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* Ook uit Theunynck krijg ik sterk de indruk dat Eug. de Bock van De Sikkel 

hiervan de uitgever is. Mees doet op zijn gunstigst (denk ik) mee. In de Brinkman 

staan beide als uitgever vermeld – Mees heeft het ongetwijfeld daar ook 

gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 



Dit is het eerste luxe exemplaar dat wij ooit kochten – het boek heeft mijn hart 

aesthetisch gezien niet. Het mag een stijlvolle vormgeving hebben, ‘hij werd het 

kostbaarste van allen uitgegeven’ [ing. f 4.-, geb. f 5.-, luxe f 25.- en de Nagelaten 

Gedichten, 1931 dan f 200.-! en dat nog Netto. W.S.], volgens Theunynck, maar a) heb 

ik het niet op een tekst in een slecht soort calligrafie – en dat nog in houtgravure 

(houtsneden lijkt me niet kunnen) en b) vind ik de plaatjes lelijk – ingekleurd of niet - 

zeldzaamheid heeft nu eenmaal niets met schoonheid te maken. 

 

    
 

Verstechnisch zegt Theunynck, die het een poëzie-experiment noemt, het volgende – 

en dat is zeker interessant: 

‘Als dichter die door de jongere generatie als passé wordt beschouwt (sic!), neemt hij 

de handschoen op en gaat hij hen op hun eigen terrein bevechten, met poëzie die 

misschien gedurfder en sterker is dan het gros van de expressionistische bundels.’ 

 

en verder 

 

‘Hij [KvdW] noteerde in eerste instantie meestal een of twee versregels, gevolgd door 

een beperkte, schetsmatige voortzetting (...)’ 

Deze passage is verder uitermate interessant, maar hier is het juist vrijwel overal bij 

die twee regels gebleven – Theunynck: 

‘In de vierenzestig gedichten van Substrata doorbreekt hij voor een keer radicaal die 

schrijfroutine. Hij noteert de beelden die uit zijn onderbewustzijn oprijzen, maar hij 

werkt ze niet meer verder uit.’ (...) (ze) ‘zijn het resultaat van zo’n zintuigelijke 

aandoening, goddelijke influistering of opborreling uit het onderbewuste’. 

 

Eenvoudig – (koop en) lees dat boek! (Theunynck dan): 

Theunynck, Peter – Karel van de Woestijne, Biografie. 

Antwerpen, De Bezige Bij 2010; 540 pagina’s. Via de boekhandel s.v.p. 



Het taalgebruik is mij iets te populair soms – en de verheerlijking van Hugo Claus aan 

het eind (van dit boek) doet met m.i. niets ter zake – maar Van de Woestijne leeft en 

werkt hierin – iets wat je zeker bij menige biografie niet kan zeggen. Het lijkt me 

uitstekend gedocumenteerd – daar staan de schutsengelen Anne-Marie Musschoot en 

Hans Vandevoorde ook garant voor. 

 

   


