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Tijdschriften en literaire strategieen
na van Nu en Straks.

Carriereplalulen met Iris (1908)
en Nieuw Leven (1907-1910)(1)

Christophe VERBRUGGEN

Universiteit Gent

"De Tijdschriften zijn il11mers tegenwoordig de machtigste factor del' litera
tuur", schreefPaul Kenis in 1910 aanAndre De Ridder(2). Niet aIleen in heden
daags cultuur- en literatuurhistorisch onderzoek wordt het belang van literaire
tijdschriften erkend als bepalende factor in de genese van nieuwe classificaties
en structurerend element in het literair-artistieke veld, Ook het begin 205(°_

eeuwse schrijversgild, uitgevers en andere actoren waren zich hiervan bewust.
In mijn bijdrage ga ik onderzoeken welke strategieen auteurs hanteerden om
de machtsfactor die de tijdschriften zijn optimaal te benutten. Meer bepaald ga
ik na welke strategieen ingezet werden om tijdschriften op te richten, deel uit
te maken van de redactie, het blad aantrekkelijk te maken voor medewerkers
en financieel leefbaar te houden. Ten tweede wil ik de kunstsociologie van
Pierre Bourdieu toetsen aan grondig historisch microanalytisch onderzoek.
Om een inzicht te krijgen in het literair-artistiek veld zijn door verschillende
onderzoekers methodes en technieken uit de sociale netwerkanalyse gebruikt,
al wijst W De Nooy er terecht op clat de objectieve relaties die Bourdieu be
studeercle niet dezelfde zijn als degene die in sociale netwerkanalyse bestu
deerd wordelP). Dit betekent niet dat sociale netwerkanalyse en de analyse van
het literaire veld incompatibel zijn. Sociale netwerkanalyse bieclt integendeel
instrumenten aan om symbolisch kapitaal te 'objectiveren'. Naast de sociale

(J) Met dank aan Prof.dr. Jan Art en Dr. Hans Vandevoorde voor de waardevolle sugges
ties en opmerkingen.

(2) AMVC Letterenhuis (verder AMVC), K 3024, nr. 68562/311, Paul Kenis aan Andre
De Ridder, 8 juli 1910.

(3) Zie o.m. Wouter DE Nooy, "The dynamics of miistic prestige", in Poelics, 2002, nr.
30, p. 147-167, Wouter DE Naoy, Richlingen en lichlingen. Lileraire classi{icalies, nel'lVerken.
inslill/lies. S.I., s.n., 1993, 233 p.; Katherine GIUFFRE, "Sandpiles of Opportunity: Succes in
the Art World", in Social Forces, 77, 1999, nr. 3, p. 815-832; Helmut ANImER en Jiirgen
GERIIARDS, "Forms of capital and social structure in cultural fields: examining Bourdieu's
social topography", in American Journal a/Sociology, 100, 1995,111'.4, p. 859-903. Bourdieu
zelf verwierp technieken uit cle sociale netwerkanalyse omdat met deze technieken geen ob
jectieve relaties onderzocht zouden kunnen worden. Wouter DE Nooy, "Fields and networks:
correspondence analysis and social network analysis in the framework of field theory", in
Poelics. 31,2003,111'.2 p. 305-327.
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netwerkanalyse worden bij het empirisch toetsen van de theorieen van Bour
dieu voornamelijk kwantitatieve methodes gebruikt(4

). Bourdieu zelf gaf de
voorkeur aan prosopografisch onderzoek of de vergelijkin~ en interpr~tatie

van collectieve biografieen.151 Het grootste nadeel van dergehjke benadermgen
is de feitelijke negatie van factoren die niet te v~tten zijn in attribu!en, catego
rieen of cijferreeksen. Door te focussen op socIale mIcrom~cha111smeI~ lo~.pt

men dan weer het risico te verdrinken in een poeI van detaIls. Een dUldehj k
.. b 1"1 (6)afgebakend onderzoeksobject IS daarom onont eer Ij C .

Ik maak het onderscheid tussen drie vormen van medewerking: ten eerste
het opnemen van redactionele verantwoordelijkhe!d, ten tweede het le~eren

van bijdragen en ten derde de patronage van een tIjdschnft. Patronage IS het
ondersteunen van de productie, behoud en verspreiding van kunst en cultuur(7

).

Patronage kan dus van verschillende partijen afkomstig zijn: overheden, prive
persone~1, instellingen, bedrijven, de katholieke kerk enz .. : .. Uit. de .casussen
zal blijken dat deze drie vormen van medewerking aan een (hteraIr) tIjdschnft
verder opgedeeld kllnnen worden in een aantal typevoorbeelden. ~e casus
waarop ik mij baseer 0111 de drie vormen van medewerkmg aan een tI]dschnft
te bestuderen is de genese en geschiedenis van twee tot op vandaag onbestu
deerde Ylaamse tijdschriften: Iris (1908) en Nieuvl' Leven (1907-1910).

Het opnernen en toekel1l1en van redactionele verantwoordelijkheden:
cyl1isch bankieren in symbolisch kapitaal?

In de kunstsociologie van Pierre Bourdieu zijn twee begrippen e~sentieel:

het veld- en het habihlsbegrip. De habitus is het product van opVOed111!? en/~f

socialisatie en werd door Bourdieu omschreven als een systeem van dISpOSI
ties en onderbewuste schema's die de grondslag vormen van het denken en
handelen binnen een relatief autonoom veldlSI

. De habitus stuurt de praxis of
handelinuen en produceert aldus strategieen die objectief zijn aangepast aan
een situa~ie. Deze strateuieen bepalen in hoge mate de 'prises de position' of
literaire keuzen. Nog ste~ds vo1gens Bourdieu zijn actoren in het literaire v~ld
zich niet bewust van hun positie. Zo contesteerde hij de stening van de blO
graafvan Gide die poneerde dat Gide bij de oprichting van de Nouvelle R~l'lle

.f;"[IJI~·aise (in 1910) op berekende wijze mederedacteuren selecteerde. Bl] de

(4) Nel VAN DI.IK. "NeitlJer the top nor the literary fringe: the careers and reputations of
middle group authors", in Poetics, 26, 1999, nr. p. 405-421.

(5) Voor een overzicht van dergelijke toepassingen, zie Donald BROADY, "French prosopo
graphy: definition and suggested readings", in Poetics, 30, 2002, nr. 30. p. 381-385.

(6) Pascal GIELEN, KUlIst ill lIetVl'erkell. Artistieke selecties ill de hedendaagse dans ell
beeldellde kunst, Tielt, Lannoo. 2003, p. 231.

(7) Erik HITTERS, Patranell van patrollage, lIIecellaat, protectoraat ellmarkt , Utrecht, Van
Arkel, 1996, p. 33. .

(8) Pierre BOURDIEU, "Vive la crise", in Dick PELs. Opstellell over smaak, lzalJllus ell
hetveldbegrip, Amsterdam, Van Gennep, 1989, p. 64-65; Dirk JACOBS, "Het structurIsme als
synthese van handelings- en systeemtheorie", in Tijdschrijt voor Sociologie, 14, 1993, p. 335
360.

s~menstelling van de r~dactie en h.et oprichten van het tijdschrift was weI dege
lI]le sprake van een socmle st~'ategIe, maar deze was onbewllst en de uiting van
e~n gemeensc1:appehjke habIhIs van de 'kern' ofuiteindelijke redactie. Bour
dleu .verzette zIch tegen de omschrijving van Gide als cynische en berekende
bankIer .van .symbolisch kapitaaL Tussen de positie van een actor in een veld
en een hteraIre keuze was volgens Bourdieu geen causaal verband. Tussen de
pOSItI.e en de ~ceuze be,:,indt zich immers een ruimte van mogelijld1eden en een
van ?le l11oge1 ukheden IS medewerking aan een ofmeerdere tijdscl1riften (9). Yoor
~chn]vers waren er twe~ motieven om.in het fin de siecle een tijdschrift op te
llchten. Een eerste motIef IS de creatw van een medium om nieuwe ideeen
en visies te lanceren. Indien men niet het uevo~l had dit te kunnen doen in
~~staan?e tijdschriften werd niet zelden ee~ nieuw tijdschrift opgericht. Het
tljdschnft lim Nu ell Stmks is hier een goed voorbeeld van. Een ander motief
hee~t meer .te maken met carrierestrategieen en accumulatie van symbolisch
kapItaal of m het geval van schrijvers literair prestige. Literair prestige wordt
111 hoge mate bepaald door positieve kritieken en prijzen die auteurs te beurt
valJ~n, l~la~r om de aaI:dacht te treldcen van critici en juryleden kan de aan
wezIgheId 111 de redactw van tijdschriften of genootschappen belangrijk zijn
I J(i). De eerste vraag die we ons hier moeten stellen is in welke mate de samen
stelling van de redactie al dan niet het resultaat is van toeval dan weI van een
berekende strategie.

De oprkhting van Nieuw Lel'ell

De twee t!jdsc~lriften die in deze bijdrage als casus worden besproken
werden opgencht 111 1907. In dat jaar was Vlaanderen (1903-1907) het meest
toonaangevende tijdschrift in de Zuidelijke Nederlanden. Vlaanderen a1ue
meen..bescholIwd a1s de opvolger van lim Nll ell Straks (1893-1901 )', ;as
een tI]dschnft met een sterk anthologisch karakter waar het kruim van de
Ylaams.e schrijv~rs in pUbliceerde. III) Het tijdschrift had geen uitgesproken
I?eo1og~sch of.zllllgebonden profiel en dit in tegenstening tot de meeste andere
tIjdschnften dIe op dat moment verschenen.(12) In de zomer van 1907 achtten
Gentenaars Paul-Gustave Yan Heeke (1887-1967P3), Reimond Kimpe (1885-

(9) Pierre BOURDlEU. De regels vall de kUlIst. Wordillg ell structuur vall het literaire Feld,
Amsterdam. Van Gennep, 1994, p. 329-230.

(10) S,;lzanne JANSSEN, "Side-roads to success: the effect of sideline activities on the status
of wrIters, Il1 Poetics, 25, 1998, 11f. 3, 1998, p. 265-280.

(11) Goverdus 's GRAVESANDE, De geschiedenis l'an het tijdschrijt Vlaallderell Brussel
Manteau, 1962, 140 p. -, ,

(12) Voor een overzicht en bespreking van de Vlaamse literaire tijdschriften tussen 1900
en 1916 ZIe Anne-Mane MusSc/-/OOT, "Het verloop van Van Nu en Straks, 1903-1916", in
M. RUTTEN & 1. WEISGERBER, 'Van Arm Vlaanderell' tot 'De voorstad graeit·. De opbloei I'all
de Vlaamse hteratulir vall Teidillck-Stijns tot L. P Boon (1888-1946) Antwerpen Standaard
1988, p. 226-267. ' , ,

. (13) Van Hecke werd in 1885 geboren in Gent en groeide op in een socialistisch arbeiders
milIeu. HIJ ontpopte zIch als een artistieke duizendpoot en was actief als schrijver, journalist,
acteur. reglsseur en kunstcntlcus. Voor de literaire activiteiten van Van Hecke, zie Bart DE
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1970)114), Achiel Petitjean(15) , Octaaf Steghers (1.889-1 ?42)1 16~ en de schilder
Jules Verwest (1883-1957)117) de tijd rijp om een meuw tlJdschnft op t.e ncht~n.

De vijf oprichters balanceerden toen allen op de rand van de meer?eIJa:·lgheld.
Bet was niet hun eerste literaire wapenfeit, al was Steghers de emge dIe reeds
een aantal novel1en publiceerde bij de Gentse uitgeverij Plantyn. PetItJean;
een oud voorzitter van het taalminnende leerlingengenootschap de HerenlaJ?S
Zonen en zijn schoolkameraad Kimpe gaven in 1904 het zi~ltogende vr.IJz111
nige ionuerentijdschrift Goedendag nieuwe impulsenl181 . KImpe en PetItjean
w~re;l tot 1904 ook lid van het Vlaams-liberale studentengenoots.chap 't Zal
W'l Gaan1191. In 1904 scheidden ze zich samen met o.m. Hendnk De Man
(l ~8S_cI953) en George Sarton (1884-1956)1201 af van 't Zal WeI Gaan om h~t
non-conformistische en revolutionair socialistische genootschap Ter Waarheld
op te richten. In deze kring moeten ze OO~( kennis ~el~la~kt he?b~n l:let .'::n
Heeke. Autodidact yan Hecke groelde op In een.soclal~~tlsch.~lbelde~sm.I1J~Ll

en zette zijn eerste htermre passen 111 het socwlIstische tlJdscl111ft D~ Ham h~ld

(1903-1907). Oetaaf Steghers h.ad een totaal andere achtergrond. HIJ ?ehoOl.de
tot een groep van jonge kathoheke schnJvers die 111 1904-190~ het llJdschlIft
de Vlaamsche Kuns/bode van de ondergang redde. Deze ka,thoheke voorwacht
richtte in 1905 een eigen tijdschrift op: Vlaamsche Arbeid- I

).

De redactie was dus een heterogene groep ambitieuze jonge schrijvers
waarin Van Hecke de bindende factor was. Nieuvl' Leven wilde "zijn een 'n
algemeen, vrij. tijdschrift van de jongste krachten uit Vlaanderen en Noord-

~. -' ~

OLDER. Puul Guslave !'im Hecke: ItTcn enll"el"k, Gent, ]983,269 p. (onuitgegeven licentiaats-
verhandeling). ... ." .

(14) Rei7nond Kimpe weI'd in 1885 geboren in Gent en kwam 111 zlJn stLldententyd 111

aanraking met het radicale f1amingantisme. Na de Eerste Wereldoorlog werd hl.l velOOldeeld
voor zijn activisme en vluchtte hij naar Nederland waar hl.l zlch onpopte als een Illterna
tionaal' gewaardeerd kunslschilder. Karin VERBOEKET en Hesther VAN DEN DONK, Dc gulden
lI1iddeIll7L·g. Reill10nd Kill1pe, 1885-1917, Laren, Singer Museum, 1997, 79 p. '. ,

(15) Volgens Kenis betreft het hier de latere advocaat, parlements!ld en m1l11stel van l~uns

ten en Wetenschappen (Paul KENIS, ''Aan de Lezer", 111 Hel Boek ~1 Vla(//ldel"~n,Ant~elpen:

Verenigin G ter bevordering van het V]aamse boekwezen 1930, p. )0-54) maal, waal schlJnl~Jk
gaat h~t O~ll zijn broer. Zie ook: Gedenkboek vijjiigjal"ig beslml/1 Hel"ell1alls Zonen (1885-
1935), Gent, s.n.,] 936, p. 46. d I

(16) OctaafSteghers werdin 1889 geboren te Eeklo. Steghers raakte ~~oml b~ke~\ c~,~,r

zijn journalistieke activiteiten 111 de kathoheke (sport)pers: be Luc SIf,BEN, Octaaf Stc;gheIs,
il{ Reginald DE SCHRYVER e.a., eds., Nie1rwe enc1"C10pec!le FC11l de Vlaall1se bell'egmg, Tlelt,
Lann;o, 1998, p. 2857-2858 (verder: NEVB). ...

(17) Schilder en pastellist van figuren, landschappen, stadsgeZlchten en sttllevens dIe leef-
de en werkte in Gent. ..' ;; ..

(18) Vic VAN DEN BERGH, "Het studententijdschrift De Goedendag", lI1f,lelensc!wppelljke
Tijdingell, 31,1972, nr. 3, p. 141-152. . . _ . .

. (19) Voor een geschiedenis van 't Zal weI Gaan, zle: Herman BAUIIAZAR, Hel laabmn-
nend slndenlengenoolse!Iap 'I Zalwel GW7I1 (1852-1977), Gent, RUG, 1977, 67~. .

(20) Sarton werd in 1884 in Gent geboren. I.n 1914 vluchtte hI] VOOI de o~J1og n~al de
VS, waar hij een schitterende academische carriere L~~;,bouwde. Voor het lev;n van Sal :on 111

Belgie, zie Denise DE WEERDT, "De Sartons en Belgle , In Brood en Ro:c:en, 4, 1999, nl. I, p.

53-~ii) Myriam eARLIER en Ada DEPREZ, Dc Vlaamse!le J\.1I11slbode 1871-1913, Gent, s.n.,
1989. p. 36

Nederland". Vooralsnog was het een tijdschrift van de jongste krachten uit
G~nt. Bovendlenmoest Van Hecke bekennen dat "het koor van de jongste Vla
m111gen (;;12l te geril:.g in a.~ntal of te onb~duidend in hacht" ~as om "opgang
te maken J. Het tlJdscl111ft was voor ZIJ11 bestaan afha11kehJk van de markt
en met sl,~chts 65 abonnees (september 1907) was het tijdschrift financieeJ on
leefuam·

I
"..,). We komen hier dadelijk op terug. Aanvankel~jk waren het vooral

de redactleleden die!n het tijdschrift publiceerden. Ook het werven van bijdra
gen verlIep dus moelzaam. Van een aantal Van Nu en Straksers en latere me
dewerkers van Vlaanderen weten we met zekerheid dat ze in september 1907
om hun medewerking gevraagd werden: Adolf Herckenrath (1879-1958 )(24) ,
Jef M~nnekens,Emmanuel De Bom, Herman Teitlinck en Karel van de Woes-.. (7) 1 . • •
tlJne - . Het IS een terugkerend gegeven dat .long talent steevast een ambiaue
relatie ~nderhieldmet reeds geconsacreerde aut~lirs en tijdschriften. Mut~tis
mutandIS kU.11l.~en we bij de oprichting van rim Nu en Straks in 1892 vergelijk
b~re strategleen ontwaren. Toen waren het de jonge Vermeylen en De Bom
dIe aan de lets oudere en tot in Nederland bekende eyriel Buysse vroeaen
toe te treden tot de redactie. (26) Naast reeds gerenommeerde sehrijvers w~rd
ook Lode BaekeJmans (1879-1965)127) in december 1907 aanaezocht om lid te
worden van de redactie. Zijn taak "zou zijn in d' eerste plaats ~lee te werken en
om OilS d?or raad en daa~ bij te staan, in de tweede plaats aanwezig te zijn op
de mogehJke paar redaetICvergaderingen die we zouden houden". Van Heeke
voegde. er aan toe dat hij meende de "onpolitieken vrije en algemene riehting"
(he ze 1I1s10egen met het tijdschrift ook die van Baekelmans was. (28) Baekcl
mans was ~oor Nieuw Leven niet zozeer van belang voor zijn literair prestige.
Met Bourdl~llzouden we klJl1l1en stellen dat BaekeJmans over een oll1vangrijk
s0C1a~1 kapltaal beschikte. Hij bekleedde een centrale positie in de in 1967
opgenchte Vlaan~se Vereniging voor Letterkundigen, een beroepsvereniging
van VlaaI?se schn~vers en een forum waar sC~lrijvers van diverse ideologisehe
en esthetlscl~~ plulll1age elkaar ontmoetten.U ) BovendIen bekleedde hij een
centrale posltle 111 het Antwerpse culhlrele weefsel. Berder onderzoek wees

(22) AMVe, H 3832 nr. 84647/98, EG. Van Hecke aan E. De Bom 1 september 1907
)' . , '.

(_.1) AMVe, H .1832 nr.128081/1, EG. Van Hecke aan L. Baekelmans 22 september
1907. '

(24) Herckenrath werkte mee aall eell groot aantal tijdschriften en makte vooral bekend
als llltgever en boekhandelaar. Zle: Roland WILLEMYNS, "Herckellrath, Adolf", ill Naliollaal
BlOgl"afisch Woordellboek (verder: NB IV), dl. 8, p. 395-400 en Raymond VERVLlET, "In stilte en
schadllw. Adolf Herckenrath. boekhandelaar, uitgever en dichter", in Marco DAANE en Dirk
LEYMAN, Gelll, de dubbe!:-:illnige, Amstelveen, Lubberhllizen, 2000. p. ]24-137.

(25) AMVe, H 3832 nr. 71503/4, EG. Van Hecke aan L. Baekelmans, 22 september 1907
en AMVe, H 3832 nr. 84647/98, EG. Van Hecke aan E. De Bam, 1 september 1907.

(26) lOrIS VAN PARYS, "Nlet van Straks (/894-1895)", in Mededelillgell vall hel Cvriel
Bu)'sse GeIlOO!sc!wp, 18,2002, p. 7-68. .

. (27) Baeke1mans was vooral eell belangrijk organisator. Hij stichtte mee de V1aamse Ver
elllgmg voor Letterkllnde en was de initiatiefnemer van het AMVC. Zie: lohan ADRIAENS.
"Baekelmans, Lode", ill NEVB, p. 378-379.

(28) AMVC. H 3832 nr.71503/5, PG. Van Hecke aan L. Baekelmans 3 december1907. ,

(29) Bert DECORTE, Schrijvelldel"lI'i/~~. Vijjell:c:evelllig jaar Verelligillg vall Vlaamse leller
kllildigell (1907-1982). Antwerpell, Soetholldt. 1982, 323 p.



1266 CHRiSTOPHE VERBRUGGEN
TIJDSCHRIFTEN EN LlTERAIRE STRATEGIEEN NA 'c~NNU EN STRAKS 1267

uit dat men voor de promotie van een tijdschrift afhankelijk was van personen
die zich sterk met het tijdschrift identificeerden of waarvan de band n:et het
tijdschrift voor een potentieel publiek en medewerkers du.idelijk wasyol Om
buiten de Gentse stadsgrenzen een publiek en auteurs te vll1den waren redac
teurs en auteurs nodig uit andere steden of Gentse auteurs die reeds een zeker
prestige hadden buiten de stadsgrenzen. Zowel in de wereld van de beeldende
kunst~n als in het literaire veld vigeerde in het begin van de 20

510

eeuw nog
steeds een stedelijk particularisme. Indien Nieuw Levell de ambitie wilde waar
maken om een forum te zijn voor jonge schrijvers in Nederland en Vlaanderen
was het belangrijk niet aileen Gentse redactieleden in de rangen te hebben.

Met de stemrl van Durkheim en Claus: de opricbting van Iris

Bij het bestuderen van de motieven om een tijdschri~ op te richten moet
ook gebrek aan talent in rekening gebracht worden. N1et zelden waren het
weinig talentvolle auteurs die het initiatief namen voor de opri~hting Val: een
nieuw tijdschrift of een bloemlezing. Door zelf een consec1:~tle-111stant1e op
te richten was hierin hun plaats verzekerd en was het makkehJker om zelf een
meer centrale plaats in het literaire veld te krijgen en pre~tige te verwerven.
Veelmeer dan bij de oprichting van Nieuvl' Levell, kUl1l1en blJ de opnchtn~g van
Iris bewuste en berekende strategieen ontwaard worden. Iris ontston~ 111 de
zelfde Gentse milieus als Nieuw Levell. Het tijdschrift was het ge~stesk111d van
Richard De Cneudt (1877-1959pl), Gerard Ceunis (1884-1964)1'2) en George
Papens (1883- ?)O31. De Cnendt, een onde1:~!jzer, genoot op dat 1110ment a!
enig aanzien als dichter, maar lang met blJ .1edereen. In Nederland had h1J
meer bijval dan in Vlaanderen041 . Hoewel hlJ veelbelo~~nd debntee~'ele was
het voor de dertigjarige De Cneudt de eerste keer dat h1J deel zou Ultmak~n
van een tijdschriftredactie. Bij de Cnendt moeten er elus andere redenen ZlJn
dan de fa~tor 'leeftijd' 0111 een gebrek aan erkennin? te.verl~laren. I?oor finan
ciele geschillen die niets te maken hadden met Z1Jn hteraJre mentes, raakte

(30) Christophe VERBRUGGEN, "Van Nu en Straks ontmoetLe Reveil. Gentse kunstkringen
en netwerken in het fin de siecle", in Raf DE BONT, Gerald111e RYNENANTs en Hans VA~DE
VOORDE, eds .. Nie/ onder een dag. Van Nu en Straks en de paradoxen van het Fill de slecle.

Gent. 2005, p. 79-108. "
(31) Richard De Cneudt werd na de Eerste Wereldoorlog biJ verstek tel' dood veroordeeld

omwille van zijn activisme. Hierdoor raakte hij verder gemargmahseerd. lie WJm BLOC\(-

~IANS. "De Cneudt, Richard", in NEVB, p. 753-754. .
(32) Over de levensloop van Ceunis is weinig bekend. Na vergeefse pogmg~n om ~oor

te breken als auteur ontpopte hij zich a1s een verchenstehJk schdder. TIJdensde EelsteWeJeld
oOl'log l1laa1cte hij fortuin in Engeland, .lohan Da!~ne b~'acht lOr geregeld zlJn vabntJes door.
lie: .lohan DA1SNE, "]n memonam Gerard CeUll1S ,111 Ioonl/t, .lUll1 ]964. . "

(33) Papens werd in 1883 geboren in Wachtebeke:ln oktober 1910 verhUlsde hJ.l naar
Schaarbeek. (Stad Gent, Dienst Bevolking en Burger]l.lke Stand, Bevolkl11gsreglsters Gent,

1901-1910). .
(34) A. KUIPERS, "Een naam dien he1 publiek zal hebben te onthouden. RIchard de Cneudt

in Nederland", in ZL. lilerair-his/orisch /ijdschriji, 2,2003. nr. 2, p. 32-47.

hij bovendien in onminmet zijnliberale vrienden(5
). Voor De Cnendt was het

groots opgezette Iris een gedroomde gelegenheid 0111 zijn blazoen in Vlaande
ren op te poetsen en prestige te verwerven. Hij kreeg de verantwoordelijld1eid
over het hterahmrgedeelte van het op te richten tijdschrift en startte in novem
ber 19?7 met het werven van medewerkers. De twee andere initiatiefnemers
vaJ~ Ins vertoefden nog meer dan De Cneudt in de marge van het literaire en
aJ.·tlst~eke veld .. Ge~rges Papens was een vierentwintigjarige bureaubediende
dIe.z~ch autodldactl~ch geschoold h.a~1 in de sociologie. Zijn leeftijdsgenoot
Ge1aJd CeUl1lS groelde op 111 een 1111heu van drukkers en bedienden. Ceunis
st~:deerde beeldhouwkunst aan de SJentse Academie en kwam via zijn shldie
VI lend Robert A~rens (1883-1969)1,,6) terecht in h~t intellechIeel-anarchistische
genao.tschap Rell1e:. Leven. Toen later bleek dat dit lidmaatschap tegen hem
gebnnkt we~'d ~n h1J beschanwd werd als een anarchist, nam hij uitdrukkeliik
en oPPo:'~n11Stl~chafstand van .deze "societeit"(37). Tot in 1907 publiceerde l;ij
slecht~ een gedicht, met name 111 de Vlaamsche Arbeid. Oak voor Ceunis was
de opncht1l1g van een eigen tijdschrift de snelste manier om aanzien te verwer
ve.l:. Hwrbij ging h~j bijzond~r voartvarend tewerk. Uit zijn correspandentie
blIJkt dat de redactlesecretans van de Vlaamsche Arbeid Andre De Ridder
(1888-1961 )(38), het enige contact was dat Ceunis kon aan'spreken om literair
we~·k.aan te.leveren. Ook De Cneudt kon om de reeds vermelde redenen slechts
We1l11g socJa~l kapitaal inzetten om auteurs te werven. Op zijn benrt richtte
De Cneudt Zlch dam'an: tot Baekelmans en Vermeersch (1877-1924)091. Om
Baekelmans te enthonsJasmeren toe te treden tot de redactie werd vaoral uit
gepakt met de namen vm? zowel Vlaamse als buitenlands wetenschappers en
beeldende l~unstenaars dIe reeds hadden toegezegd om mee te werken. Oak
het honoranum dat zou uitbetaald worden en het geplande luxueuze drukwerk
werden als argumenten gebruiktl40

). In tegenstelling tot Van Hecke (Nieuw

. (35) "De be1hamel is Richard De Cneudt, middelmatig sonnettendichter en onderwijzer
d~e ,de s~e~JahteJt heeftvan schulden te l1laken en geld afte troggelen onder bedreiging vai~
zcl1J~100ld ,.AMVC. ~ 466 nr. 309791156, P. Fredencq aan Max Rooses, 29 januari 1912.

(,,6) Weld In 188" geboren 111 Gent. Evolueerde naar een expressionistisch schilder van
landschappen, stlllevens en portretten.

(37) Voor Reiner Leven en het lidmaatschap van Ceunis zie: Denise DE WEERDT, "Free
Love = Free Marnage'?", 111: Pape/;\' presented at the workshop 'Free LOl'e and the Labour
Movemel/t, Intema/lOnallnsti/ute of Social HiS/Oil', Amsterdam. 6-7 October 2000. (2001
Research paper no. 40). Cellnis beweerde later ook vijandig te staan tegen het feminism~
dat 111 Remer Leven opgang had gemaakt. AMVC, C 209 68562/878, G. Ceunis aan A. De
RIdder. ell1d ]909.
a (3.~) Andre De Ridder was de bel?ngrijkste vertegenwoordiger van de kosmopolitische
"enei,atie na Van Nu en Straks. Na de Eerste Wereldoorlog was hij samen met EG. Van Hecke
actlef a~~ cntJcus en kunsihandelaar. lie Hugo VANHEERTUM, Andre De Ridder (1888-1961).
Europeer voor alles,. Vlaming bij dezeljde gelegenheid, Gent, s.n., 1977,228 p. (onuitaeaeven
hcentJaatsverhandel111g) " "

(39) Was een autodidact en een erg prodllctief schrijver. Vermeersch werd na de Eerste
Wereldoorlog veroordeeld 1'001' zijn keuze voor het activisme. lie Andre DEMEDTS "Ver-
meersch Gustaaf", in NB W, 4, J970. - -.

(40) "Ten bewijze: voor sociologie werken wij met prof. Ingels (Rome) Sergi (Parijs),
TSaId .(New York), Kovalensky (Petersburg) , De Greef (Brussel), G. Papens (Gent). Voor
kunst. EmIle Claus, George Buysse, De Bruyclcer, Delvin, Miss Mabel Elwes, Auaust Ver
meylen, George Eeckhout, G. Ceunis" (AMVC C 306, nr. 121917/3, R. De Cneudt aan L
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Leven) aebruikten De Cneudt en Ceunis geen inhoudelijke argumenten om
Baekeh~ans over de streep te trekken. Ceunis behoorde tot de ~rote schare
bewonderaars van de luministische schilder Emile Claus. Claus !Jet zlch deze
aandacht welgevallen en zal weinig scrupules gehad hebben om zijn naaJ~~

en reputatie aan het tijdschrift te laten verbinden zonder er zelf .veel toe blJ
te dragen. Hij verklaarde zich bereid lid te worden van de redactle. Hlerm.ee
was Claus niet aan zijn proefstuk toe(41). Ook de vermaarde soci010?g Emile
Durkheim die aeen aezeaend woord Nederlands sprak oflas, werd lId van de

, b b b . d'd
redactie. Hoe de jonge Gentenaars hem hiertoe konden bewegen IS on. Ll1 . e-
lijk. Hoogstwaarschijnlijk hadden Cl.aus e.n Durkhe~m een ze.lfde ~~l11ctle blll
nen de redactie: via hun naamsverbmtems het project prestige blJzetten om
abonnees en medewerkers te kunnen werven. Een zeldzame keer wercl Claus
claar De Bam aangesproken als "redacteur van Iris" (42). De lij~t van medew~.r

kers en redacteurs als Claus en Durkheim kon Baekelmans met onmlddel!J]k
overtuigen. Hij reageerde sceptisch maar ge'interesseerd op het verzoek van De
Cneudt om aan het tijdschrift mee te werken. Baekelmans had vooral proble
men met de financiering van het project.(43) Omdat Vlaanderen "onvo~doend~~'

was, speelde GustaafVermeersch al maanden met het idee am een tlJdschnft
op te richten. Hij reageerd.e dan ook el~th~;;sias:op l~et ve~-zoe~( om m~~ te wer
ken en werd opgenomen 111 de redactle.( Velll1eelsch lIet zlch m ~I]n keuze
voor Iris weI leiden door wat hij zelf omschreef als "grote namen,,(4). Van da~l

af werd Baekelmans oak door zijn vriend Vermeersch aangepord am deel mt
te maken van de redactie(46 l. Baekelmans weigerde op vraag van Vermeersch
opnieuw deel uit te maken van de redactie omdat hij het Jiefst "stilletjes. in een
hoekje" leefde. In een onzeker project als Iris zag B~ekelmans voor Zlchzelf
geen 1'01 weggelegd. Voor hem was de noodzaak am zlch te engageren dan o~k

~eel mindel' dwingend dan voor marginale schrijvers alspe Cneudt en C~mlls.
Hij gaf Vermeersch de raad om zijn lot enkel aan het tl]dschnft te verb111~len

indien hij zeker was dat het tijdschrift een ~~ar z~u over~even. "Onder ons Im
mers, een mislukte poging zet geen bloed bl] en dIC het kmd over den doopvont

Baekelmans, 28 oktober 1908). Deze namen werden ook opgenomen in de prospectus van
Iris, die begin 1908 werd verspreicL Kunstenares Mabel Elwes zou later de vrouw worden van
George Sarton. '. "',

(41) Bij de oprichting van het Kunstverbond van Vlaanderen 111 1897 hoopt~n de Imtld~

tiefnel11ers dat hij "zijn naam als een onzer lutstekendste vlaamsche scll1l~ers "gaaJlle tel
beschikkin u zou stellen "ten dienste der l11aatschapplj en der Vlaamsche l"unst . Hlj werd
verkozen a1's voorzittter, maar naar de vergaderingen hoefde hij niet te komen. Claus stemde
toe (AMVC, H754,nr.121888,G.D'HondtaanE.Claus,.7mei1897). 0"

(42) Archiel'voor Hedendaagse KUIISI, Correspondentle EmJle Claus, nr. 347.J2, E. De
Bom aan E. Claus, 16 l11aart 1908.

(43) AMVC, C 306, nr. 121917/2, R. De Cneudt aan L. Baekelmans, 2 november 1907.
(44) In de ZOl11er van 1907 schreef hij verschillende brieven aan Lode Baekelmans om

zijn ideeen over een nieuw op te richten tijdschrift. Het emge probleem was het v1llden van
een uitgever. Als alternatief overwoog hij schertsend zelfde letters te zetten. AMVC, V 455,
nr. 128578/28, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, 24 jUl11 1907. _

(45) AMVC, V 455, nL 128578/38, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, ) november
1907.

(46) AMVC, V 455. nr. 128578/14, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, 3 november
1907.

hield verliest een beetje in de oo~en del' menschen". Baekelmans begreep weI
~e no?dzaak on~ eel~ redacteur Ult Antwerpen te engageren. Hij kende weI een
een .long schn]ver waar ze op konden rekenen. Deze jonge schrijver was

Ary DeIen (1883-1 960j(47). Bij de andere raadgevingen die Baekelemans in
petto had valt het op dat deze allemaal in het teken stond van het maximaal
"visschen" van abonnees in Gent, Antwerpen en Brussel. De kostprijs'mo~st
gedrukt worden, men deed ~r be~t aan werk van moderne schilders te bespre
ken en te reprodl~ceren; SOCIOlogIC mocht geen al te ruime plaats innemen en
wou. men le~ers v111den dan werd poezie best beperkt tot een minimUln(48). Nog
:001 he:4~elst~ m1l1:mer v~n Ins verscIl~en, nam Vermeersch ontslag uit de
1edactle .yelmeel sch ~eld III de re.dactl evan bilS vervangen door een j onge
Vlaams~ezll1de.Ieraar die al enkele Jaren lid was van de Belgische Werklie
del;p.artIJ (~WP): Johan Lefe~re .( 188.1-19?O)(50J. Lefevre had tot dan ook nag
macll wemlg 0pzlen gebaard 111 IItermre 1111ddens. Op het moment dat Iris van
start gmg was Emile Durkheim het enige niet-Gentse redactielid.

Bij de initiele samenstelling van de redactie van Iris ontwaren we dus de
zelfde strategieen als bij Nieuw Leven. Men ging met wisselend Succes op
zoek naar medewerkers met een zekere renommee en medewerkers die geen
'Gen~~ etiket' hadden. Bovendien is het opmerkelijk dat De Cneudt en Ceu
11IS blJ het werven van medewerkers aan de litera ire rubriek nadrukkelijk met
~e n.amen van beeldende k~l,nste~laars en wetenschapp~rs schermden. Typisch
\001 het Belgls~be fin-de-slecle IS de grote verstrengel1l1g van de artistieke en
hteralre wereJd()ll. Hier moet oak het academische en wetenschappelijke veld
aa~l toegevoegd worden. De I.nate waarin een algemeen cultureel tijdschrift als
Ins attra~tlefwas voor schn.Jvers hing dlls niet aileen af van de schrijvers die
aal: het tl.Jd~chnft verbon?en waren. Symbolisch kapitaal dat verworven werd
bmten het htera~:'e v~ld, 111 dit geval het artistieke en wetenschappelijke, kon
dus ~ok 1;'elangn.Jk zlJn voor de 'prises de position' of literaire keuzes binnen
het hteralre veld.

Naar eell consoiidatie van het tijdschriftenveld? Een reeks paril1gsdal1sen

Van bij de opric.hting van Nieuw Leven is er verscbillende keren sprake
geweest Val: een fus~e met een ander tijdschrift. De eerste die tel' sprake kwam
was een fusle met Ins. Herckenrath stelde voor om Iris en het bestaande Nieuw

" (47) Delen was een socialistisch dichter, criticus en kunsthistoricus. Zie: Marc SOMERS
Delen, Ane", 111 NEVB, p. 894. '

196i8 ) AMVC, B 1333 , nr. 59868/461, L. Baekelmans aan G. Vermeersch, 7 november

(49) Hij verkoos redacteur te worden van Niell1l' Levell. Venneersch beweerde dat de
redactle van Iris hem "zonderling behandeld had". AMVC, H 3832 nr. 69068/13. G. Ver
meersch aan A. De RIdder, 27 februari 1908.

. (50! Zie: Guy V~NSCHOENBEEK.Novel/cellio ill Genl, De 1I'0rte/s van de sociaa/-dell/ocm
lie 111 /laanderell, Antwerpen, Hadewijch. 1995, p. 241-242.
764(51) Jane BLOCK, Be/gilllll, the Go/dell Decades (1880-1914), New York, Lang, 1997.
- p.
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Leven te fusioneren onder een andere naam. Vermeersch had er na een dag
"kibbelen" een goed oog in: "Ik denk dat de twee zich zullen samensmelten! 't
Zou dan waarschijnlijk de Schelde heten"(52). Het vooropgestelde pluralisme,
de maximale vrijheid en onafhankelijkheid van Iris was perfect compatlbel
met het inelividualistische kosmopolitisme van Niemi' Leven. TnhoudehJk wa
ren er aeen bez\varen om tot een fusie over te gaan. Bovendien hengelden
beide tijdschriften naar de medewerking van dezeIfde auteurs. De onderhan
ele1ingen startten oneler een slecht gesternte. Ceul1ls profileer~e maandenlang
zijn eigen tijdschriftenplannen door zieh te ~illen onelersehelden va~;/Vle~I1I'

Leven, wat ook Van Heeke tel' ore kwam. HIJ stelde zleh stekehg op . Ilet
staat vast dat tijdens de tweede week van januari 19?8 Gent het t?~leel was
van aehterklap, dreigementen, onderhandelingen en wlsselende eoabtles. Ceu
nis beweerde dat sinds hij "met een meisje was dat VH. ook lief had", Van
Heeke woedend op hem was(54). Of deze bewering klopt is niet ~-ele~ant. WeI
relevant is dat de struetuur van het veld mee bepaald wordt door IrratlOnele en
emotionele faetoren die niets te maken hebben met veldposities van aetoren.
Wanneer we de mislukte fusie trachten te besehrijven in de termen van B.ou.r
dieu merken we dat de noties affeetie, vriendsehap en persoonlijke aversle Il1

de veldtheorie onvoldoende ge'integreerd zijn. Zijn soeiaal kapitaal-eoneept
is hiervoor ontoereikend. De verdere evolutie van de redaetJesamenstellll1g
van NiellH' Leven werd in sterke mate bepaald door botsende persoonlijkheden
en karakters (55). De eonflieten met Van Heeke zorgden er voor dat nog geen
jaar na de uitbreiding van de redaetie met een aantal Antwerpse red~ete~JrS, de
redaetie opnieuw exelusief Gents werd. Ultgever Herekenrath en Fmmn Van
Heeke namen de plaatsen van Delen en Vermeerseh in. Waarnemers waren van
oordeel dat vooral Herekenrath een aanwinst was: "Geluldcig dat Nielfw Leven
Herekenrath heeft; hij, vriend van Van de Woestijne en anderen, zal g~ede

medewerking aanbrengen. In aile geval, het blijft tot hiert~e n~g een ze~r J?ng
verwaand leven"1561. Niellw Leven zou uiteindeIijk het pleit wmnen. Ins hleld
na enkele maanden al op te bestaan.

(52) AMVC, V 455, nr. 128578/45, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, 8 december

1907. .... If ". d d "
(53) Dat de initiatiefnemers van Iris zlJn "daden laken, waar ZlJ ze . noo1t lets e en.,

dat konden de redacteurs van Niellw Leven tolereren, maar "dat ze gaan 't vaarwater bevlll
len, waarin wij hoopten dat U e.a. mee zoudt varen, dat dulden wij niet", schreefVan Hecke
medio november 1907 aan Baekelmans (AMVC, H 3832 111'.71503/6, P.G. Van Hecke aan
L. Baeke1mans, november] 907). Baekelmans begreep niet wat hij met de Ge1;tse "~ete" te
maken had en foeterde dat ze zijn "Iastig verworven rust" verstoorden (AMVC, B L:>33, nr.
56898/466, L. Baekelmans aan G. Vermeersch, 5 december 1907). .

(54) AMVC, C 209, nr. 68562/878, G.Ceunis aanA. De Ridder, \9 mel 1909..
(55) Zo gafVermeersch in december 1908 zijn ontslag: Hij had last met de "kleme blaffer

tjes" (ArvlVC, V 455, 111'. \28578/2, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, 28december 1908).
Hij wachtte weI om zijn ontslag te geven tot 1:1.1 debevestIgmg krceg dat het AntweTse anaI~

chistische tijdschrift Ontwaking bere1d was ZlJn blJdragen te publtceren (AMVC, \ 455,111.
128578/6, G. Vermeersch aan L. Baeke1mans, 14 oktober 1908). Ary Delen die eerder door
Baekelmans in de redactie was gei'ntroduceerd, weI'd om onduidelijke redenen Ult de redactle
nezet.
to (56) AMVC, C 209, nr. 68562/876, G. Ceunis aan A. De Ridder, januari 1909.

. Ook de verdere s~111ellste]Jin.gvan de redactie was het voorwerp van discus
sle eI~ gekonl~eJ. In JulJ 1909 ch.ende een andere ambitieuze jongeman, Andre
De RIdder, .zleh aan om deellllt te maken van de redaetie van Niellll' Leven.
Alvorens hlJ een eerste keel' naar een redaetievergadering zou komen wilde
Van Heeke nader met hem k.ennis lllak~nI57). Ondanks zijn jeugdige ]eeftijd
had D~ RIdder 111 190? al aardJg wat pubheaties op zijn aetief Enkele maanden
voordlen was de pogmg van De Ridder om het Vlaamsgezinde en katholieke
V!aa/JlSclle Arbeid om t~ vOyl11en tot een 'onzijdig' tijdsehrift uitgedraaid op
een hoogoplopend .eonfhetY8) Het initiatief om een "tegelijkertijd ruimer en
geslotener gyoepenng" zou uiteindelijk resulteren in de opriehtilFr van De
B a·!I)'!) V: H 1" . b
.?Olllb{/aJ( . an ee ~e hadm de loop van 1909 Nzellll' Leven stiefil1oeder-

l~J,k behandel? Het .tij~sehrift had zijn verwaehtingen niet ingelost en zijn car
nere als .~ehnJver met m een stroomversnelling gebracht. Hij twijfe1de tussen
het sehnJversehap en een aeteursearriere. Hij zou in eerste instantie "alleen
maar aeteur worden om een broodwinning te hebben", maar de eombinatie
bleek geen evidentie. Hij ZOLl een keuze moeten maken( 60 I. Eind mei ]909
k?os Van Heeke definitief voor een 'loopbaan' in de literatuur maar moest
hIJ vaststellen dat hij de greep op NiellW Levell verloren was. Herekenrath
bepaalde de lweI'S van het tijdsehrift. "Kerels als De Cneudt en Kenis" kre
gen een forum, terwijl voor hem in zijn "eigenste Niellvv Leven" geen plaats
meer wasil>!). Toen hem tel' ore kwam dat De Ridder gei'nteresseerd was om de
overstap naar Nielllv LeI'en te maken, was dit een gedroomde kans om Her
ekenrath terug te dringen in zijn aanvankelijke positie van uitgever. De Ridder
eontaetee:'de met aIleen een aantal redaetieleden van Niellw Levell. Ook de
grote bezJeler van Iris, Ceunis, kreeg in de lente van 1909 een brief van De
~Idder 1:1et de. vraag of hij gei'nteresseerd was om zieh te engageren in een
l1Ieuw tl}dsehnft. Na de teloorgang van Iris was Ceunis opnieuw geredueeerd
~ot een 111 d~ marge opererende sehrijver. Hij deed er dan ook alles aan om
ll1 de reda~tle ~pge~~~men te wor?en. Een dO.,orst~rt van Nieuw Levell zag hij
evenwel met zltte.n -J. ~aul Kems (] 885-19j4)«U) mocht dan weI een hap
en talentvol sehnJver zlJn, ook met hem had Ceunis problemen. Kenis was
vroe.g~l}ij.l? ~beste vriend', m~ar die vriendsehap liep spaak op de ambitie van
Kenls. HIJ IS bekwaam om lemand te vermoorden om zijn verzen te plaat-

190(g7) AMVC, I-I 3832 111'. 69068/1, P. G. Van Hecke aan A. De Ridder, vermoedelijk mei

(58) Stefan VAN DEN BC)SSCHE, "Ik ben 20 wee van al dat geliterahlllr. De peripetieen in de
eerste Jaargangen van het tlJdschrift "De Vlaamsche Arbeid" (1905-1910)", in IFetel1schappe_
hjke lljdl1lgel1, 62, 2003, nr. 4, p. 247-269.

" (59) .lean W~~SGERBER, De V/aamse literatllllr op onbegal1e wegel1. Het experiment Will

de Boolllgaard (1909-1920), Antwerpen, De V1ies Brouwers, 1956, 147 p., p. 22-28.
(60) AMVC, H 3832 nr. 10351817, P. G. Van Hecke aan E. De Bom, 27 april 1909. Uitein

delI.l k kon l?~ Bom Van Hecke er van overtuigen om voor de literahlllr te kiezen (AMVC, H
3832 nr. IOJ) 18/11, P G. Van Hecke aan E. De Bom, 29 mei 1909).

(61) AMVC. Ii 3832111'.103518/11, PG. Van Hecke aan E. De Bom, 29mei 1909.
(62) AMVC, C 209, nr. 68562/882, G. Ceunis aan A. De Ridder mei 1909
(63 ~ Paul Kenis was een van de meest getalenteerde sch1ijver~ van zijn ·generatie. Hij

shldeelde 1I1 Gent en was actlCf als Journalrst, dlcl1ter, romanschrijver en criticus. Zie 0.'1.:
Elrsabeth LEI.INSE, "Kenis, Paul", in NEVB, p. 1683. .
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sen", beweerde Ceunis(64). De Ridder deed een poging om beide groepen te
verzoenen en in de eerste samenstelling van de redactie van De Boomgaal'd
vinden we zowe1 de naam van Ceunis als Van Hecke. Van Hecke kon zich hier
aanvankelijk in vinden maar kwam hier sne1 op terug. Firmin Van Hecke, Ke
nis en hijze1f stelden twee voorwaarclen om toe te tred~n tot de redacti~ van De
Boolllgaal'd. Een eerste voorwaarde was clat Ceullls llIet tot de redactle Illocbt
toetreclen. De anclere voorwaarde was dat in het geva1 er toch een doorstart
zou komen van Nielfw Leven, Herckenrath niet in de redactie mocht zitten(6SI.
Herckenrath en Ceunis waren niet de enigen die door persoonlijke conflicten
met Van Hecke uit het Boomgaard-project geweerd werden. Ook Karel Van De
Woestijne haakte uiteindelijk af omwille van een conflict met Van Hecke die
.. d 1 bb ... (66) N '1 tnet lets teveel mteresse zou getoon Ie en Il1 zlJn vrouw '. og vom Ie

eerste nummer van De Boomgaard verscheen kwam er een nieuwe poging om
beide tijdscbriften te fuseren. Deze keer was Kimpe de bruggenbouwer maar
opnieuw liep de operatie af op een sisserl671, De Boomgaal'd vers~heenvoor
het eerst in november 1909. Toen in ianuari 1910 bleek dat het met eVIdent
was om een tijdschrift als de Bool7lg~al'd financieel boven water te houden,
was De Ridder bereid om in te gaan op de eisen van Herckenrath. Hercken
rath weigerde de fusie: "Het spijt me voor U, maar 't is te 1aat, Niellw Leven
wint aan sympatbie, een groote factor voor den financielen kans en !etterklln
dig zowel als wetenschappelijke medewerking is verzekerd. Wat WIlt ge 1:0g
meer?" ("Ii). Herckenrath was weI erg optimistisch want enkele maanden nadlen
werden opnieuw onderhandelingen opgestart om Niellw Leven te fuseren met
een ander tijdschrift. Herckenrath onderhande1de zowelmet de redactle van de
Vlaal7lsche Al'beid als met de redactie van Ontll'aking.1(9

)

Eelll fusietijdscluift zomler I'edadie: de oplossilllg?

Ontlvaking was een Antwerps anarch istisch tijdschrift dat onder leiding van
Victor Resseler met een lange onderbreking tussen 1897 en 1901 verscheen
van 1896 tot 1910. In het tijdschrift wercl niet aileen aanclacht besteed aan
Iiteratuur en kunsten, maar evenredig ook aan wetenschappen en socio10gie.
In NiemI' Leven laa de nadruk duidelijk op literatuur, maar werd er eveneens

b .

aandacht geschonken aan wetenschappen en sociologie. Ook de erfems van
Vall Nu e; S1raks hadden beide tijdschriften gemeen, al zijn anarchistische
invloeden bij Nieuw Levell veel mindel' aanwijsbaar. Niezllv Leven was een. van
de weinige Vlaamse t0dschriften die de lijn van Van Nu en S1raks zo exphclet

(64) AMVC, C 209, nr. 68562/882, G. Ceunis aanA. De Ridder, september ]909.
(65) AMVC, I-l 3832 nr. 69068/1], PG. Van Heeke aan A. De Ridder. 22 september

]909.
(66) Peler TIIEUNYNC[(. "Cherchez ]a femme. Karel van de Woestijne en de valse start van

de Boomgaard", in ZL, lilerair-hislorisc!z tijdsc!zrifi, 2, 2002. nr. I. p. 3-27.
(67) AMVC. K 414 nr. 68573/97, R. Kimpe aan A. De Ridder, 11 oktober ]909.
(68) AMVC, H525. nr. 6856211 055. A. Herckenrath aan A. De Ridder. 9 JaIlUan 1910.
(69) Zie: AMVC, H525, nr. 6856211 055, A. Herckenrath aan A. De RIdder. 9 Janual'l ] 91 0

en AMVC. T 286], nr. 39959/420, F. Thiry aan .J. Muls. mei ]91 O.

v?lgd~.(70) Onder meer het esthetische modernisme werd doorgetroldcen, wat
zlch mtte 111 een Art-Nouveau vormgeving. In Niellw Leven weerklonk ook de
echo van een ~iscussie die in de jaren 1890 veel schrijvers in hun pen deed
Ja-mpen: de geengageerde kunst versus de kunst om de kunst. Tot beain 1907
schreef Van Hecke voor het socialistische De Waal'heid en hii was ~ot 1906
secretans va~1 de Socialistische .Tonge Wacht. (71) In Niellll' Level; nam hij onder
het pseudonw111 Gust Van Nom'den uitdrukke1ijk afstand van de kunst waar
De u:e7al'hei{~voo1~ stond. "Wat socialistisch gestemde zangers ons onder tite1
van proletansc~le kun.st WIllen voordrellnen is niets anders dan 'n pathetisch
tendens-!Se~moel, waan.l~ .op 'n allerverschrikkelijkste wijze wordt gedreund
ove.r .soclalIstIsche partlJ-ldealen". Kunst mocht lljet gebruikt worden om een
polItIeke boodschap te verkondigen(72). Ook na het vertrek van Van Hecke
bleef Niellw Leven een apolitieke koers varen. In het jaar waarin Niellw Leven
ontstond het ook On1waking de anarchistische gewaden vallen. In 1908 en
1909 werd de redactie uitgebreid met o.m. Baekelmans en evolueerde On1
waking meer en meer van een anarchistisch blad met aandacht voor Iiteratuur
naar een algemeen-culturee1 progressieftijdschrift waarinliteratuur een steeds
grotere plaats innal11. Inhoudelijk en Ievensbeschouwelijk waren er dus weinia
bezwaren voor een fusi~ tussen Ni~lI~vLevell en On1wakillg(73 l. Rene Verdeye~
vond h.et has dat hlJ, dIe nu a1 dne Jaar redacteur was van Niellw Levell, van
een bUItenstander moest vernemen dat Herckenalih en Kimpe in naam van de
voitaillge redactIe van Niezrw Levell de redactie hadden ontbonden en hem de
facto ha?den ontslai?en. Nu hij geen redacteur meer was twijfelde hij er sterk
aan Ofl:lJ I:og weI blJdragen wil?e 1everen. Hij had niet alleen problemen met
de ontb1l1dmg van de .reda?tle. HIJ drukte Baekelmans op het hart om duide1ijk
~e maken dat On!wakll1g met langeI' een "anarcho-socialistisch blad" was want
le~ereen die hij over de fusie sprak dacht dit nog. Voora1 onder abonn;es op
NWlIw Levell dIe hI] had aangebracht was er am'dig wat scepsis. Onder hen wa
r~n een aan~al '.'katholieke jongens". Indien de onafhankelijke Vlaamse koers
met zou dmdehJk gemaakt worden in het eerstkomende nummer van Olltlva
king en Niellw Lev~n, dan vreesde Verdeyen voor het opzeggen van ve1e abon
nementen. Bovendlen kon hij het zich als !eraar aan het Atheneum in Oostende
met permitte~'e~1 0111 zich t~ bekennen tot het anarchisme: "Persoonlijk laat het
me O1:versclll!lIg met ~le lk aan de Vlaamsche zaak medewerk, als het maar
voormtgaat.. Een kathohek, een anarchist. een Iiberaal, een socialist, ze zijn me
allen even hef, ma~r u zult .licht begrijpen dat ik a1s leraar me niet mag laten
doorgaan voor Wle lk zelf met ben" 174>.

(70) Raymond VERVUET, De literaire llIani/esten Will hel {in-de-siec!e in de Zuidneder/and
se periodieken 1878-1914, Gent. Universa, 1982, p. 2 ]4-iI6.

(71) In 1906 kwam het aan de top van de wacht tot een breuk. Guy Vanschoenbeek veron
derstelt dat Van Heeke te voortvarend handel de. Guy VANSCHOENBEEK. Op.cil.• p. 244-245.

(72) Gust VAN NOORDEN. "Over proletarische kunst", in Nieuw Leven. I, ]907. 5, p. 46.
(73) Jan MOELAERT, Onlwaking en de Kapel, Biidrage tol de gesclziedenis 1WZ hel anar

clusllIe Ie AnlWel7)en 1894-1910, Leuven, s.n., 1979, dee] 2, p. 163-468. (onuitgegeven licen
11 aatsverhandelmg).

(74) AMVC. V362. nr. 92368/33a. R. Verdeyen aan L. Baekelmans. 12juni 19]0.
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Ont,vaking ell Nieuw Levell was maar een kort leven beschoren. Hercken
1'ath en Resseler hadden de administratieve touwtjes in handen. Lode Baekel
mans stond in voor het Vlaamse redactiesecretariaat en Jan Gresshoff was de
contactpersoon voor potentiele Nederlandse auteurs. Het is onduidelijk wat de
rol van Reimond Kimpe was. Uiteindelijk zou het tijdschrift dat beoogde."alle
onafhankelijke krachten" te bundelen het sIechts drie dubbelnummers UltZ11l
gen(75). De laatste poging om de erfenis van Nieu.w Leven teredden kwam er
in juni 1911, na het verdwijnen van Van Hecke wt de redactJe van De Boo/ll
gmlld. Herckenrath zou co-uitgever of literair agent van De Boomgaard wor
den en Kimpe zou toetreden tot de redactie. Het grote voordeel voor de Boo1l1
gaard was vol gens Kenis dat ze hierdoor de abonnees konden ove~·;len:.en van
Niellw Levell, "enfin, zoo goed als de overgave van de nalatenschap . HIJ vroeg
ook aan de Ridder om tijdens de onderhandelingen er op te drukken dat "nu
Gust Van Hecke uit de redaktie ve1'dwenen was, hen niets meer belet om met
ons mede te werken" .171» Maar ook 1111 zou de Ridder te laat komen want door
financiele prob1emen hield De Boomgaard op te bestaan. Hiermee viel ~ok
het doek over Niellw Levell. Van Iris was allang geen sprake meer. AfgezJen
van Herckenrath maar ook hier vaH over te redetwisten, slaagde niemand van
de redactieleden'van Iris of Nieuw Leven er in om via deze tijdschriften hun
literair prestige op te krikken. De tijdschriften zouden..in anthologieen en lite
ratuuroverzichten ook nooit geboekstaafd worden als IJkpunten 111 de Vlaamse
1iteratuurgeschiedenis.

Wat bepaalt de keuze'? Op zoek naar 'goede medewerking'

Naast het opnemen van redactione1e verantwoordelijkheid is een. tweede
evidente vorm van medewerking aan een tijdschrift het leveren van blJdragen.
Ook het leve1'en van bijdragen aan een bepaald tijdschrift kan een weloverwo
gen 'prise de position' in het literair veld zijn. Bet uit~angspunt IS nog steeds
dat een auteur erap uit is symbolisch kapitaal of1Jtermr prestIge te accumule
reno Om het literair prestiae van een bepaalde auteur in een bepaald jaar te be
studeren lijkt een analystvan de verschenen kritieken esse:~tieel(7~). Toch zi~n
er ook andere methodes. Onder meer aan de hand van de tIJdschnften waann
auteurs een forum luegen kan het literair prestige van een auteur bepaald wor
den. Tijdschriften leggen net zoals auteurs een traject af. Een tijdschrift waar
gerespecteerde auteurs aan meewerkten, kregen op hu.n beurt meer prestige en
vice versa. Wouter De Nooy onderzocht deze dynaJ11Iek aan de hand van een
aantal technieken uit de sociale netwerkanalyse(78 ). Om zijn analyse uit te voe
ren was het essentieel om het 'symbolisch startkapitaal' van medewerkers aan
tijdschriften te objectiveren en kwantificeren. Bet staJ:~kapitaalbij een dwar~
doorsnede van een tijdschriftennetwerk berekende hIJ aan de hand van dne

(75) 'Aan den Lezer', in Ontwaking ell NieuH' Levell, 111'. 1.-2. .,
(76) AMVC, K 3024 111'. 69068/303, P. Kenis aan A. ~e Ridder, 26.lu11J 1911. .' ,
(77) Ne1 VAN DIlK, "Neither the top nor the lIterary fnnge: the careers and reputatlOns of

middle aroup authors", in Poetics, dl. 26. 1999, p. 405-421.
(78tWouterDENoov, "The dynamics of ... ", p.147-167.

parameters. Ten eerste bracht hij de 'leeftijd' van een tijdschrift in rekenina,
i.e. hoe lang het tijdschrift al bestond op het moment van de dwarsdoorsned~.
Ten tweede berekende hij het percentage auteurs dat reeds een boekpublicatie
had. Een la~tste pa~'ameter die hij hanteerde is de gemiddelde literaire leeftijd
van de schnJvers (he er aan meewerkten, i.e. de periode sinds hun eerste boek
publicatie. In graotschalig onderzoek kan de combinatie van deze parameters
een adequate objectivering van literair prestige zijn, maar er zijn toch een aan
tal kanttekeningen te maken. Een eerste kanttekening is dat deze kwantitatieve
benadering enkel opgaat indien het literair veld werkelijk autonoom zou zijn
en het tijdschrift exclusief literair is. Zo hebben we kUlmen vaststellen dat de
keuze van een auteur 0111 een redactielid te worden van alaemeen-culture1e
tijdschriften als Iris en Niellw Leven kon bei'nvloeCl worden d~or redactieleden
als Claus en Durkheim, die symbolisch kapitaal verwierven buiten het lite
raire veld. De inbreng van Claus en Durldleim zou in de kwantitatieve analyse
van De Nooy verloren gaan. Ook het in rekening brengen van boekpublicatie is
problematisch. Deze parameter gaat uit van de veronderstelling dat een boek
publicatie het absolute summum is voor een auteur. In veel gevallen zal dat zo
zijn maar toch kon een auteur reeds vee1 literair prestige genieten zonder ook
maar een boek gepubliceerd te hebben. In regio's en periodes met een klein
lezerspubliek is een boekpublicatie niet altijd even gemakkelijk of noodza
kelijk. Een goed voorbeeld is van de Woestijne. Van de Woestijne werd reeds
door verschillende tijdschriften om bijdragen gevraagd vooraleer hij in 1903
zijn eerste boek publiceerde.(79) Dit betekent dat hij toen reeds veel literair
prestige verzameld had via tijdschriften. Ook iemand die weinig scheppend
werk produceerde maar bekend stond als een uitstekend criticus, bijvoorbeeld
De RIdder, kon via bestendige medewerking de attractiviteit van een tijdschrift
vergroten.

De medewerkers van Iris

Mede aan de hand van de bewaarde correspondentie wil ik een antwoord
geven op de vraag wie bijdragen leverde aan Iris en Niemv Levell en hoe ze
overtuigd werden mee te werken. Een analyse van het medewerkersbestand
van Iris is niet evident aangezien het tijdschrift slechts zeven maanden be
stond. In juli 1908 viel het doek over Iris. Niet eens de helft van wat in het
prospectus werd aangekondigd als binnengekomen en aanvaa1'de kopijen werd
uiteindelijk gepubliceerd. Het is dan ook niet duidelijk of de afgedrukte lijst
van medewerkers paste in een promotiestrategie waarin enige bluf niet ge
schuwd werd. Zo werd ook bij het lanceren van het fusietijdschrift Ont1vaking
en Nieuw Leven in 1910 een lijst gepubliceerd van aUe medewerkers. Deze lijst
van medewerkers was samengestelc1 uit alle personen die ooit in Nieuw Leven
of Ont1l'aking gepub1iceerd hadden. Verdeyen kon hier alvast niet mee lachen

(79) Zie o.m. Hans VANDEVOORDE, '''Een dichter van Straks'. De verhouding van Karel

Van ~~ Woestijne tot het tijdschrift Van Nu en Straks", in Spiegel del' Lellel'ell, 43, 2001,
p.3-"".
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(85) AMVC. K414, nr. 56916, R. Kimpe aan E. Van Gffel, 26 november 1908.
(86) Katholieke one!erwijzer. Werd in 1908 huismeester van de Rijksmiddelbare Nor,

111aalsehool in Gent. Zie: Gaston DURNEz, "Thiry, Antoon", in NEVE, p. 3062-3063.
(87) AMVC, T 2861,n1'. 98966114, F. Thiry aan K. Van Den Gever, 6 mei 1907.
(88) AMVC , T 2861, nr. 98966/13, F. Thiry aan K. Van Den Gever, 9 deeember 1910.
(89) "We zijn o! zo weinig letterkundigen die hier elkander kennen: ik ken niemand an-

del'S dan Herekenrath en Thiry en S0111S gaan er weken voorbij eel' ik een van beiden ont111oet.

die hun medewerking verleenden vaH het op dat vooral Gentse kunstenaars
aan Iris meewerkten. Mogelijkerwijs was het via de bemiddeling van Claus
dat de internationaal gerenommeerde sombere luminist Albert Baertsoen een
tekening maakte voor het derde nummer. Voor een andere tekening die in Iris
verscheen (getekend: Jules De Bruycker) had Ceunis de hulp van Claus Iliet
nodig. Ceunis studeerde samen met De Bruycker aan de Gentse Academie.
Concluderend kunnen we besluiten dat de meeste Vlaamse medewerkers van
Iris ofweI een emotionele band hadden met minstens een redactielid ofweI
dezelfde activiteitell frequenteerden in het Gentse.

NiellH'Leven kon rekenen op een veel bredere auteurskern, In totaal werk
ten tussen 1907 en 1910 47 verschillende auteurs mee aan Nieuw Leven. De
derde jam'gang was ongetwijfeld de meest succesvolle met 31 auteurs. Dit was
het resultaat van een weldoordachte verruimingsoperatie waarbij er gestreefd
werd naar een mix van gevestigde waarden die publiceerden in Vlaanderen en
aanstormend talent(85). Een goed voorbeeld van hoe auteurs er toe kwamen om
in een tijdschrift te publiceren is de publicatie van een gedicht van Felix Tim
mermans (verschenen in 1909). De jeugdige Timmermans is aangebracht door
iemand die op dat moment nog niet in de redactie zat maar weI de ambitie had
om zich te profileren in het Gentse culturele veld: Frans Thiry (1861-1929y86).
In Lier maakte Thiry via zijn zoon Antoon kennis met hem en bemiddelde hij
reeds bij de eerste pubIicatie van Timmermans in Vlaa117sche Arbeid (37 ). Thiry
slaagde er na zijn verhuizing naar Gent vrij snel in om vriendschapsbanden
a~.n te halen met Kenis, Herckenrath en Kimpe. De auteurs die hij aanbracht
blJ zowel Niellvl' Leven als Vlaamse Arbeid zeggen veel over de manier waarop
een auteurscorpus van een tijdschrift werd samengesteld. Het ideologische of
inhoudelijke profiel van een tijdschrift kon slechts weinigen tegenhouden om
er!n pu~licer.en. Na de fusie tussen Nieull' Leven en Gntwaking slaagde Thiry
enn vr1Jzml1lge auteurs als de De Cneudt, Kenis en Herckenrath te ]aten pu
bliceren !n Vlaall1sche Arbeid83

). Bij het aanvaarden van aanbiedingen lijkt
een emotlOnele band met een redactielid belangrijker dan ideologische of pra
grammatische beginsels. Zo schipperde Kenis, van wie Ceunis ooit beweerde
dat hij een moord zou begaan om een gedicht gepubliceerd te hijgen (zie
boven), tussell verschillende vriendenklieken. Dit uitte zich in publicaties in
tijdschriften die ideologisch en programmatorisch vel' van elkaar stonden. Hij
~etreurde het dat er in het al zo kleine letterkundig wereldje zoveel tegenstel
lmgen waren(391. Vader en zoon Thiry en Herckenrath plezierde hij respectie-

en hij za] niet de enige geweest zijnI30 ). Onder de personen van wie de publi
caties effectief werden opgenomen in Iris vaH het grate aantal Nederlandse
schrijvers op. Nederlanders die aan het tijdschrift m.eewerkte.n :-varen Marie
Metz-Koning, Daan van del' Zee, pionier van het chnsten-soClahsme, de ook
al socialistische auteur Isidoor Querido, Krede Ben Heik (pseudoniem van H.
Beeke) en tenslotte de latere medewerkers van de Boomgaard Pieter Nicolaas
van Eyck en Joannes Reddingius. Ook belangrijk om weten is dat iris naast de
Vlaal7lse Gicls in 1908 een van de weinige Vlaamse tijdschriften was dat net
zoals de meeste Nederlandse tijdschriften een honorarium beloofde uit te be
talen. Of dat effectief gebeurd is vaH te betwijfelen, maar de belofte zal onge
twijfeld verschillende auteurs overtuigd hebben om een bijdrage in te sturen.
Indien Iris de ambitie om jonge krachten in Vlaanderen en Nederland te bun
delen waar wilde maken, dan kon de redactie ook niet anders dan veeI inspan
ningen doen om Nederlandse schrijvers aan te trel~ken. De enkele ":laaJ11Se au
teurs die een bijdrage leverden aan Iris, woonden 111 1908 allemaalm Gent. De
Ridder was de enige Vlaamse medewerker die niet in het Gentse toefde. Enkel
de argumenten die aebruikt werden om De Ridder te overtuigen om in Iris teb

publiceren zijn bewaard. Er werd hem een honorarium beloofd en men wee.s
hem op de ]ijst van medewerkers die reeds had toegezegd en vooral bestond mt
oudgedienden van Vlaanderen. (3

1) Zijn bijdrage kon "natuurlijk" niet verschij
nen in het eerste nummer dat "voorrecht" was voorbehouden aan de redactle-

. '. 8')' ~leden en Quendo, Metz-Konmg, De Clercq en Lambrechts.1 -) De~e autems
schatte Ceunis blijkbaar hoger in en hij veranderstelde dat De RIdder Iller
ook zo over dacht. Indirect is dit opnieuw een indicatie van de functie die het
tijdschrift had voor de redactieleden. Ceunis was duidelijk g.e'interesseerd il: de
namen en het hieraan verbonden prestige. De vraag of de 111houd compatlbel
,vas met andere bijdragen en beantwoordde aan een kwaliteitscriterium, kon
hij niet be]angrijk 'gevonden hebben want op dat moment had hij de be1.00fde
poezie en proza nog niet onder ogen gekregen. In h~t tumult r~nd ~~ fusle tus
sen Niezrw Leven enlris werd de bijdrage van De RIdder m belde tlJdschnften
aangekondigd, wat de respectievelijke redacties natuurlijk niet ontgaan was(33 ).
Uiteindelijk werd 'De kus' in Nieuw Leven gepubliceerd en schreef De Rid
der voor Iris een kortverhaal(34 ). De Ridder was niet de enige die in beide
tijdschriften pub1iceerde. Aile andere literaire medewerkers pUbliceerdel: in
beide tijdschriften. Enkel tussen de redactieleden was het ~ater .veel te dle1?:
Meer dan ongebonden auteurs die niet in een redactie zaten, IdentJficeerden ZIJ
zich met een~tijdschrift. Iris besprak niet aIleen beeldende kunst maar nam in
elk nummer ook minstens een tekening op. Ook bij de beeldende kunstenaars

(80) AMVC, V362, nr. 92368/33a, R. Verdeyen aan L. Baekelmans. 12 juni 1910.
(81) Toen e!e prospeetussen al gee!rukt waren raakte het nieuws verspreie! dat Vlaal1derell

niet langeI' zou versehijnen. Er were! prompt besloten 0111 een aantal felrode regels aan e!e
prospeetus toe te voegen. Iris were! als alternatief aanbevolen en:'gezien de kostbare ondel:~
neming. is Ilinke steun van de Vlam111gen noodlg, om er werkeh]k Jets goed van te maken
(UGent, Collectie Vliegende Bladen. ] R 33 Prospeetus Iris).

(82) AMVC, C 209, nr. 68562/882, G. Ceunis aan A. De Ridder, e!eeel;1ber 1907.
(83) AMVC, H 3832 nr. 6906811 3, Paul-Gustave Van Heeke aan Andre De RIdder, 27 fe

bruari 1908.
(84) "De oogen", in Nieull' Lel'cn, 1, 1902,2, p. 109-122.

De medewerkers vall Nieuw LelJell "
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velijk met publicaties in Vlaamsche Arbeid en Nieuw Leven, om De Ridd~~
en Van Hecke te plezieren werd hij redactielid van De Boomgaard. Nadat hIJ
in aUITustus 1910 ontslag nam uit de redactie van De Boomgaard werd ook

b .

duidelijk dat hij geen problemen had om tijdschriften tegen elkaar.U1t .te spe-
len. Tijdschriften waren ook een belangrijk medium om boekpubhcatles aan
te kondigen. Toen hij tel' promotie van zijn roman De kleine mademoiselle
Cerisette, het eerste hoofdstuk in De Boomgaard wenste te publiceren, werd
het -uit rancune?- lauw onthaald door de resterende redactieleden. "C'est a
prendre ou alaisser", schreef hij aan De Ridder. "Hercken.I:atl:. [Nieu.w Levell]
zoo weI als Van Den Oever [Vlaamsche Arbeid] zouden bhJ zlJn Censette aan
dezelfde voorwaarden te publiceren. En dan die kwestie of ik redacteur zou
worden aan Vlaamsche Arbeid. [...J ik heb we] redenen om te denken dat ik

. . ] ] ].] .] b "(90)ook daar welkom zou zijn, maar ge weet weI hoe well1Ig (at 10 Ie ( I(en .
Om zijn boek te promoten was het katholieke Vlaamse Arbeid e~n geschikt
medium, maar toetreden tot de redactie was een brug te vel'. ThIry maakte
zoals reeds vermeld we] de overstap van NieLfw Leven naar Vlaamse Arbeid.
Voor Kenis lag het toetreden tot een redactie, wat een vee] sterkere identificatie
en profilering is, veelmoeilijker.

Vrijzinnig of pluralistisch?

Het Vlaamse tijdschriftenveld na Van Nu en Straks wordt traditioneel opge
deeld in enerzijds de confessionele traditie en anderzijds de vrijzinnige tradi.tie
met enkel het tijdschrift Vlaanderen dat in dit tweestromenland boven belde
tradities stond. Zowel Nieuw Leven als Iris hijgen in literatuurgeschiedenis
sen die deze opdeling hanteren het predikaat 'vrijzinnig' mee.(91) Wanneer we
de redactiesamenstelling, medewerkers en manifesten bekijken moeten we
vaststellen dat dit predikaat de lading niet ten volle dekt. We hebben eerder
opgemerkt dat de redactie van Nieuw Leven en vooral Iris.~ewust. heterogee!l
werd samengesteld in de hoop een zo breed en groot mogehJk pubhek te berel
ken in Nederland en de belangrijke Vlaamse steden. Ook bij het aanschrijven
van mogelijke auteurs werdmeer rekening gehouden met liter~ir prestige .?~n
met ideologie. Dit ontging ook de toenmalige waarnemers met. Toen hIJ 111

19] 0 een ba]ans opmaakte van de belangrijkste V]aamse tijdschriften na ]878,
had de katholieke voorman van Vlaamchse Arbeid (van den Oever) geen goed
woord over voor Iris. 'Er blijft ons nog eene opmerking te zeggen over het tijd
schrift Iris dat op zulke opmerkzame wijze beproefde uit de verdwijning van
Vlaanderen gave munten te slaan; na een kortstondige leefbaarheid van enkele
maanden werd de mooie uitgave geschorst. Zijne leegheid en aan een voor
naam-afgeteekend kunstideaal en de heteroclitische samenstellling zijner re-

Maar ja! Ik bevind mij in eene hachelijke positie. Herckenrath en Kimpe zijn mijne vrienden
zowel als jij en Van Hecke en ik heb evenmin reden om met hen af te breken dan met U. Is het
dan onmogelijk voor mij loyaal tussen U beiden te staan?" (AMVC, K 3024 68562/329, P.
Kenis aan A. De Ridder, 2 I september 1910).

(90) AMVC, K 3024 68562/329, P. Kenis aanA. De Ridder, 21 september 1910.
(91) Anne-Marie MUSSCHOOT, op.cit., p. 243-244.

dactie droeg daaraan grootendeels schuld; zijne Ietterkundige en maatschappe
lijke bedoeling bleken dan ook onbestemd dilettantisch; in Vlaanderen bracht
het geene geestdrift bij.'(92) De militante katholiek Van den Oever was niet de
enige die deze mening was toegedaan. In de periode waarin De Ridder het ka
tholieke De Vlaamsche Arbeid trachte om te vormen, vroeg Leo Van Puyvelde
aan De Ridder om er voor te zorgen dat Vlaamsche Arbeid' een eigen karakter'
zou bewaren. Immers: "Een tijdschift moet de to]k zijn van een groepering,
men moet weten wat men er aan heeft - hier onder Vlamingen althans. Ik meen
niet dat de zo water-en-melk-achtige Iris en Nieuw Leven lang zullen leven
om die reden"(93).Men zou kunnen veronderstellen dat deze waarnemers het
gebrek aan een literair programma op de korrel1ilamen, maar dit was niet het
geval. Men had het weI degelijk over de apolitieke koers. Voor Van Hecke was
een apolitieke koers zelfs een bestaanreden voor het tijdschrift Nieuw Leven
en een essentieel onderdee] van zijn kunstopvatting: "Moest ik de overtuiging
hebben dat NL na dit jaar vallen zal, onmiddellijk gaf ik zelf mijn ontslag
als redacteur [....J maar een tijdscluift kan hier veel goed doen en naar mijn
bescheiden mening is er maar een dat ALLE krachten zou kunnen groeperen
en dat is Nieuw Leven daar onze andere tijdschriften katholiek of antikatho
liek zijn, twee dingen die als zoodaanig met kunst niets te maken hebben".(941

Nieuw Leven en Iris kunnen dus niet omschreven worden als vrijzinnige tijd
schriften. De redactieleden erkenden het naast elkaar bestaan van verschiI
Iende principes en overtuigingen en probeerden deze te overstijgen. Daarom
hijgen ze best het predikaat pluralistisch. Bij zijn sociologische analyse van
het Franstalige Belgische tijdschriftenveld reilct Paul Aron ons een betel' ka
der aan dan de eenvoudige opsplitsing vrijzinnig-confessioneel. Hij maakt het
onderscheid tussen tijdschriften die ingebed waren in enerzijds isomorfe net
werken en anderzijds heteromorfe netwerken(95). In het isomorfe model kon
den actoren terugvallen op dezelfde sociale achtergrond, fi-equenteerden ze
dezelfde activiteiten en hadden ze gelijksoortige ambities. Nieuw Levell en Iris
waren tijdschriften die in een dergelijk netwerk ontstonden en opereerden. In
het heteromorfe model bestaat het netwerk uit een conglomeraat van disparate
initiatieven die een gemeenschappeIijk doel hadden. De facto waren er in het
begin van 20sto eeuw drie heteromorfe netwerken: een katholiek, een liberaal
en een socialistisch. Literaire of algemeen-culturele tijdschriften die ontston
den in een dergelijk netwerk hadden een functie die identiek was aan die van
andere zuilorganisaties: het uitdragen van een ideologie. Dat Nienw Leven en
Iris niet tot een zuil behoorden was de belangrijkste reden voor de moeilijldle
den die ze hadden om vooral financieel het hoofd boven water te houden. Een
tijdschrift moest immel's gepatroneerd worden en een apolitieke, pluralistische
koers varen was in een klein taalgebied als Vlaanderen en bij uitbreiding de
Nederlanden niet evident.

(92) Karel VAN DEN OEVER, "De bijzonderste Vlaamsche tijdschriften sinds 1878", in Ka-
rel VAN DEN OEVER, Kritische Opstellell, Antwerpen, s.n., 1913, p. 262-272.

(93) AMVC, P 978, 69053/142, L. Van Puyvelde aan A. De Ridder, juli 1908.
(94) AMVC, H 383 nr. 68562/1072, F. Van Hecke aan A. De Ridder, 1909.
(95) Paul ARON, "Pour une sociologie des revues Iitteraires", in Revue et Recherche, Paris,

Presses Universitaires de Vincennes, 1994, p. 100-10].
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De 'zelffinanciering' van tijdschriftel1l en zoeldocht l1aar een uitgever

Eerder 0111SChreef ik patronage als het al dan niet doelbewust ondersteunen
van de productie, behoud en verspreiding van kunst en cultuur. Het ollder
steunen van productie komt in essentie direct of indirect tel kens op hetzelfde
neeI': het investeren van economisch kapitaa1. Om een tijdschrift te drukken
en verspreiden is geld nodig en 0111 dat geld te vinden bestonden een aantal
gangbare constructies. Een eerste manier am een tijdschrift te financieren was
beroep doen op een markt van consumenten. Cruciaal is natuurJijk dat er een
(kopers)publiek was. In NederlandstaJig Vlaanderen situeert R. Vervliet het
afdoende invullen van deze voorwaarde in de tweede helft van de 19de eeuw.
Dankzij een groeiende vraag konden Vlaamse uitgevers het risico nel11en om
werle van eigen bodem uit te gevenl9b ). Uitgevers zijn een intermediair hlssen
het publiek of de markt en de kunstenaar of schrijver. Zij voelen aan wat het
publiek wil en maken dit duidelijk aan de schrijver door in te gaan op een voor
stel ofzeJf een voorstel te formuleren. Wanneer (jonge) schrijvers het plan op
vatten een tijdschrift op te richten namen ze in eerste instantie contact op met
een uitgever die het risico wou nemen geld in een tijdschrift te investeren.

De zoektoeht naar een uitgever liep voor Iris niet van een Jeien dakje. In
november 1907, een maand vooraleer het eerste nummer op de persen moest
gaan, had Iris nag steeds gecn uitgever. De onderhandelingen verJiepen bij
zonder moeizaam. Indien er geen oplossing uit de bus kwam, dan was Ceunis
bereid om zelf het tijdschrift te "exploiteren", schreefVermeersch aan Baekel
mans: "Hij zou er komen met 300 abonnes zegt hij, hij heeft er nu al over de
vijftig"(97). Ook Herckenrath, de enige potentieel gelnteresseerde Gentse uitge
vel', werden door Ceunis en Vermeersch gepoJst naar zijn interesse om Iris uit
te geven maar hij hield de boot a£1 981 . De hierboven besproken discussie over
een fusie tussen NieuH' Leven en Iris was dus niet alleen ingegeven door de
vaststelling dat ze hetzelfde doe1nastreefden en in dezelfde viiver van mede
werkers visten, maar ook door een econol11ische noodwendigheid. Al snel werd
duideJijk dat zelfs indien de hachten gebundeld werden het bestaande aantal
abonnees van Nieull' Leven (minder dan 70) en de mogeJijke abonnees van Iris
onvoldoende waren. Het eerste jaar wamin Niellw Leven bestond kon het tijd
schrift dus niet overleven door de abonnees. De abonnementsprijs werd bewust
laag gehouden om zoveeJ mogelijk belangstellenden toe te laten 'de beweging
der jongen' te volgen(99). Dat het tijdschrift het hoofd boven water hield komt
door de financiele bijdrage die de redactieleden zelf leverden. Hans Abbing
stelde in zijn onderzock naar de hedendaagse economie van de kunsten vast

(96) Raymond VERVLlET. "The increasing autonomy of literary institutions in Belgium in
the late nineteenth century", in A. RIGNEY en nw. FOKKEIVIA, Cuilural Participation. Trends
Since the Middle Ages, Amsterdam. John Bcnjamin Publishing Company, \ 993, p. J 25-135.
Deze stelling moet volgens mij verder onderzocht worden en met meer empiriscl1materiaal
ondersteund worden dan tot nu toe het geval was.

(97) AMVC, V 455, nr. 128578/41, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, 13 november
]907.

(98) AMVC, V 455, nr. 62145/5, G Vermeersch aan A. De Ridder, 7 januari 1908.
(99) Nieu1V Le1'en, 1, 1907, 1, p. 1.

dat de grootste financieIe input in kunst waarschijnlijk van kunstenaars zelf
komt. Ze zijn bereid om voar een lage vergoeding te werken en dikwiils subsi
dieren ze hun activiteiten in kunst met eigen (geerfd) geld, geld van hun part
ner, of geld afkomstig van een bijbaantje( 100). Ret is niet evident het financiele
aandeel dat het schrijversgild in hun eigen tijdschriften investeerde te bepalen,
maar dat er ook aan het begin van de 20stc eeuw een belangrijke input van de
schrijvers zelf kwam is onbetwistbaar( 1011 Van Hecke zag in september 1907
de toekomst van Nieuw Leven somber in: "Er zit al 'n boeltje centen in van
me en andre, en toch zal het moeilijk gaan ons halfjaar te voleindigen"(1021. In
het reeds aangehaalcle artikel over de groeiencle autonomie van het Vlaamse
litera ire veld schrijft Vervliet dat schrijvers er l11Iiler en l11eer in slaagden via
zelffinanciering hun droom van onaf11ankelijkheid te realisercn(I03). OnbewLlst
slaat hij de nagel op zijnlcop. Met zelffinanciering doelt hij vooral op de markt
die kunst en literatuur mogelijk maakte. Dc term zelffinanciering kan even
wei ook duiden op investeringen die de knnstenaars zelf deden. Wanneer men
bovendien weet dat nit steekproeven blijkt dat het koperspubliek van literaire
tijdschriften vooral bestond uit lezers die zelf productief waren in het literaire
veld, dan is zelffinanciering echt weI een bijzonder goed gekozen omschrij
ving(104). ZeJffinanciering kon twee verschillende vormen aannemen: formele
en informele. In het geval van Nieuw Leven was de zelffinanciering informeel.
Redactieleden sprongen financieel bij indien nodig en stelden zich borg vom
de drukkosten. Het tijdschrift kon ook uitgegeven worden door een vereniging
of genootschap. In dat geval kunnen we spreken over forme Ie zelffinanciering.
Soms werd er ook een structuur opgezet die enkel als doel had een tiidschrift
uit te geven en de eigen literaire productie te ondersteunen. De grel;s tussen
zelffinanciering en mecenaat is f1interdun. In het geval van de liberale Vlaal71se
Gids werd het tijdschrift financieel in leven gehouden door een groep van ka
pitaalkrachtige liberale intellectuelell die elk jaar intekenden voor eenzelfde
bedragll051. Een aantal personen die dit deden waren zeJfniet literair actief. In
dit geval kan de patronage van De Vlaamse Gids dan ook omschreven worden
als collectiefmecenaat. 11(6) Zelffinanciering is de financiering van de eigen li-

(lOO) Hans ABBING, Why Are Artists Poor? The Relentless £conol111' oFthe Arts. Amster-
dam, Amsterdam University Press. 2002, p. 181-205. - .

( lO 1) Dit was trouwens oak het geva] met tijdschriften als La Je/flle Belgique, La Societe
Nouvelle en L'Art l'f'luderne. Ook deze tijdschriften konden enkel overleven door de arote
geldsommen die de medewerkers en redactieJeden bereid waren erin te investeren. Zie ~lau
rice DES OMBIAUX. Rappurt sur la situation des ecrimins de Belgique. Liege. 1903, p. 6.

(102) AMVC, H 3832 nr. 12808lll, P.G. Van Hecke aan L. Baekelmans. 22 september
1907.

(J 03) Raymond VERVLlET. "The increasing autonomy", p. 132.
(104) Van Iris en NieuH' Leven zijn geen abonneelijsten bewaard maar dit bJijkt onder

meer uit de abonneelijsten van Tilll Nu en Stroks. Zie Christophe VERBRUGGEN. H lim Nu ell
Stroks ontmoet Le Rel'eit" ete verschijnen).

(\ 05) AMVC, nr. 315331l, P. Fredericq aan M. Rooses, 22 december 1905.
(l06) De term collectiefmecenaat is ontleend aan Helleke Van Den Braberdie het literair

mecenaat in Nederland tllssen 1900 en 1940 bcstudccrde. llclleke VAN UEN BRABER. Geven
om/e krijgell. Literair mecenaat ill Nederland tassell 1900 en 1940, Nijmegen. Vantilt. 2004,
411 p.
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teratuurproductie of anders geformuleerd een poging om economisch kapitaal
om te zetten in prestige.

In het aeval van Niellw Leven waren de infor111ele zelffinanciering en het
koperspubliek onvoldoende om het tijdschrift in stand te houden. Van Hecke
was in elk geval duidelijk. Hij was bereid om alles wat hij had in zijn carriere
te investeren maar de kelk was bijna leeg. Geen enkel redactielid van zowel
Iris als Niemi' Levell was kapitaalkrachtig genoeg om zich borg te stellen voor
het slagen van de fusieoperatie. Daarom moesten er andere financieringsvor
men komen. In eerste instantie werd overwogen om advertenties te werven( 107).

Een in alle opzichten brede redactie was een garantie op een breder scala aan
medewerkers en ook een garantie voor een groter potentieel koperspubliek.
Voor uitgever Herckenrath stonden er twee zaken op het spel: zijn literair pres
tige en een gedeelte van zijn ink0111en. Herckenrath had zeker economische
motieven om de fusie te laten slagen en een bundeling van de krachten gafhe111
meer financiele zekerheid. Hij dreigde om in het geval de fusie er niet kwam,
toch met een nieuw tijdschrift te beginnen, maar dit haalele niets uit. Ofhij in
de drie jaar dat hij Niellw Leven uitgaf effectief directe inkomsten uit Niemi'
Levell haalde is weinig waarschijnlijk. Op het einde van 1909, hetjaar waarin
ele verruimingsoperatie werd doorgevoerd en het tijdschrift op een breed scala
aan auteurs kon rekenen, stond de teller op 220 abonnementen( 108). De pa
ringselans tussen Niellw Levell enerzijds en Vlaall1sehe Arbeid en Ontwaking
anderzijds zal elus ook wei een economisch aspect gehad hebben. Er zijn geen
bewijzen voor maar het is best mogelijk dat het feit dat de 'president-fonda
teur'van Ontwaking, Victor Resseler, bereid was financieel bij te springen om
het fusietijdschrift Ontwaking-NiellH' Leven uit te geven, meespeelde bij de
wei gering van een fusie met De Vlaall1sehe Arbeid.(I091

Meer nog elan Niellw Leven kampte Iris met financiele problemen. De
Bnwse drukker Edouard Verbeke, zaakvoerder van St-Catherine Press, toonde
zichbin december 1907 bereid om het tijdschrift uit te geven. De redactieleden
hoefden zich niet borg te stellen voor de eventuele verliezen, hij zou opdraaien
voor aile kosten(lIO). Verbeke profileerde zich vooral als druldcer van luxueuze
en bibliofiele uitgaven. Hij was ook een tijdlang geassocieerd met de Engelse
uitaever Arthur Herbert (III). Herbert was twee jaar in Brugge actief en gaf
onder meer het tijdschift Antee (1905-1908) en werk van Andre Gide uit. Het
mooi uitgegeven Antee beteleende voor St-Catherine Press de doorbraak in
Franstalig Belgie en Frankrijle. In Nederland en Nederlandstalig Belgie leon
het ambitieuze Iris de doorbraale betekenen en drukopdrachten opleveren. Iris

(107) AMVC, V 455, nr. 128578/45, G. Venneersch aan L. Baekelmans, 8 december
1907.

(108) AMVC, H 3832 nr. 69068, P. G. Van Hecke aan A. De Ridder, 20 december 1909.
(109) Over de raj van Resseler, zie: J. MOELAERT, op.cit., p. 433.
(I] 0) AMVC, C 209, 111'. 68562/894, G.Ceunis aan A. De Ridder, 19,mei 1909.
(111) In 1913 weI'd Les Editions Gallimard uit Parijs hoofdaandeeIhouder van de ven

nootschap. Zie Andries VANDENABEELE, "Arthur Herbert, maison d'edition it Bruges", in Tex
lyles, Reme de lellres belges de 10 longueji'lllu;aise, 23, 2003, p. 95-10 I.

was dus een prima investering. Meindert Boogaerdt werd gecontacteerd om
als Nederlandse co-uitgever op te treelen, voor Iris wilde hij enkel optreden
als literair agent(112). Toen bleek dat het aantal abonnees niet snel genoeg aan
groeide, begon Verbeke te twijfelen aan het welslagen van het project en krab
belde terug( 113). Ondanks de goede promotie was ook voor hem een minimum
aantal abonnees nodig om zijn investering op middellange termijn rendabel te
maken. Medewerkers en kopij hadden ze voldoende, maar al gauw raakten ze
in de financieIe problemen omdat het aantal abonnees te beperkt bleef. Ook
via zelffinanciering konden ze het project niet boven water houden. Redac
tielid Emile Claus was de enige die kapitaalkrachtig genoeg was om in het
tijdschrift te investeren, maar blijkbaar waren er gl'enzen aan zijn engagement.
De gerespecteerde Claus had met Iris dan ook meer te verliezen dan te winnen.
Reeds na een halve jam'gang besloot Verbeke de uitgave te stoppen. Gezien
de groeiende belangstelling -vooral in Nederland-, hoopte Ceunis een andere
uitgever te kunnen vinden, maar zonder resultaat. Achteraf zou Verbeke aan
Ceunis schrijven dat de taal van Iris "te hoog en te verheven" was, waardoor
enkel het "uiterverkooren Vlaamse geslacht" het kon verstaan. "Het niet zo
veredeJd volk moet het ook kUl1l1en verstaan [... ], vele katholieke jongelingen
wilden geene inschrijving omdat zij het niet verstonden "(I 14).

Naast de marlct en de twee vormen van zelffinanciering waren er nog twee
andere gangbare manieren van patronage: overheidssubsidie en mecenaat. De
Boomgaard, Iris, NieuvF Leven, in de praletijle schuwde geen enkel redactielid
van de hier besproken tijdschriften een overheidssubsidie. Toen Thiry in mei
1910 vernam dat De Ridder in naam van het avant-gardistische De Boomgaard
alles in het werk stelde om de subsidie te verkrijgen die dat jaar zou worden
toegekend aan een Vlaams tijdschrift waarschuwde hij JozefMuls van Vlaam
ehse Arbeid(l15). De subsidie bedroeg 2800 fro Dit bedrag was ruimschoots vol
doende om een tijdschrift uit te geven zonder betalende abonnees. Uiteindelijk
zou de subsidie effectief naar Vlaall1sehe Arbeid gaan. (116) Onafhankelijlee en
pluralistische tijdschriften als Iris, De Booll1gaard en Niellw Leven hadden het
heel moeilijk om in een staatsbestel van gesubsidieerde vrijheid subsidies bin
nen te rijven die verstrekt werden door de op dat moment katholielee regering.
Een staatsbestel van gesubsidieerde vrijheid impliceerde dat de staat betaalde

(] ]2) Zijn functie bestond erin exclusief voor Iris abonnees te werven en recensie-exem
plaren te verspreiden. Voor Boogacrdt en zijn Vlaamse contacten, zic Arno KUIPERS en .loris
JANSSENS, "Van kleinschalige netwerken en institutionele verstrengeling. Vlaamse dichters in
Nederland tussen 1910 en ]940", in Nederlondse Lellerkunde, 4, ]999, nr. 2, p. 138-161. Na
het opdoeken van Iris trad hij op als agent van de Vlooll1sche Arbeid.

Hij meencle in Nederland 250 exemplaren van de Vlaall1sche Arbeid te kunnen verkopen
(AMVC, B 7199, nr. 22502/46, M. Boogaerdt aan K. Van den Oever, 9 januari ]909).

(l] 3) AMVC, V 455, nr. ]28578/45, G. Vermeersch aan L. Baekelmans, 8 december
1907.

(114) AMVC, C 209, nr. 68562/894, E. Verbeke aan G. Ceunis, ]2 mei 1909.
(lI5) Kon hij geen "invloedrijke personen aanspreken om die subsidie te krijgenT'

(AMVC, T 286], nr. 39959/420, F. Thiry aan.l. Muls, 2 mei 1910).
(116) Kenis aan De Ridder: "Jammer dat die subsidie ook naar de VIaamse Arbeid moest

gaan. Entin. in 't algemeen zijn die subsidies reeds slechter verdee]d geworden dan dit jaar"
(AMVC K 3024 nr. 69068/308, P. Kenis aan A. De Ridder, 3] december] 9] ]).
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maar dat de zuiloraanisaties beslisten wat er met het geld gebeurde. Voor be
ginnende tijdschrd~en was er nag een bijkomende moeilijkheid. Toen Ceunis
een subsidie aanvroeg voor Iris kreeg hij nul op het rekest. Voor een SubsIdIe
kwam het tijdschrift niet in aanmerking omdat het minstens twaalfkeer diende
te verschijnen(!17J•

Ook op rechtstreekse financiele steun van een zuilorganisatie konden z~ niet
rekenen. Van zowel Kenis a]s Van Hecke weten we dat ze 111 de turbulente Jaren
1907-1911 herhaaldelijk pogingen deden am steun te krijgen van liberalen
en zelfs van katho1ieken(II S1. De katholieken hadden evenwel al De Vlaamse
Arbeid en de Dietsche 11'llrande, de liberalen hadden de Vlaamse Gids. Voor
modernistische jongereninitiatieven als Niellvv Leven en De Boomgaard was
het enthousiasme bepaald niet groot. Kenis opperde op een bepaald moment
dat hij en zijn vrienden toenadering moesten zoeken bij de soci~~isten. ·'lk
weet niet in hoeverre gij met Anseele hebt kennis gel11aakt; laat ml] U echt.er
zeggen dat ik geloof dat langs dien kant veel, h~~l veel .voor ons te doe~1 IS.
Die man beschikt over eene kolossale macht. HI] IS de stIchter en de bezIeler
van die wonderbare organisatie van Vooruit; hij alleen houdt al1es recht. In dat
oogpunt is die man bewonderenswaardig. Doch het ont.breekt (~aar aan man
nen die flink de pen kU1111en hanteren. In het blad Voonnt [... ] ZIt geen enkele
redakteur van zelfs maar middelmatig talent, en Anseele weet het. lk meen dat
1angs dien kant veel en nuttig werk te verrichten is. A.nseel.e is tegenwoordig. de
flaminganten en de letterkundigen zeer genegen. MlSSchIen hgt er langs dlen
kant heel wat toekomst voor ons" (119 1• Ook bij de zoektocht naar mecenassen
was een apolitiek profiel van een tijdschrift of auteur een handicap. Toen de
mogelijkheden van een fusie tussen De Boomgaal'd en Niellw Leven w~rden

overwogen, polste Kenis een aantal "liberale kopstukken'~ over "een htera
risch mecenaat-schap". Het leverde niets op: "de heren hler [hebben] re~ds

hun Vlaamsche Gids". Hij stelde dan maar een systeem van zelffinancIenng
te hanteren. Persoonlijk was hij bereid zich borg te stellen vaor hoogstens 100
fL I120). Het feit dat Iris, Niellw Leven en De Boomgaal'd in een isomorf net
werk opereerden en geen deel uitl11aakten van een zuil, maakte de zaken er
dus allerl11inst eenvoudiger op. Om toch maar te kunnen overleven waren veel
jonge schrijvers bereid toenadering te zoeken tot een van de drie heteromorfe
netwerken.

(1] 7) AMVC, C 209, nr. 68562/880, G. Ceunis aan A, De Ridder, 9 juni 1909. ... ,
( 118) Onder meer voor de oprichting van een Toneelverel1lgmg demsde de vnJzllll1lge

EG. Van Hecke er niet voor terug om katholieke verenigingen aan te schn.1ven om financJeel
te participeren in zijn project. AMVC, H3832 , nr. 39583/14, EG. Van Hecke aan 1. Muls, 16
l11ei 1911.

( 119) AM VC, K 3024 nr. 69068/305, P. Kenis aan A. De Riddcr, 21 juli 1911.
(120) AMVC, K 3024 nr. 69068/327, P. Kenis aan A. De Ridder, 7 november 19] 0,

COlldl.lsies

De microanalyse van de drie vormen van medewerking aan de tijdschriften
h:is en NiellW Leven wijst uit dat een van de premissen van Bourdieu niet klopt.
Lltermre keuzes worden gemaakt op basis van twee beslissingscateaorieen:
affectieve en onbewuste beslissingscategorieen enerzijds en doelratio~ele be
slissingscategorieen anderzijds.( 121) Maar de doelrationele beslissingen werden
in tegenstelling tot wat Bourdieu schreef vaak heel bewust geno~l1en. Deze
vastst~lhng .hoeft niet incompatibel te zijn met het habihIs-begrip. Redacties
van tl]ds~!1nfteI: werden sa.mengesteJd met de bedoeling het literaire prestige
van he~ tI]dschnft op te knldcen en een zo groot..mogelijk potentieel publiek
te .berelken. Ook de selectJe van de tweede categorie medewerkers, zij die een
b1Jdrage leverden, was het resultaat van keuzen op basis van affectieve en
doelrationele beslissin~scategorieen. De initiatiefnemers handelden duidelijk
conform. hun veidposltle. lemand als Ceunis wist bijzonder goed dat die posi
tIe marg1l1aal was en dat de oprichting van een tijdschrift de beste en snelste
manier was om roem te verwerven. Zowel in de redactie van Nieuw Leven als
in d~ redactie ~an Iris waren het marginale auteurs die de meeste energie sta
ken 111 een pogmg am de proJecten te doen slagen. Auteurs konden marainaal
zijn door hun jeugdige leeftijd, hun gebrek aan talent of door confJict~1 die
niets met literair prestige te maken hadden. Wat de auteurs samenbracht was
affiniteit, wat hen scheidde was aversie. De conflicten tussen Van Hecke en
andere protagonisten vormen een van de rode draden in de korte geschiedenis
van Nie!(:l' Leven. Aan de andere kant kon een vriendschappelijke relatie of
een posItIeVe em?tlOnel~ band een belangrijke reden zijn om een bijdrage te
leveren aan een tIJdschnft of toe te treden tot een redactie. Dat verschillende
Van Nu en Straksers schreven voor Nieuw Leven heeft alles te maken met de
vriendschappelijke relaties die ze onderhielden met Herckenrath. Het netwerk
dat rand tijdschriften gevormd werd is dus niet volledig het resultaat van een
samenloop van toevalligheden(122J

• Indien twee auteurs die eJkaar niet kenden
in een en he~zelfde nummer van een tijdschrift publiceerden na een vraag van
twee verschIllende redacteurs waarmee ze bevriend waren, dan maken ze in
derdaad op toevallige basis dee] uit van hetzelfde netwerk. Aan de andere kant
is het bijvoorbeeld geen toeval dat Ary Delen deel uitmaakte van de redactie
en het tijdschriftennetwerk. In een nog steeds particularistisch denkend Vlaan
d~ren wa.s een Antwerpse redacteur een conditio sine qua non. Hij was jong en
d~ende zIch te profileren. Andere literaire activiteiten waren in deze bijdrage
n~et het voorwerp van onderzoek, maar dat tijdschriften essentieel waren bij de
ultbouw van een carriere staat buiten kijf.

Van den Aldcer en Dorleijn poneerden op basis van de literaire strategieen
van twee auteurs dat zuilgebonden auteurs eerst aanzien trachtten Ie verw~rven
in eigen kringen en vervolgens hun activiteiten versclmiven naar het niet-ver-

(12]) Termcl1 ontleend aan: Pascal GIELEN, KUl1sl ill Nelll'erkell, op.cit., p. 52.
(122) Zoals geponeerd door Van Dijk cn De Nooy, zie Nel V~N DUK, op.cil., p. 4 J 8 en W,

DE Nooy, "SOCIal Networks and the classification in litcratme" in Poelics 20 1991 p 507-
537. 1 .'" _.
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zuilde dominante literaire centrum( 1231, Uit het verhaal van het efemere Iris
en Niellw Leven blijkt dat ook een omgekeerde beweging te onderscheiden is.
Mijn hypothese is dat in kleine taalgebieclen met een klein lezerspubliek cle
keuze om toenaderina te zoeken tot een van de drie heteromorfe netwerken
voor weinig kapitaall~rachtige auteurs (in economische zin) bijna onvermij
delijk was, Deze nevenstelling van de these van Van den Aldeer worclt best
ond'erzocht door verschillende publicatietrajecten met elkaar te vergelijken,
eventueel met technieken uit de sociale netwerkanalyse maar dan weI steevast
in combinatie met microanalytisch onclerzoek. De moeilijkheid om een onaf
hankeJijk pJuralistisch tijdschrift in leven te houclen kwam vooral tot uiting bij
cle analyse van de derde vorm van meclewerking aan een tijdschrift, de patrona
ge. Uit de casussen van Niellw Leven en Iris blijkt clat redacteurs van een tijd
~chrift verpJicht waren om een beroep te cloen op verschillende manieren om
het tijdschrift te financieren: de marIet, formeJe en informele zeJffinanciering,
een staatssubsidie en tenslotte collectief en individueel mecenaat Schrijvers
die opereerden in isomorfe netwerken waren om materiele redenen verplicht
om heel opportunistisch te werk te gaan indien ze hun objectief wilclen be
reiken: hun eigen Iiteratuur procluceren en literair prestige verwerven, Uit de
korte aeschiedenis van Nieuw Leven en Iris blijkt bovendien dat het weinig zin
heeft ~m de opdeling tussen confessionele en vrijzinnige tijdschriften .aan te
houden. Vrijzinnige of pluralistische tijdschriften bekenden zich ook met per
definitie tot de liberale zuil. De bestudeerde tijdschriften ondervonden hier de
nadelen van. Het veJd waarin Niellw Leven en Iris opereerden was duiclelijk te
klein om enkel via de marlet te overleven. Vanuit de logica van de relatieve au
tonomisering van het literaire veld werd een poging gedaan om de grenzen van
het veld te verleggen, In een poging om de markt uit te breiden streefden de
ionge Gentenaars van Iris en Niellli' Leven naar samenwerking met Antwerpse,
-Bn~sselse en Nederlandse schrijvers. Ook schrijvers die reeds over vrij veeI li
terair prestige beschikten, werden nadrukkelijk gesolliciteerd, long literair ta
lent hield er ook een ambigue relatie op na met geconsacreerde schrijvers, Hun
symbolisch kapitaal hadden ze nodig om cle attractiviteit van het tijdschrift
te verhogen voor potentiele meclewerkers en abonnees, Aangezien de marIct
te klein was moesten ze bovendien beroep cloen op hun financiele steun, Ze
sJaaaclen gedeeltel ijk in dit opzet maar in het verzuilde Vlaancleren volstoncl
dit l~iet om te overleven. Zelffinanciering was de enige overblijvende optie,
Via tijdschriften investeerde aanstormencl talent als Van Hecke en Kenis hun
hele hebben en houden in hun literaire carriere en ideale literatuur, Personen
clie cloor een andere goedbetaalcle job of door hun a£1eomst over genoeg econo
misch kapitaal beschikten, hadden het dus makkelijker om via zeJffinanciering
kunst of literatuur te produceren en een literaire carriere uit te bouwen.

(123) W.J. VAN DEN AKKER en G.L DORLEIJN, "Poctica en geschiedschrijving van de mo
derne Nederlandse poezie; problemen, gctallen en suggcstics", in Neder!o/ldse Letter!':lIIlde,
I, ] 996, p. 9. Deze stelling werd reeds gedeeltel~jkweerlegd door M. Sandcrs, maar bhJft hct
OVerwegen waard, Zie lVL SANDERS, Het spiegelend Fenstel: Kotholieken in de Nederlondse
literatu;u; 1870-/940, Nijmegen. 2002, p. 20-21.
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