
IN MEMORIAM CHRISTINE D‟HAEN 

Sint-Amandsberg 25 oktober 1923 – Brugge 3 september 2009 

 

Geachte collega‟s, 

Op donderdag 3 september, om half vijf ‟s ochtends , is Christine D‟haen, erelid van onze 

Academie, in Brugge overleden. De uitvaartplechtigheid vond plaats in intieme familiekring 

op woensdag 9 september om 14 u, in de Sint Amanduskerk aan de voet van het Campo Santo 

in Sint-Amandsberg, waarna de overledene werd bijgezet in een artiestengraf. Onze collega 

Patrick Lateur was in de gelegenheid dit plechtige afscheid bij te wonen, mede in naam van 

het bestuur en de leden van de Academie. Er waren, volgens de wens van de overledene, geen 

toespraken. Er waren ook geen doodsbrieven. Enkel een overlijdensbericht uitgaande van de 

Academie is op zaterdag 5 september in de kranten verschenen. 

Christine D‟haen werd geboren in Sint-Amandsberg en studeerde Germaanse filologie aan de 

Universiteit Gent, waar ze afstudeerde in 1946. Ze vulde deze studie nog aan in Amsterdam 

(1947-1949) en in Edinburgh (1949-1950), met (in haar omschrijving) „filosofie en allerlei 

talen‟. 

Als dichteres debuteerde ze officieel in 1948 met het verhalende gedicht „Abailard en 

Heloys‟, verschenen in Dietsche warande & Belfort; maar daar vóór had ze al onder tal van 

pseudoniemen gepubliceerd (cf. Matthijs de Ridder in Spiegel der Letteren 2003/3); voor haar 

gedichten in het Nieuw Vlaams Tijdschrift kreeg ze de eerste Arkprijs van het Vrije Woord 

(1951). 

Christine D‟haen publiceerde aarzelend en selectief. Het perfecte gedicht waarnaar ze tot in 

haar laatste dagen streefde was en bleef voor haar een onbereikbaar ideaal. „Wat je ook doet, 

het is nooit goed genoeg‟, is een van haar bekende uitspraken, waarmee ze aangaf nooit 

tevreden te kunnen zijn met wat ze zelf deed. Maar haar officiële debuut, verschenen in 1958 

onder de titel Gedichten 1948-1958 bevatte al het naar de keel grijpende „Daimoon megas‟ 

dat tot de meest gebloemleesde gedichten van onze poëzie behoort. De debuutbundel kreeg 

veel aandacht en werd bekroond met de Lucie B. en C.W. van der Hoogt Prijs van de 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1960) en met de Interprovinciale prijs voor 

Poëzie (1961). Met deze ongemeen sterke, maar zeer gepolijste classicistische poëzie stond zij 

alleen en lijnrecht tegenover de modernistische, vrije verzen van de Vijftigers die haar 

generatiegenoten waren. Later pas zou ook blijken dat deze zwaar mythologisch geladen, 

zogezegd traditionele poëzie qua vorm en stijl ook zeer onconventioneel was. Maar zij bleef 



intussen haar eigen weg gaan. Nieuwe dichtbundels verschenen met vrij grote afstand in de 

tijd. 

Tussendoor liet ze een opgemerkte vertaling van enkele gedichten van Guido Gezelle in het 

Engels verschijnen (1971) en publiceerde ze een bloemlezing met „500 gedichten over de 

vrouw uit de Nederlandstalige letterkunde‟ (1980). Haar onderzoek in het Gezelle-archief in 

Brugge – 14 jaar omgang met “onze enige grote dichter tussen 1680 en 1880” noemde ze het 

zelf – resulteerde in een lijvige en luxueus uitgegeven documentatie: De wonde in ’t hert. 

Guido Gezelle. Een dichtersbiografie (1986). Ze bleef tot op hoge leeftijd dichtbundels 

publiceren en de waardering hiervoor groeide bij een nieuw en jong publiek in de jaren ‟80, 

nadat een ruime keuze uit vroeger werk werd uitgegeven door Johan Polak onder de titel 

Onyx. De jonge postmodernen van die tijd erkenden in haar een voorbeeld. De algemene 

waardering volgde met de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren in 1992. Eerder 

werd haar ook het eredoctoraat van de Gentse universiteit aangeboden, dat ze niet weigerde, 

maar dat ze ook niet wenste te aanvaarden en af te halen: zij hield niet van dat soort 

vrijblijvende, wereldse  plechtigheden, liet ze weten. Een eigenzinnige dame, met karakter. 

De toekenning van de Anna Bijns Prijs in 1991 en van de Grote Prijs der Nederlandse letteren 

in 1992 gaf haar een nieuw elan: het zeer eigenzinnige autobiografische proza dat ze al een 

tijdje schreef en dat in zijn fragmentarische vorm bijzonder modern aandoet, bleek een ruim 

publiek aan te spreken. Een hoogtepunt en eindpunt van dit proza is het onvolprezen 

Uitgespaard zelfportret (2004), waarmee ze – alweer en nu als tachtigjarige – een nieuwe 

standaard zette. Ze was een groot voorbeeld voor velen, een „poeta docta‟ die erudiet bleef 

experimenteren met taal en stijl. Poëzie was voor haar essentie. We zullen haar missen. 

 

Anne Marie Musschoot   


