied, De tale des vaderlands). Zij 
is daarom de kostbaarste gave in zijn bestaan (O Dichtergeest, zie ook 
De taie des vaderlands). 

Zinvol wordt de poëzie voor de dichter wanneer hij bedenkt dat zijn 
gedichten de medemens, bekend of onbekend, kunnen dienen, de ander 
de weg naar God kunnen wijzen (Mocht ik, Maar kalf, Aan Elodie Wil-
lemijns). Deze overweging is zo belangrijk dat hij Gedichten, Gezangen 
en Gebeden, een bundel die in 1862 reeds op het titelblad zijn dienstbaar
heid aan de ander als „Schetsboek voor Vlaemsche studenten" beleed, 
met het befaamde '/ Laatste besluit, waarin hij troost vindt in de over
weging : 

dat, zondig en ellendig als 
ik ben, geliefde kroost, 

uw stem, waarin geen zonde 'n zit, 
misschien een ander troost; 

uw stem kan verblijden, schoon 
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hij droef zij die u miek; 
uw stemme kan genezen, zij 

uw Dichter nog zoo ziek; 
uw stem misschien doet bidden, wijl 

ik züchte en, biddensmoê, 
versteend zitte en mijn herte noch 

mijne oogen opendoe! 

Deze overweging brengt hem ertoe zijn gedichten als getuigen op te roe
pen, omdat zij de zin van zijn leven zijn, op het risico dat ze juist aan
leiding tot zijn verwerping zullen worden : 

o spreekt voor mij, mijn dichten, als 
God eens mij reden vraagt. 

Uit al deze rondom de poëzie en het dichterschap cirkelende gedachten 
treffen ons als de voornaamste: het goddelijk karakter van de poëzie, 
de verblijdende werking op dichter en medemens, en de dienstbaarheid, 
al of niet via de medemens, d.i. de lezer, aan God. In geen andere bundel 
heeft Gezelle zich zo vaak op deze punten over de genade van het dichter
schap uitgesproken als in deze bundel die in 1862 de laatste vóór zijn 
betrekkelijk zwijgen was en in 1879 door de nieuwe samenstelling de om
cirkeling betekende van deze periode toen hij zich zijn zwijgen als dichter 
bewust toonde. 
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HOOFDSTUK / 

De uitgaven van 18Ó2 en 187p en hun plaats 

in Gebelles œuvre. 

Het is nu, na de uiteenzettingen over de samenstelling van de eerste en 
de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden en na de bestude
ring der poëtische aspecten van deze uitgaven, mogelijke beide edities 
tegenover elkaar te plaatsen en ze tezamen te karakteriseren in verband 
met het geheel van Gezelles poëzie. 

De eerste druk van 1862 vertoont in het aantal van 100 gedichten en 
de ondanks een afwijking aan het eind duidelijk te constateren groepering 
van 1 + 66 + 33 (1 + 6 5 + 33 + 1), een naar het leven van Chris
tus verwijzende symboliek, welke is vervallen in de tweede druk van 1879 
met 85 gedichten. De samenstelling van de tweede druk moet gezien wor
in het kader van de hergroepering der gedichten voor de uitgave der ver
zamelde dichtwerken van 1878 tot 1880, na de voorafgaande editie van 
Kerkhofblommen van 1876, die deze herindeling inluidt. De vereameling 
der doodsgedichten in Kerkhofblommen en de verwijdering der kleine 
gedichten naar een in 1881 te verschijnen bundeling van Kleengedichtjes 
opende voor Gedichten, Gezangen en Gebeden de weg naar een her
groepering. Reeds in Dichtoefeningen van 1878 valt na vergelijking met 
de eerste druk Vlaemsche Dichtoefeningen van 1858 een verlaten van het 
streven naar algemene toepasselijkheid der gedichten waar te nemen ten 
gunste van het herstel der oorspronkelijke vorm. Dit streven zet zich door 
in de tweede druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden, en in de nieuwe 
verzameling van 1880, Liederen, Eerdichten et Reliqua. De bundel van 
1862 immers blijkt, vergeleken met de oorspronkelijke versies der gedich
ten volgens de handschriften, door wijzigingen en verkortingen toegespitst 
te zijn op een medeleefbaarheid door alle lezers van de verzen, die vaak 
oorspronkelijk beperkt toepasselijke gelegenheidspoëzie waren geweest: 
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het boekje presenteerde zich door de ondertitel „Een schetsboek voor 
vlaemsche studenten" enerzijds als een voorbeeld, anderzijds als bestemd 
voor een bepaalde maar toch bredere groep lezers dan het kleine aantal 
studenten van Gezelle zelf. In 1879 vervalt in het kader van de versobe
ring der titels ook deze ondertitel, doch de wijziging van de inhoud zou 
dit eveneens geëist hebben. Er werden immers gedichten opgenomen die 
voor het oorspronkelijk publiek niet de waarde van een voorbeeld of voor
gang konden hebben: zie de eerstecommuniegedichten of het huwelijksge-
dicht De zang der bruiloft. Bovendien vond ook hier de terugkeer plaats 
naar de oorspronkelijke vorm, en daarmee werd de aanvankelijk beperkte 
bestemming openbaar: de verandering van het algemene o Heilig Vlaende
ren in het huwelijksgedicht De zang der bruiloft is wel het duidelijkste 
voorbeeld. Mede daardoor gaf de tweede druk meer een beeld van Gezel-
les leraars jeugd zoals het geweest was. 

Wat het taalgebruik betreft, gaf de bundel in 1862 ten opzichte van 
Vlaemsche Dichtoefeningen van 1858 een versterking, maar ten opzichte 
van de tweede druk van Kerkhofblommen van 1860 een verzwakking van 
het gewestelijk element te zien. In 1879 werd dit regionale weer licht ver
sterkt. Het grotere aantal komma's in 1879 geeft ten opzichte van 1862 
een toegenomen aandacht te kennen voor de modulering in klank en zins
ritme. Het vervallen van de hoofdletters aan het begin der versregels wijst 
op een onderschikking van de metrische eenheden aan die van syntaxis en 
en ritmiek van de volzin. Uit het schrappen van veel uitroeptekens in 
1879 concluderen we Gezelles groeiende afkeer van het retorische. 

In 1862 valt het stromende ritme op, opgestuwd door de vele herha
lingsfiguren. De strofenbouw is open, het typografische wit vervalt vaak 
en daardoor vervloeien de meestal vierregelige strofen in elkaar hetgeen het 
doorstromende ritme bevordert. In Gedichten, Gezangen en Gebeden 
vindt men meer dan in Gezelles andere verzamelingen vrije verzen en zelfs 
ritmisch proza. In de in 1879 toegevoegde Kortrijkse gedichten (o Dich
tergeest, Morgenstond, Aan Ameet V, Eerste Communie Joseph Verriest) 
treden er syntactische spanningen op door het gebruik van het hyperbaton. 
De daardoor ingewikkelde zinsbouw hoort meer thuis in poëzie bestemd 
voor lezer dan voor de hoorder. Ook de modulering van toon en ritme 
door de interpunctie, waarmee de vele predikatieve bepalingen van de 
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rest van de zin worden onderscheiden, wijst in die richting. De strofen zijn 
voorts scherper geprofileerd en gecompliceerder van samenstelling, waar
in het spel van enjambementen een belangrijke rol gaat spelen. De Kort-
rijkse gedichten in Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1879 beantwoor
den in deze opzichten aan de grote Kortrijkse produktie, ons bekend uit 
Tijdkrans, Rijmsnoer en Laatste Verzen. Zo vertoont de tweede druk van 
1879 in stilistisch opzicht een dubbele gelaagdheid: enerzijds de stromen
de Roeselaarse, anderzijds de gecompliceerde Kortrijkse poëzie. 

Na Vlaemsche Dichtoefeningen met de langzame loswikkeling van Ge-
zelles dichterlijke persoonlijkheid uit de banden der klassicistische traditie 
is Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 een bundel met hoofd
zakelijk poëzie van meer persoonlijke zeggingskracht. 

Vergeleken met de Kortrijkse bundels Tijdkrans en Rijmsnoer bevat Ge
dichten, Gezangen en Gebeden in 1862 en 1879 relatief veel minder na
tuurlyriek. In de natuurlyriek die de bundel evenwel bevat, gaat de dich
ter meestal bij voorkeur uit van een bezielde gedachte die hij toepast en 
omkleedt met een natuurbeeld. In de Kortrijkse poëzie gaat hij bij voor
keur uit van de natuurbeleving naar de daardoor opgewekte gedachte. 
De uitbeelding der natuur is in Gedichten, Gezangen en Gebeden, verge
leken met Tijdkrans en Rijmsnoer, betrekkelijk armoedig. Voorts bestaat 
in de Kortrijkse poëzie meer een eenheid in wisselwerking tussen dichter 
en natuur, en in Gedichten, Gezangen en Gebeden vaak een afstand of 
zelfs een breuk tussen beide, een onbereikbaarheid van de natuur voor de 
dichter. 

In Gedichten, Gezangen en Gebeden treft een dualisme enerzijds tussen 
een door de eucharistie versterkt godsverlangen en de getrouwheid der 
der schepping aan Gods plan, en anderzijds de kwelling van het zondebe
sef en de godsvijandigheid van de wereld in Johanneïsche zin. In latere 
bundels liggen de accenten anders: daar wordt het godsverlangen meer 
opgewekt en gesterkt door de schepping Gods; de ontmoeting met God 
komt, niet als in Gedichten, Gezangen en Gebeden buiten de zinnen om, 
maar via de zinnen in Gods natuur tot stand. 

In tegenstelling tot alle andere bundels (Antwoorde aan een vriend in 
Oichtoefeningen uitgezonderd) wordt in Gedichten, Gezangen en Gebeden 
het thema van de vriendschap met de medemens aangetroffen: in de andere 
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bundels is dit thema óf bijna afwezig (Dichtoefeningen) óf lijkt deze mo
gelijkheid afgesloten (Kortrijkse bundels). Tenslotte is GezeUe in Ge
dichten, Gezangen en Gebeden het meest van alle bundels bezig met het 
verschijnsel der poëzie en het dichterschap zelf: alleen in Kleengedichtjes 
van 1860 vinden we een groot aantal gedichtjes over dit onderwerp, doch 
deze geven lang niet zo'n genuanceerd beeld als in Gedichten, Gezangen 
en Gebeden. 

Gedichten, Gezangen en Gebeden is de meest open en persoonlijk bewogen 
bundel die Gezelle heeft samengesteld, en geen bundel, of het moeten de 
verwante Kleengedichtjes zijn, roept zo de vraag op naar de banden van de 
gedichten met het geleefde leven als deze. Toch heeft Gezelle deze bundel 
in 1862 bewust gepubliceerd als een verzameling gedichten die, terwijl zij 
een uiting van een persoonlijk beleven zijn, los van dat eigen ondervinden 
gemaakt zijn en wegens hun algemene geldigheid door een brede kring 
van lezers medebeleefbaar. In 1879 schikt een objectiever hand de verza
meling tot een andere bundel, doch óók daar kan men ondanks de duide
lijke band met het geleefde leven uit de rangschikking in eerst een reeks 
van 53 zonder opdracht afgedrukte algemene en daarna een reeks van 31 
van een opdracht voorziene gelegenheidsverzen een streven aflezen naar de 
algemene beleefbaarheid van het grootste aantal gedichten. Gezelles poë
tische publikaties, zelfs die van Gedichten, Gezangen en Gebeden, waren 
niet bedoeld als openbaarmaking van met kunst opgesierde levensdata. 
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11. Leven van Guido Gezelle I, bh. 200. 
12. Jub. IV, 57. 
13. stryden = twisten, verwijten uitspreken. 
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14 Jub IV, 113 114 

V Karel de Gheldere. 

1 Caesar Gezelle, Voor onze misprezen moedertaal, blz 73-91 
2 PI XLI 
3 Voor onze misprezen moedertaal, blz 78 
4 Raf Seys, De dichter van de rozen, blz 11 
5 Hugo Vemest, Twintig Vlaamsche Koppen I, blz 34 
6 Guido Gezelle's Proza en Varia, Amsterdam ζ j blz 585 
7 zie noot 2 
8 rutschen = opjagen 
9 Baur, Vit Gezelle's leven en werk, blz 173 174 

10 Raf Seys, De dichter van de rozen, blz 41 vlgg 
11 Voor onze misprezen moedertaal, blz 77 
12 A Viaene, Guido Gezelle en het Engels College, Biekorf 1950, nr 6 
13 Zie Raf Seys, De dichter der rozen, blz 114 
14 Jub IV, 293 
15 Jub XVII, 43 
16 Jub IV, 132 136 
17 Uit Gezelle's leven en werk, blz 156 
18 Gedichtengroei, derde druk, blz 9 10 
19 zie blz 87 
20 Jub XI, 362 
21 Jub XVII, 38 „Dit kindsktndskinderlted en lees ik niet al te geeren en versta ik 

niet ik reg het rechtuit' Het stukjen is nogtans zeer schoon maar, mij dunkt die 
eerste srofe zou moeten veranderd zijn " 

22 Twintig Vlaamsche Koppen I, blz 34-35 Zie ook Keurbladen Hugo Vemest II 
blz 163 

23 К de Gheldere, Jongeltngsgedtchten, Leuven 1861, blz [41] 
24 Jub IV, 137 
25 Ook van Edmond van Нее is een soortgelijk gedicht te vinden, in zijn schrijfboek. 
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onder de titel Bit nachte op het water zonder datum, maar waarschijnlijk uit de 
eerste helft van februari 1879 

26 Raf Seys, De dichter van de rozen, Ы2 27 
27 ]ub XI, 362 

VI. Hugo Verriest. 

1 André de Ridder, Pastoor Hugo Vemest, Biographische studie, blz 19 
2 Bnef in familiearchief Van Oye te Gent 
3 Vlaamsche Koppen 1 bh 63-76 
За We troffen in een populariserend geschrifte van Jan Verbek* Guido Gezellr 

(bij L Opdebeek te Antwerpen uitgegeven wrsch in 1913 of 1914) de volgende 
mededeling aan „Eens toen ik bij Hugo Vemest was, zei me de pastoor van 
Ingoygem „Kijk, m die lusse daar, meenen de menschen, moeten veel brie 
ven liggen van GezeUe Ik was zijn vnend Stijn Streuvels is zijn neef Stijn 
Streuvels moet nog meer brieven van GezeUe hebben, zoo meenen weer de men
schen En - zoo meenen nog de menschen moesten die brieven uitgegeven wor
den, dan zou het bekend zijn, waarom GezeUe zoo'n groot verdriet had Maar 
ik heb geen brieven van GezeUe en Süjn Streuvels heeft er ook geen GezeUe en 
sprak met van zijn verdriet, hij schreef met van zijn verdriet " " Heeft Hugo 
Vemest André de Ridder voor de gek gehouden? Tegenover Mej H S S Kuyper 
sprak Vemest in gelijke zin als tegen Jan Verbeke (HS S Kuyper, In het land 
van Guido GezeUe^ blz 263) Zie nu ook Stijn Streuvels, Hugo Vemest, Ant 
werpen 1964, blz 13 

4 Jub XVII, 189 
5 Zie de kritische brief van Eugeen van Oye aan GezeUe op 13 december 1878 

in J-b XVII, 190-191 
6 Caesar GezeUe, Guido GezeUe, blz 98-99 
7 deel I, blz 94-95 
8 Het leven van Guido GezeUe I, blz 199 
9 Biekorf 1949, blz 246-248 

10 Filip de Pillecijn, Hugo Verriest (2e uitgave), blz 24 
11 Uit GezeUe's leven en werk, blz 175 
12 Het leven van Guido GezeUe I blz 199. 
13 zie noot 9 
14 Zie noot 8 
15 Zie blz 86 
16 Zie noot 7 
17 Deel II, blz 147 
18 Keurgedichten I blz 236 
19 ]ub I, 294 
20 Keurgedichten I blz 138 
21 Zie noot 19 
22 ]ub VI, 248 

VII Hendrik van Doorne. 

1 blz 364 
2 B«i*or/ 1949, bh 218 
3 ib , blz 226 
4 ib , blz 224 
5 ib blz 221 
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6 De tekst van het sanctie, is te herleiden uit Jub uttg IV, biz 234 waar uit het 
album van Van Doome de verzen 13 t/m 24 door Allossery zijn geciteerd 

7 Derde druk, blz 503 
8 ]ub IV, 233 
9 Deze tekst kennen we niet 

10 De oudste ons bekende tekst is die van Ged, Gez en Geh 1862 
11 Btekorf 1949, blz 220 
12 ibidem, blz 224 
13 Het leven van Guido Gezelle I blz 130, noot 1 
14 ]ub IV, 115-116 
15 ]ub XVIII, 96 
16 ib , 94 
17 ]ub XVII, 32 
18 Oorspronkeluke tekst van het gedenkboek 
19 lub IV, 259 
20 Btekorf 1949, blz 226-227 
21 zie noot 15 
22 Het leven van Guido Gezelle I, blz 277 
23 Tekst in Kleengedtchties 1860, blz [17] en ]ub II, 58 
24 Tekst m Jub Π 57 58, 239 
25 ]ub IV, 163 
26 ]ub II, 59 en 240 
27 Vooys voor de Vooys, blz 15 
28 Een autograaf (fragment) berust m het Gezellemuseum Wellicht is deze autograaf 

van vlak vóór de uitgave van de bundel van 1879, daar Gezelle hier de aa en ij 
spelling gebruikt en de uiteindelijke tekst nagenoeg gelijk is aan die van de bundel 
in 1879 Onze veronderstelling dat het gedicht voor Hendriks moeder in 1862 werd 
geschreven, steunt dan ook alleen op Baurs mededeling dat er in het Gezellemuseum 
een overigens door ons niet geziene - apograaf van Hendrik van Doome is 

29 ]ub XVII, blz 65 
30 ]ub XI, 222 en 364 De volgorde van de namen van Hendrik van Doorne is 

veranderd' 
31 Btekorf 1949, blz 230 
32 ibidem, blz 231 
33 Volgens het door Baur overgenomen afschrift van Walgrave uit Hendrik van 

Doornes papieren zie Jub XI, 364 en IV, 284 
33a ]ub IV, 229 
34 Roeping, 1961, blz 494 
35 Jub IV, blz 81 Bron waarschijnlijk A Walgrave, Het leven van Guido Gezelle 

I, blz 262 Niet in Van Doornes gedenkboek 
36 Jub IV, 245 
37 ib, 90 
38 Het leven van Guido Gezelle, I, blz 262 
39 Jub XVIII, 94 
40 Uit Van Doornes gedenkboek blijkt hiervan echter niets 
41 Jub IV, 227 
42 aldaar blz 138 
43 Jub IV, 218 
44 Zie het belangrijke artikel van A Vlaene, Gezelle en het Engels College m Bte

korf 1950, nr 6 
45 Jub XVIII, 97 
46 i b , 98 
47 Jub XVII, 74 
48 Jub XVIII, 105-106, 107-109, 109-110, 112-113 
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49. L. Scharpé, Gezelle als Spoker in Dietscbe Warande en Bellori 1904, blz. 369 e.v. 
50. Het leven van Guido Gezelle I blz. 287-288. 
51. Guido Gezelle, blz. 98-99. 
52. De eerste geciteerde brief bevindt zich in het familiearchief Van Oye, de tweede 

is verloren gegaan, doch in hetzelfde archief bevindt zich een afschrift ervan. 
53. Het leven van Guido Gezelle I, blz. 321 . 
54. Ub. Х Ш, 112. 
55. Guido Gezelle, blz. 262-263. Het pamflet verscheen in het Engels en het Neder

lands onder de titels resp. From fiction to Voet te London 1906 en Van Fabel tot 
Waarheid te Rousselaere 1907. Een Franse bewerking werd door Walgrave ge
bruikt voor Het leven van Guido Gezelle I, blz. 321. 

56. Snaggen - snauwend. 
57. Volgens de autograaf in het Gezellemuseum. 

VIII. Pol Demonie. 

1. Caesar Gezelle, Keurgedichten van Guido Gezelle I, blz. 261. Zie daar de gehele tekst. 
2. Jub. IV, 150. 
3. Caesar Gezelle, Keurgedichten van Guido Gezelle I, blz. 262. 
4. blz. 202-203. 
5. Vooys voor de Vooys, blz. 19. 
6. Jub. IV, 77. 
7. derde druk, 397. 
8. ]ub. IV, 77. 
9. Het leven van Guido Gezelle I, blz. 257. 

10. Biekorf 1949, blz. 230. 
11. Jub. IV, 84. 

IX. Robrecht Williaert. 

1. Zie voor een persoonsbeschrijving Caesar Gezelle, Voor onze misprezen moedertaal, 
blz. 75. 

2. blz. 162. „Forsan et haec olim meminisse iuvabit (Vergilius Aeneis I, 203): Mis
schien zal het eens aangenaam zijn ons ook dit te herinneren." 

3. Caesar Gezelle, Keurgedichten van Guido Gezelle I, blz. 264. 
4. Jub. IV, 153. 
5. Jub. XVII, 50. 
6. Jub. IV, 152, noot 2. 
7. Jub. Х И, 39. 

X. Gezelles vriendschap. 

1. Gezellekroniek I, Ы. 23-39. 
2. Albert Westerlinck, Ego Flos in Nova et Vetera XXIX Ы. 24. 
3. Stijn Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle, 1960 bl. 25. 
4. Jub. XVIII, 51-52. 
5. ib. 78. 
6. ib. 81. 
7. ib. 83. 
8. Jub. XVII, 111. 
9. Urbain van de Voorde, Gezelle's eros of de leeraarsti'id te Roeselare, Mechelen-Am-

sterdam, 1930, bl. 56. 
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10. Prof. Dr. F. Baur, Uit Gezelle's leven en werk, 1930, Ы. 172 vlg. en Jub IV, 
142 vlgg. 

11. Prof. Dr. F. Baur, Uit Gezelle's leven en werk, 1930, Ы. 117, 120 en 121. 
12. Deze brief werd nooit gepubliceerd. 
13. We kunnen niet concluderen tot een innerlijke homosexuele struktuur die, ook indien 

heterosexuele mogelijkheden aanwezig zouden zijn, zich zou blijven richten op een 
homosexueel getinte verhouding. 

14. Een gedicht als Dien Avond en die Rooze wekt weinig weerklank op bij behandeling 
op een middelbare school, ook indien men de omstandigheden bij het ontstaan niet 
vertelt. Men kan zich niet met de dichter identificeren. Overigens valt het op dat 
dit gedicht, dat toch tot de schoonste in onze taal behoort, in zo weinig school-
bloemlezingen is opgenomen. 

15. Zie de paragraaf over Edmond van Нее, Ы. 105. 
16. Jub. XVIII, 93. 
17. Jub. IV, 84-85. 
18. ib. 214. 
19. Gezelle de andere, Ы. 70. 
20. Zie de paragraaf over Hendrik van Doorne, Ы. 146. 
21. Laatste Verzen. Тле voor Gelyk het brood van terruwen en O 'k bediende и aen ta

fel de paragraaf over Hendrik van Doorne, Ы. 144-145. 
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HOOFDSTUK TWEE 

ι. 
1. Biekort 1960, Ы. 313-314. 
2. ]ub. I, 251-252. 
3. Spectator, 25 november 1949, Ы. 11. 
4. Biekorf I960, Ы. 311-312. 
5. Emiel Reynaert, De letterkunde te Roeselare, Roeselaie 1956, Ы. 24. 

J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biografisch woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche letterkunde г, hl. 177. 

6. Dr. J. Muyldermans, Constant Duvillers (1803-1885). Zt/n Leven en zi/ne Schriften, 
in Verslagen en Mededelingen der Kon. VI. Ac. (in het vervolg aangeduid met 
VMKVA), 1928, blz. 148-202. 

7. Dr. J. Muyldermans. Leven en werken van Petr. Frans De Voghi, VMKVA 1910, 
Ы. 657-696. 

8. Al. Walgrave, Hei leven van Guido Gezelle I, Ы. 211 vlgg.; Jub. IV, 91. 
9. Jub. VIII, 120. 

10. Jub. VIII, 124. 
11. WJ.M.A. Asselbergs, Guido Gexelle's Kerkhofblommen 1858-1958, hl. 21. 
12. Jub. XVII, 13-14. 
13. Gezelle-Krontek II. 
14. Frederick William Faber, D.D., Hymns¡ New Edition, London s.d., Ы. 342-343. 
15. Jub. IV, 82 en 64. 
16. Jub. IV, 2-3. 

II . 
1. H. Bruning, Gezelle de andere, Ы. 50-51. 
2. Prof. Dr. J. Aerts, Retorische struktuurelementen in Gezelle's poëzie, VMKVA 1957, 

Ы. 153 vlg. 
3. Albert WesterUnck, Ego Flos, in Nova et Vetera XXIX, Ы. 25. 
4. Bl. 28. 
5. Zie bl. 208. 
6. We zien hier met het oog op de aanstaande publikatie van Dr. B. F. van Vlierdens 

Gezelle en het dichterschap af van een aparte behandeling van Gezelles houding te
genover het dichterschap, hoewel Kleengedichtjes (1860) en Gedichten, Gezangen en 
Gebeden (1862) de bundels zijn waarin Gezelle zich het meest over het dichterschap 
en de poëzie heeft geuit. Wel komt dit ter sprake in hoofdstuk zes over de the
matiek in Gedtchteni Gezangen en Gebeden. Gezelles gedachten over het wezen en 
de functie van de poëzie worden bovendien besproken in hoofdstuk vijf in de para
graaf over het persoonlijk kader van Gedichten, Gezangen en Gebeden. Uit wat op 
deze plaats uiteengezet is, uit Ter inletdinge en 't Laatste, en uit verscheidene brie
ven aan Eugeen van Oye (vooral die van St.-Paulinusdag 1858) blijkt de betrok
kenheid van Gezelle bij wat hij over dichterschap en poëzie schrijft. Hij heeft even
wel nooit systematische uiteenzettingen over deze onderwerpen gegeven, doch steeds 
die aspecten belicht waartoe de omstandigheden aanleiding gaven, b.v. wanneer hij 
in zijn brieven aan Eugeen van Oye op 28 februari, de tweede week van maart, 30 
april 1858 en 11 april 1859 deze leeerling waarschuwt voor diens neiging om zich 
in zijn gedichten te zeer over te geven aan zijn fantasie en de tucht van het dich
ten te verwaarlozen. 

7. Bl. VIII. 
8. Bl. III. 
9. Bl. XIV. 

10. F. Baur, Inleiding tot Guido Gezelle's Dichtwerken1, bl. XIII. 
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11 Anton van Duinkerken, Guido Gezelle, Brussel 1958, blz 10 
12 К de Busschere in Guido Gezelle Chronologische bloemlezing I, bh VII 

III 
1 О а К de Busschete in Dietsche Warande en Belfort, 1955, Ы 353-366 
2 G Knuvelder, Kitty en de mandanjnttes, 's Hertogenbosch 1964, Ы 240 vlg 
3 Henri Bninrng, Guido Gezelle de andere. Den Haag - Antwerpen, Ы 34-35 
4 Roeping, jrg 31, Ы 414 
5 Vertaald uit het Engels 
6 Ose Monstrey, G Gezelle en het Allerheiligste Sacrament, 3 Brugge 1931, Ы 36-37 
7 ]ub V, Ы VIIIXXVIII 
8 Bruning, Ы 121 
9 ibidem, Ы 52 

10 ibidem, 108, 121. 
11 К de Busschere, in Dietsche Warande en Belfort 1955, Ы 358 
12 Al Walgrave, Gedichtengroet, 3 Hoogstraten, 1938, Ы 71-86 
13 Anton van Duinkerken, Guido Gezelle, Ы 13 
14 Dietsche Warande en Belfort 1949, bl 538 Zie ook Dr J Haantjes en Achilles 

Mussche, Inleiding tot Guido Gezelle, 's Gravenhage Djakarta 1952, Ы 51 52 
15 Jacob Smit, De kosmische zelfvergroting van de dichter bit Bilderdttk, Perk en Mars 

man, Amsterdam 1957, bl [1] 
16 ]ub XVII, 18 
17 ib 26-27 
18 ib 53 54 

HOOFDSTUK DRIE 

1 We hebben ervan afgezien de min of meer achterhaalde aanleidingen tot en het ont
staan van andere gedichten dan de tot nu toe vermelde te bespreken, omdat ze of 
mets aan het inzicht in het leven achter de gedichten toevoegen of te weinig samen
hang vertonen daardoor komt alleen het leven te Roeselare en niet dat te Brugge en 
Kortrijk ter sprake Aantekeningen over aanleidingen en ontstaan die niet in een belang 
wekkende samenhang te brengen zijn, horen thuis in de commentaar van een tekst 
kritische en literair historische uitgave van de dichtbundel Zo hebben we overgeslagen 
Kom e keer hier voor Pieter Busschaert, Daar liep een dichtte voor Hendrik Notebaert, 
Een witzer woord voor Edmond Houtave, Harlebeke voor Julien Gheysens, Van de 
wilgen voor Victor Vancoillie, Maar half voor een onbekende leerling. Super flumtna 
voor de seminaristen te Brugge en te Leuven, het huwelijksgedicht De zang der brui
loft. Weerom de vrtte klok bij een intrede in een klooster. Pro Christo legattone fun-
gimur voor J W Brouwers, Blifde kinderen voor Klaus Groth, Priester en Aan Ameet 
Vyncke bij priesterwijdingen. Ergo erravmus bij gelegenheid van een Sacramentspro
cessie, de eerstecommumegedichtjes, voorts Schuldeloos blommeke lief, Morgenstond, En 
durft git mit en Taalgeleerdheid 

HOOFDSTUK VIER 

1 ]ub XVII, 29 
2 Jub IV, 3. 
3 iub XVII, 247 
4 ]ub XVII, 238 
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5. Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 8ste druk, 126. 
6. ]ub. XVII, 29. 
7. ]ub. XVII, 44 vlgg. 
8. ]ub. IV, 183. 
9. ]ub. XVII, 3. 

10. ƒ«*. XVII, 13-14. 
11. W.J.M.A. Asselberge, Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858-1958, 153. 
12. Jub. XVII, 49. 
13. zie Ы. 225. 

II. 
1. Jub. XVII, 55. 
2. ib. 58 
3. ib. 64. 
4. ib. 70. 
5. Door ons aan de hand van de documenten zelf gecontroleerd. 
6. Gezelle-Kroniek И, Ы. 120. 
7. Gezellemuseum. 
8. Jub. XVII, 95. 
9. L. Scharpé, Gezelle ah Spoker, Dietsche Warande en Belfort 1904, 369. 

10. Jub. XVII, 73. 
11. Jub. XVII, 90. 
12. Al Walgrave, Het leven van Guido Gezelle I, 287-288. 
13. Keurgedichten van Guido Gezelle I, 155. Zie ook Guido Gezelle, Zijn leven en Zijne 

werken, Gent, 1900, 88. 
14. Bv. Hugo Verriest, Twintig Vlaamiche Koppen W, 149-156. 
15. Jub. XVII, 100. 
16. ibidem, 102. 
17. ibidem, 106. 
18. Gezellemuseum. 
19. zie noot 13. 
20. Jub. IV, 9. 
21. I, 288. 
22. Zie Van Oyes brief van 22-5-1863 (Jub. XVII, 133): 

Waarom is „dien avond en die rooze" in uwe gedichten, gezangen en gebeden niet 
opgesloten? Ik wete wel dat ik het u gevraagd heb wanneer uw nieuwst uitgekomen 
dichtboek al gedrukt was, en dat gij mij ten antwoord hebt gegeven... „dat niemand 
het verstaan zou..." 

23. Jub. I, 255. 
23a. Zie hieronder blz. 331 vlgg. 
24. Jub. XVII, 109. 
25. Jub. XVIII, 108. 
26. Jub. IV, 11-12. 

Ш. 
1. Jub. IV, 16-17. 
2. Al. Walgrave, Het leven van Guido Gezelle II, 48. 
3. Jub. XVIII, 176. 
4. Jub. XVII, 187-188. 
5. Jub. XVII, 189. 
6. Jub. XVII, 190. 
7. Jub. XVII, 190-191. 
8. Jub. I, 225-226. 
9. Guido Gezelle, Zijn leven en Zijne werken, 121. 
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10 Jub IV, 17 
11 Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken, 1880, Ы 138 
12 Opdracht, ν 3, No« praevalebunt, ν 10, Jesu, ν 2 en 12 
13 V 20 zinkend i p v en zink (ook m 1893) en kom i p v komt (ook in 1893) 
14 Vooys voor de Vooys, 12 13 
15 ]ub IV, 19 20 en Al Walgrave, Het leven van Guido Gezelle II, 181 
16 De Beiaard II, dl, II, 169 170 
17 Jub IV, 19 
18 Vooys voor de Vooys, 12 
19 Zie J J M Westenbroek, Gezelles laatste tekst van Kerkhofblommen, Antwerpen 1964, 

blz 24 

HOOFDSTUK VIJF 

* Zie overzichten m bijlage 
1 Dr Karel Meeuwesse, Groningen Djakarta 1952, J Perk, zie de uitgaven van 

Prof G Stuiveling, over Verwey o a S Vestdijk, Alben Verwey en de Idee, Rijs 
wijk ζ j en Jos J Giclen, De dichter Verwey, bt/drage tot het verstaan van zt/n 
poëzie. Santpoort 1946 

2 Maria A F Ostendorf, De cyclische bouw van De Harduyns bundel „De wcerlncke 
liefden tot Roose Mondt", Nieuwe Taalgids, 50, Ы 305, С M Geerars, Een her 
mettsche cyclus in de minnedichten van Poot, N Tg 57, Ы 24, ten laatste F W van 
Heenkhuizen, Structuur en achtergrond van „De Nalatenschap van den Landionker", 
N Tg 55, Ы 289 

3 Prof Dr W J M A Asselbergs, Het Ttidperk der vernieuwing van de Noordneder 
landse letterkunde, Den Bosch etc, Ы 327 

4 S Vestdijk, Alben Verwey en de Idee, Ы 17 
5 Jub XVII, 44 
6 ]ub I, 235 en Jub X, 222 223 
7 Guido Gezelle, Desdee de Brouwer, 1964, Ы 35 
8 Handelingen van het XXIVe Vlaams Filologencongres 1961, Ы 242 vlgg 
9 zie Ы 83 86 

10 zie Ы 90 92 
11 zie Ы 141143 
12 zie Ы 144-145 
13 zie Ы 106 Zie teksten in Jub V, 62 en IV, 112 
14 zie Jub V, Ы 198 200 
15 zie Jub III, Ы 22 25 en IV 70-72 en 292 
16 zie Jub IV, Ы 163 167 
17 zie Jub IV, 228 229 
18 zie Ы 153 
19. zie resp Ы 90 Jub IV, 231 232 en Ы 127 129 
20 Jub XVII, 133 
21 Jub XVII, 110 
22 Jub XVII, 254 
23 Omar Khayyam, Rubatyat, Wereldbibliotheek, Amsterdam Antwerpen 1960, Ы 6 
24 zie Jub IV, 225 226 
25 zie Jub IV, 279 281 
26 zie Jub IV, 281 284 
27 Zie voor de tekst van De tale des vaderlands met en zonder Als de ziele luistert, 

Ы 276-277 
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28. zie Ы. 87. 
29. zie Ы. 64-65. 
30. zie Jub. IV, 126-129. 
31. zie voor de laatste vijf gedichten Ы. 167, 167, Jub. IV 216, ib. 60-61 en ib. 175. 
32. De mens in zijn wereld. Synthese van het menselijk leven, VGravenhage 1959, 

kolom 673-676. 
33. Ы. 227. 
34. Ы. 224. 
35. Zie Album Baur I, Antwerpen enz. 1948, Ы. 110. 
36. Het dialektisch moment in Gezelles dichterlijke evolutie, Gezellekroniek II, Ы. 9. 
37. zie Ы. 173. 
38. zie Ы. 68-69. 
39. Jub. I, 235. 
40. Zie o.a. F. Baur, Gezelle-relikwiën in Vooys voor de Vooys (Nieuwe Taalgids), 

Groningen 1953, Ы. 16-17-18; en Jub. IV, 90, 95, 108, 112, 119, 121. De verkla
ring van de wijziging in de volgorde, vergeleken met de nummering in de hand
schriften, dat Gezelle na de rangschikking nog twee gedichten, Opdragt en Ter 
inleiding voor de bundel heeft gevoegd (Jub. Г , 11-12) kan niet juist zijn: zie 
het overzicht in de bijlage, waar ook de nummering, op de handschriften aangebracht, 
is vermeld. 

41. Met 't Kruis in top; Zacht is uw hand, o Windeke; My spreekt de blomme een 
tale. 

42. Jesu, liefste Jesu туп (24 regels); Zoo welkom als de bie (26 regels). 
43. Gelyk het brood van terruwen; Weet gy waer de wind geboren; 'k Hoore tuitend' 

hoornen, bevatten 12 regels. Het eerste (kruis)gedichtje heeft 2 regels. 
44. De goe de goe gedachten; Ach туп biet/e; o Vrye vlaemsche poësis; Een vrouw 

genaekte Vw kleed; 'k Zat by 'nen boom te lezen; Hebt compassie; Der liep een 
dichtje. Twee gedichten tellen 12 regels: 's Avonds, Gelukkig. 

45. Jub. IV, 56. 
46. Jub. XVII, 133. 
47. zie Jub. IV, 126-129. 
48. zie Ы. 64-65. 
49. Deze verzameling werd in haar geheel opgedragen „Aen Alphons Maus en myne 

Bragsche oudleerlingen". 
50. zie Jub. IV, 172-173. 
51. zie Jub. IV, 158-163. 
52. Jub. IV, 58-59. 
52a. In het bezit van H. Dirkx te Antwerpen. 
53. Guido Gezelle, Zijn leven en Zijne werken, Gent, 1900, Ы. 120-121. 
54. Jub. XVII, 187. 
55. Leiding, I, Ы. 137. 
56. Guido Gezelle's Dichtwerken l, Amsterdam, derde herziene druk, Ы. 370. Zie ook 

Vooys voor de Vooys, Ы. 13. 
57. Ы. 484. 
58. Jub. XVII, 57. 
59. Jub. XVII, 62. 
60. Guido Gezelle's Dichtwerken; II, Amstrrdam, derde herziene druk, Ы. 76. 
61. Dr. J. van Vloten, Bloemlezing uit de Dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, 

Leiden-Deventer 1869, Ы. 73. 
62. Jub. IV, 289. 
63. Jub. XVII, 18-19. 
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66 Jub IV, 192 
67 Dr J van Vloten, Bloemlezing uit de Dichtwerken van Mr Willem Bilderdttk, 

Ы 393 394 
68 Het is daarom wenselijk dat voortaan m de uitgaven van Gedichten, Gezangen en 

Gebeden na '/ Laatste de na de dood van Gezelle m 1913 toegevoegde verzen 
's Avonds en N« of nooit vervallen om het karakter van '/ Laatste als kaderge 
dicht in tact te laten 'j Avonds en N« of nooit dienen opgenomen te worden in 
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7 Leuven Parijs 1959, Ы 336-339 
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B I B L I O G R A F I E 

A GERAADPLEEGDE STUDIES EN ARTIKELEN 

Indien de titel van het boek niet wordt voorafgeaan door een auteursnaam, staat het op 
naam van de laatst aan het begin van een regel genoemde auteur Boeken die niet op 
een auteursnaam staan, ziin aangeduid met een * 
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J. Aerts, Retorische struktuurelementen m Gezelle's poëzie in Verslagen en Mededelin
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Henn Bruning, Gezelle Bilderdt/k in Roeping XXXII, 1956. 
Guido Gezelle de andere, Den Haag Antwerpen 1954 
Karel de Busschere, Guido Gezelle (derde druk), Desclée de Brouwer 1964 
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Guido Gezelle de andere in Diet sehe Warande en Belfort 1955 
Anton van Dunkerken, Guido Gezelle 1830 1899, Brussel 1958 
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H Duurkens S J, Brieven van Gezelle aan Alherdtngk Tht/m in De Beiaard II, dl. II 
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H M J. van Galen, Gezelle en het dichterschap m De Vlaamse Gids 1958. 
J Geldhof, Dagklapper in Parochieblad van Brugge 20 mei 1962 
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XVI, 1962. 
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N zie Eugeen van Oye 
(Eugeen van Oye) N Eentge Brieven van Guido Gezelle aan een zttner leerlingen in 
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H. Rommel, Un poète-prêtre Guido Gezelle Sa vie et ses travaux, Bruges 1900 
Henriette Roland Holst, Guido Gezelle, Amsterdam 1931. 
Joseph Ryelandt, Guido Gezelle, étude littéraire, Louvain 1920 
L. Scharpé, Gezelle ah Spoker in Dietsche Warande en Belfort 1904 
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1953, Brussel 
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Jan Verbeke, Guido Gezelle, Antwerpen zj . 
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Bernard Verhoeven, Guido Gezelle, vader van het nieuwe Vlaanderen Btf de eeuw
herdenking van zi/n geboorte, 1830-19X), Utrecht 1930 
G. Vemest, Eeredag van Guido Gezelle, Kortrijk 1902 
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R. Gaspar, De dichter Gezelle als „woord"-kunstenaar in Handelingen van het tiende 
Vlaams Filologencongres te Antwerpen 1930. 
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2. Brugge 1927. 
H. de Gryse, Pastoor van Нее, Tielt 1945. 
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