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Het tijdschrift "Van Nu en Straks" vervult in de overzichten van de 
Zuidnederlandse literatuur "op het breukvlak van twee eeuwen" zowat 
dezelfde rol als "De Nieuwe Gids" in de Noordnederlandse letteren voor 
de beweging van Tachtig met dien verstande nochtans dat "Van Nu en 
Straks" nooit het onbegrensde individualisme en estheticisme van som
mige Tachtigers heeft gekend, maar de literatuur altijd heeft gezien als or
ganisch gegroeid uit een bredere wereldbeschouwelijke en maatschap
pelijke synthese. In tegenstelling tot "De Nieuwe Gids" heeft het re
nouveau in Vlaams-België in de jaren negentig echter nog niet de exhaus
tieve behandeling gekregen waarop het ongetwijfeld recht heeft. De taak 
zelf lijkt anders aantrekkelijk genoeg, want afgezien van de intrinsiek
literaire betekenis van figuren als Vermeylen, Van Langendonck, De 
Bom, Hegenscheidt en Buysse, van Streuvels, Van de Woestijne, Teir
linck en Toussaint, is daar de mogelijkheid de vernieuwing in een veel 
bredere context te situeren: artistiek en sociaal. Achilles Mussche heeft er 
op gewezen hoe in april 1893 - het eerste nummer van "Van Nu en 
Straks" is dan net verschenen - zowel in Vlaanderen als in Wallonië de 
algemene werkstaking uitbrak, 1 en verder volstaat het de royaal uitge
geven en met talrijke buitentekstplaten opgeluisterde afleveringen van de 
eerste reeks van het tijdschrift te doorbladeren om onmiddellijk te beseffen 
dat het literaire hier opgenomen is in een veel ruimer artistiek gebeuren. 
De toekomstige geschiedschrijver van "V an Nu en Straks als geestelijk 
brandpunt" zal dan ook over een veelzijdige belangstelling en een onder
legdheid op velerlei gebied moeten beschikken. Hij zal daarenboven een 
bijzonder omvangrijke, goeddeels nog ongeordende en daardoor vrijwel 
onoverzichtelijke documentatie moeten doorwerken die pas in de aller
laatste jaren .. . en maanden toegankelijk is geworden. Ik denk hierbij in 
de eerste plaats aan de duizenden brieven en documenten uit de nalaten
schap August Vermeylen die in juni van vorig jaar door Minister van 
Staat Pierre Vermeylen op de meest onbekrompen wijze aan het, ,Archief 
en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven" (A.M.V .C.) te Antwerpen 
ter beschikking werd gesteld, documentatiecentrum, waar sedert decem
ber 1959 ook de onschatbare verzameling De Bom, of althans wat Ger 
Schmook door zijn voorzichtig en beslist optreden op de beruchte veiling 
te Kalmthout ervan wist te redden - dat is, gelukkig nog heel wat - en 
sedertdien ook de nalatenschap Streuvels en Van de Woestijne een onder
komen hebben gevonden . 

1. A. Mussche, "De Tijd van 'Van Nu en Straks ''', in: Tienjarige Herdenking van August 
Vermeylen, 1955, p . 16 . 
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Sedert oktober 1969 is, dank zij subsidies van het Belgisch Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O.), in het kader van 
het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek (F.K .F.O.) in het 
A.M.V.C. een navorsingsproject aan de gang "met het oog op de inven
tarisering en de bestudering van de bronnen voor de geschiedenis van de 
Zuidnederlandse literatuur en cultuur in de jaren 1883-1907" . In 1974 
kon de eerste faze van de ontginning van het werkterrein als beëindigd 
worden beschouwd en werd bij het F.K.F.O. een nieuw ontwerp ingediend 
dat meer bepaald de publikatie van de briefwisselling rond het tijdschrift 
"Van Nu en Straks", d.w.z. de periode 1890-1901, op het oog had. Ook 
dit project van het "Centrum voor de studie van het Vlaamse Cultuur
leven vanaf het begin van de achttiende eeuw" (C .S.V.C.) werd goedge
keurd en met ingang van 1 januari 1979 nog eens voor een periode van 
vier jaar hernieuwd. Tot hiertoe verscheen in prepublikatie, onder de titel 
De Wereld van 'Van Nu en Straks', de overvloedig geannoteerde briefwis
seling uit 1890 (1975) en 1891 (1977), respectievelijk 118 en 223 brieven. 
De correspondentie uit 1892 kan binnenkort worden verwacht, maar toch 
spreekt het vanzelf dat het persklaar maken van de briefwisseling van de 
negen volgende jaren, ook met een minder perfectionistische aanpak en 
een meer sobere toelichting, nog jaren in beslag kan nemen, te meer daar 
de navorsingsploeg vorig jaar gereduceerd werd tot één wetenschappelijk 
medewerker, wat gelukkig enigszins kon worden goedgemaakt door het 
inschakelen van leden van het Bijzonder Tijdelijk Kader (B.T.K.). Naast 
de brievenpublikatie verschenen ook een aantal afzonderlijke bijdragen 
van medewerkers aan het project. Ik noem hier slechts "Stijn Streuvels en 
Van Nu en Straks" door L. ]ansseune en R . Vervliet (1971? en "Het 
prospectus van het tijdschrift "Van Nu en Straks" . Drukgeschiedenis en 
betekenis" van] . Paul Lissens (1977).3 

Na al wat voorafgaat zal bij u allicht de vraag zijn gerezen of het geen 
hachelijke onderneming of in ieder geval wel zinvol was het aangekondigde 
thema, dat ik ten slotte zelf heb mogen kiezen, hier voor u te willen behan
delen. En inderdaad, wie van mij nieuwe en verrassende inzichten over 
Vermeylen en het tijdschrift "Van Nu en Straks" verwacht, zal ik moeten 
teleurstellen, maar daar tegenover staat mijn overtuiging dat het rond de 
figuur van August Vermeylen sedert 1972 - toen de honderdste verjaring 
van zijn geboorte in een aantal gelegenheids- en andere bijdragen werd 
herdacht - wel erg stil is geworden, dat in een land waar in de laatste tijd 
zoveel sprake is van regionalisering, wat wel eens tot provincialisering of 
nog erger zou kunnen leiden, de brede humanistische boodschap van Ver-

2. Dietsche Warande en &lfort, 1971, pp. 598-648, eveneens in: Een Eeuw Sty'n Strtuvels, 
1971, pp. 38-88. 

3. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 
1977, pp. 109-140 (+ 4 niet genummerde pp . met reprodukties.) 
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meylen meer dan ooit actueel is en ook dat in deze vergadering bij een in 
vele richtingen opgesplitst gehoor van specialisten voldoende belangstel
ling kon aanwezig zijn voor een veelzijdige en markante persoonlijkheid 
als Vermeylen, die vele contacten met Noord-Nederland heeft gehad en er 
ook erkenning en zelfs waardering heeft gevonden, wat o.m. tot uiting is 
gekomen met zijn lidmaatschap van deze Akademie sedert 1932 en in de 
toekenning van een doctoraat h .c. aan de gemeentelijke universiteit al
hier, samen met Georges Duhamel, Th . Frings, H.C. Grierson, J.D. du 
Toit en B.C. Molkenboer in het Vondeljaar 1937 .4 

August Vermeylen overleed te Brussel op 10 januari 1945 - hij zou op 
12 mei van dat jaar 73 zijn geworden - getroffen door een hartverlam
ming. Nog vijf dagen tevoren had hij - het was in de tijd van de V
bommen - een opgewekt gesprek gehad in de buurt van het Noord
Station met zijn oud-medestander uit de tijd van "Van Nu en Straks", 
Emmanuel de Bom,5 en op 1 januari 1945 had hij het opstel "De Taak" 
voltooid, dat bedoeld was als inleidend artikel voor het door hem ont
worpen tijdschrift "Diogenes" , waarvan de leiding dan werd overgeno
men door die andere Van-Nu-en-Strakser Herman Teirlinck, maar dan 
onder de "zediger vlag" "Nieuw Vlaams Tijdschrift", dat thans aan zijn 
33ste jaargang toe is. "De Taak" verscheen in het eerste nummer, in april 
1946, onmiddellijk na de "Verantwoording" van Teirlinck .6 

Het stichten en redigeren van tijdschriften, dat hem tot zijn laatste da
gen zou bezighouden, had Vermeylen eigenlijk al te pakken gekregen, 
toen hij nog op de banken van het Brusselse atheneum zat. Op 29 septem
ber 1889 verschijnt onder het motto "Een trachten naar het Schoone -
Jonc ende stout", met zijn eigenaardig mengsel van estheticisme enjeug
dige durf en baldadigheid, het eerste nummer van het veertiendaagse stu
dententijdschrift "Jong Vlaanderen", - een toen allesbehalve originele 
titel maar tekenend in die zin dat hij aansluit bij de Rodenbachtraditie, -
dat na het dertiende nummer (23 maart 1890) zou ophouden te verschij
nen en maar een negentig abonnees telde. Vermeylen, die dan zijn laatste 
atheneumjaar ingaat, fungeert er als "opsteller", d.i. redacteur, samen 
met de begaafde fantast Hubert Langerock, die enkele jaren later uit de li
teraire hemel spoorloos zou verdwijnen, en de twee jaar oudere Lodewijk 
de Raet, de latere socioloog, wiens radikale opvattingen inzake de ver
nederlandsing van de Gentse universiteit - pas volledig gerealiseerd nu 
vijftig jaar geleden - het uiteindelijk zouden halen op de meer gematigde 

4. Het dankwoord dat Vermeylen bij die gelegenheid (15 november) uitsprak in Verzameld 
Werk, IV, pp. 819-821. 

5. Em . de Bom, "Bij den dood van August Vermeylen (+ IOjanuari 1945)", in:Jaarboek 
Vlaamsche Academie 1945, p. 32. 

6. Nieuw Vlaamsch Tijdschrift, Ie jg., pp . 7 -13, de Verantwoording van Teirlinck pp. 1-6. 
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van Fredericq en Mac Leod en aan wie de grote verdienste toekomt de 
Vlaamse Beweging kordaat ook in sociaal-economische richting te hebben 
gestuurd. Dat schijnt dan nog niet eens de eerste poging van de jonge Ver
meylen in die zin te zijn geweest. In een schrijven van de vijftienjarige aan 
diezelfde De Raet, geciteerd door de inleiders van het Verzameld Werk, is er 
sprake van "Eigen Kunst", 7 vermoedelijk de titel van een ontworpen en 
nooit tot leven gekomen studententijdschrift. 

Het flamingantisme van Vermeylen en De Raet, dat aanvankelijk een 
uitgesproken literair karakter moet hebben gehad, werd naar alle waar
schijnlijkheid gestimuleerd zoniet gewekt door een Vlaamsgezind leraar 
van het Brusselse atheneum, waar door de wet van 1883 het Nederlands 
een zij het ook bescheiden plaats had gekregen en waar een Vlaamse kring 
"Help U Zelf' bestond, maar het wortelt ook in zijn Vlaamse afkomst. 
Teirlinck heeft Vermeylen getekend als een "ketje", d .i. een Vlaamsspre
kende Brusselaar.8 De huistaal van de familie Vermeylen was ongetwijfeld 
het Brussels dialect, maar het Frans moet er, samen met een zekere 
welstand, al spoedig zijn intrede hebben gedaan. Dat zijn moeder geen 
Frans zou hebben gekund is een romantische voorstelling: de bewaarde 
brieven van de jonge Vermeylen aan zijn moeder en oudere zuster zijn in 
het Frans gesteld . Toch is Vermeylen nooit voor de verfransing bezweken 
en dat niettegenstaande zijn vrijwel volledig Franse opleiding, aan het 
atheneum en daarna aan de Brusselse universiteit, waar hij geschiedenis 
zou studeren, maar dan toch in 1899 tot speciaal doctor zou promoveren 
met een in het Nederlands gestelde studie over Jonker Jan van der Noot, 
niettegenstaande zijn jarenlange vrienschap met de bijna Nederlandson
kundigejacques Dwelshauvers, zijn huwelijk met een Waalse uit Chimay, 
zijn grote maar niet exclusieve bewondering voor de Franse en Frans
Belgische literatuur en cultuur, zijn omgang met de Brusselse artiesten
wereld . 

De episode van ,Jong Vlaanderen" is van korte duur geweest. Nog 
vóór het blad ophield te verschijnen, hadden Vermeylen en De Raet zich 
trouwens al van hun mederedacteur gedistantieerd . Inmiddels had Ver
meylen echter te Brussel op de algemene vergadering van "Het Taalver
bond ", opgericht als alternatieve Vlaamse academie op vrijzinnige 
grondslag, in april 1890 een Antwerpenaar leren kennen die contacten had 
met Pol de Mont en Max Rooses, en toen als klerk op het stadhuis werk
zaam was: Emmanuel de Bom. Het werd een levenslange trouwe vriend
schap, met slechts een paar moeilijke momenten. Met Lode Krinkels, een 
andere Antwerpenaar, als hoofdredacteur wordt door De Bom en Ver
meylen een nieuw tijdschrift "Ons Tooneel" opgericht, dat het van sep-

7. V"za'fTUld W"k, I, p. 12 . 
8. H . Teirlinck, " Vermey1en als menselijke eenheid", in : Tienjangt HmJenking August Ver

meylen, 1955, p. 35. 
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tember 1890 tot januari 1891 uithoudt. In de zomermaanden van 1890 is 
er in de brieven van Vermeylen aan De Bom ook sprake van een tijdschrift 
"Vrije Kunst", dat door Piet van Assche zou ·worden opgezet - wat 
echter niet gebeurde - en waaraan ook Cyriel Buysse zou meewerken. 
Deze laatste had De Bom nl. reeds het jaar tevoren leren kennen en in het 
juninummer van "De Nieuwe Gids" was Buysses naturalistische novelle 
De Biezenstekker verschenen, die zowel door Pol de Mont als door De Bom 
en Vermeylen zeer gewaardeerd en zelfs bewonderd werd . Ook de om
standigheid dat Buysse waardig werd bevonden om als eerste en voorlopig 
enige Vlaming aan het toen toonaangevende tijdschrift van de jongere lite
ratoren in Noord-Nederland mee te werken had op hen een diepe indruk 
gemaakt. Ondertussen groeit echter bij De Bom en Vermeylen, die aan 
allerlei periodieken meewerken, de behoefte om over een eigen tijdschrift 
te beschikken . Het zal echter tot einde maart 1893 duren vooraleer de 
exemplaren van het eerste nummer van "Van Nu en Straks" worden 
rondgestuurd. 

In die jaren wordt Vermeylen ook opgenomen in het roerige studenten
leven van de Brusselse universiteit, helpt er een "Cercle des Etudiants de 
Philosophie" oprichten, publiceert in het Frans - gedichten en proza -
in het Joumal des Etudiants de l ' Université de Bruxelles en in het Almanach van 
deze universiteit. Het klinkt ons bijna vertrouwd in de oren en pas gis
teren of eergisteren geschreven als we in een brief aan De Bom van eind 
oktober 1890 - het academiejaar is nauwelijks begonnen - , een passus 
aantreffen als : "We zijn in volle revolutie , al de studenten - en studen
tinnen! - zijn vrienden voor het oogenblik, houden meetings, geven el
kaar de hand om tegen de professoren op te komen, schreeuwen, jubelen , 
vechten tegen de gardevils" (politieagenten).9 Ik moet echter de verleiding 
weerstaan hier verder uit de pittige brieven van Vermeylen aan De Bom te 
citeren . We bezitten er niet minder dan 36 uit 1890 en 69 uit 1891. Uit dat 
jaar zijn ook 78 brieven van De Bom aan Vermeylen bewaard . Ze werden 
in de nalatenschap De Bom teruggevonden daar deze aan Vermeylen zijn 
brieven uit dat jaar terugvroeg "omdat hij op die manier een zo waar
heidsgetrouw mogelijk beeld wilde ophangen van zijn toenmalige beleve
nissen" , 10 die later verwerkt werden in de korte stadsroman Wrakken die in 
1898 in de tweede reeks van " Van Nu en Straks" werd opgenomen. 

De gepubliceerde briefwisseling uit 1891 en 1892, die op een paar uit
zonderingen na uitsluitend uit het fonds De Bom afkomstig is, geeft echter 
noodgedwongen een vertekend beeld van Vermeylens contacten, omdat 
daarin niet vertegenwoordigd zijn de Brusselse vrienden , die hij bijna 
dagelijks zag: Jacques Dwelshauvers, zoon van de Brusselse stadssecreta-

9 . De Wereld van" Van Nu en Straks " J. Brieven uit 1890, brief 98 , ca . 25 oktober 1890, p . 
151. 

10. De Wereld van " Van Nu en Straks ". Brieven uit 1891, IIA, p . I. 
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ris, maar ook Alfred Hegenscheidt en Prosper van Langendonck, die hij 
in het kunstgenootschap "De Distel" had le~en kennen. Het ging er daar 
wel erg burgerlijk, traditioneel en zelfs schoolmeesterachtig aan toe , maar 
het genootschap was in Brussel een van de weinige brandpunten van 
Vlaamse culturele bedrijvigheid en ook de nieuwere letteren kwamen er 
wel eens aan bod, dank zij vooral Prosper van Langendonck, die er als 
verslaggever optrad en ook al een zekere literaire faam genoot door zijn 
medewerking aan de "Nederlandsche Dicht- en Kunsthalie" van Th. 
Coopman en V . de la Montagne, waarin hij enkele opmerkenswaardige 
gedichten had gepubliceerd en ook een slot punt had geplaatst achter de 
polemiek Rooses-De Mont. We zullen dan ook de naam van Van Langen
donck als redactielid aantreffen , naast die van Vermeylen, Buysse en De 
Bom, in het prospectus van het nieuwe tijdschrift dat onder de titel "Van 
Nu en Straks" wordt aangekondigd, prospectus dat midden december 
1892 wordt rondgestuurd . Opmerkelijk is wel dat de medewerking van Pol 
de Mont, slechts twee jaar ouder dan Buysse, uiteindelijk werd geweerd. 
Het was dan ook een pijnlijk moment toen Vermeylen en De Bom midden 
december 1892 aan Pol de Mont het prospectus voor het tijdschrift kwa
men brengen, waarin zijn naam niet voorkwam . 11 De groeiende bewonde
ring van Vermeylen en De Bom voor het tragische dichterschap van Van 
Langendonck haalde het uiteindelijk op de LentesotterniJen van de "Brabant
se leeuwerik", de ruige, sombere Biezenstekker van Buysse, op de Fladderende 
vlinders van De Mont. 

Een verkorte tekst van het prospectus van "Van Nu en Straks" wordt 
bij wijze van programmaverklaring op de binnenflap van het eerste 
nummer van het tijdschrift afgedrukt. Daar zijn de namen van de redac
teurs echter weggevallen, en ook die van Henry van de Velde die voor de 
"stoffelijke verzorging" van het tijdschrift instond. De korte, gebalde 
tekst is van de hand van Vermeylen en was al in oktober 1892 tot stand ge
komen, maar de typografische experimenten van de "perfectionist" Van 
de Velde, die zich toen juist op de sierkunst, meer bepaald de boekkunst 
begon toe te leggen, hadden nogal wat voeten in de aarde gehad en het 
drukken aanzienlijk vertraagd. De tekst van de programmaverkJaring, 
een staaltje van zakelijke concisie, vraagt speciale aandacht voor het typo
grafisch aspect van het tijdschrift en commentarieert ook enigszins de titel 
zelf van het tijdschrift - een vondst van Vermeylen, geïnspireerd door het 
boek van Charles Morice, La littérature de tout à l'heure12 - vier eenletter-

11. W . van Rooy , "De Bom·Vermeylen: hun relatie tot Pol de Mont voor de oprichting 
van 'Van Nu en Straks' " in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1977 , pp . 378-394. 

12 . Zie het relaas van Henry van de Velde over het bezoek dat Vermeylen hem in Kalmt
hout bracht in de zomer van 1892 in zijn levensherinneringen, gepubliceerd in de oor
spronkelijke Franse versie door C . Lemaire in Archief en Bibliotheekwezen in &lgii, 1965, 
pp. 90-95 en de grondige bijdrage van M . Rutten, "Charles Morice en August Ver
meylen", in : Spiegel der uI/eren, 1961 , pp . 100-1 37. 
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grepige woordjes van hetzelfde ritmische patroon als "De Nieuwe Gids", 
maar waarin vooral het laatste met zijn opeenstapeling van consonanten 
als klap op de vuurpijl, wel indruk moest maken. We laten de tekst hier 
volgen: 

"VAN NU & STRAKS" heeft een tweevoudig doel. Het is vooral : het tijd
schrift der jongeren uit Zuid-Nederland, eene uiting van het willen & denken 
der laatstgekomenen, - zonder aesthetische dogmata, zonder schooI-strek
king - een vrij voorhoede-orgaan gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig 
naar de kunst-nog-in-wording - die van Straks - hier en in 't buitenland. 
Die uitgave vormt ook een werk van boek-kunst, door kunstenaars stoffelijk 
verzorgd, en waarin zoo weinig mogelijk aan 't werktuiglijk industriëele 
zal worden overgelaten. 
Er wordt van dit tijdschrift eene reeks van tien nummers uitgegeven. 

De ontworpen reeks van tien nummers is er inderdaad gekomen, maar 
niet in de vorm van afzonderlijke afleveringen. Na het vijfde nummer 
komt een dubbelnummer en de reeks wordt afgesloten met een drie
dubbelnummer met daarin een niet ondertekend "Voorwoord" van Ver
meylen, waarin o .m. sprake is van de redactie en "haar trachten om de 
Vlaamsche letterkunst tot het peil der wereldliteratuur te brengen" en ook 
een nieuwe reeks in het vooruitzicht wordt gesteld" in anderen vorm, 
meer geschikt voor het behandelen van alle intellectueele vraagstukken": 
een meer algemeen, een minder literair tijdschrift dus, meer in de trant 
van "La Société Nouvelle" dan van "La Jeune Belgique". 

Die laatste, driedubbele aflevering verscheen in het najaar van 1894, 
het eerste nummer van de tweede reeks in januari 1896, in een meer sobe
re, maar toch heel behoorlijke typografische verzorging. Vermeylen heeft 
er trouwens op gewezen dat precies de voor die tijd heel bijzondere typo
grafische presentatie een belangrijke oorzaak van het succes was. "Het ar
tistiek karakter van Van Nu en Straks bezorgde het trouwens veel inschrij
vers, in Frankrijk, Engeland, Denemarken, in Amerika en tot in Perzië 
toe, te Sjiraz, het droomland der rozen en der nachtegalen, - en als we de 
adressen schreven zagen we in gedachte, met een zoete voldoening, onze 
verzen en ons proza per kemel reizen door de woestijn, naar de allen dich
ters heilige stede van Hafiz en Firdoesi", 13 aldus Vermeylen in het over
zicht Van Gezelle tot Timmermans, uit 1923, - later bijgewerkt tot De Vlaam
se Letteren van Gezelle tot heden, - waar hij ook de volgende terugblik geeft 
op dertig jaar vroeger: 

Mijn Antwerpse vriend Emmanuel de Bom zal het nog wel weten, hoe dik
wijls, kuierend langs de Scheldekaai, we den droom van het tijdschrift op
riepen! Om het plan ten uitvoer te brengen wendde ik mij tot den sierkunste
naar-bouwmeester Henry van de Velde, die zich met de stoffelijke verzorging 

13. Verzameld W<Tk, JII, p. 641. 
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belastte : onze uitgave moest een proeve van boekdruk-kunst vormen, zoals er 
toenmaals in Engeland het licht zagen. Twee oudere broers in literatuur, die 
reeds als" voorgangers" begroet werden, namen plaats in de redactie : Cyriel 
Buysse en Prosper van Langendonck naast Emmanuel de Bom en August 
Vermeylen. En Van Nu en Straks liep van stapel . De tien nummers van de eerste 
reeks verschenen in 1893 en 1894. 

Ik moet er bescheiden voor uitkomen, dat de titel aan mij te danken was. 
Welluidend mocht hij precies niet heten : hij geleek die keien die Demos
thenes in den mond nam om voor de zee zijn spraakgeluid te oefenen . Maar 
hij was barok genoeg, en trok de aandacht . En daar we in alles harmonie 
wensten, had Henry van de Velde dien titel in moeilijk te ontcijferen letters 
laten dansen dwars door een complex van kronkelige lijnen, die ons pro
gramma zouden verzinnebeelden. Het dikhuidige publiek snapte het natuur
lijk niet ; wij, we begrepen best, - we waren toch geen grappenmakers, -
maar ik ben niet zeker dat we allen op dezelfde wijze begrepen. 

Van Nu en Straks had alle schamele kleinburgerlijkheid verzaakt: het zag er 
royaal uit, quarto-formaat, kostelijk Hollands papier, letters en vignetten van 
Henry van de Velde, Dijsselhof, Roland Holst, Thorn Prikker, Theo van 
Rijsselberghe, Georges Lemmen, Richard Baseleer, platen van Mellery, 
Toorop, Jan Veth, James Ensor, Charles Ricketts, Lucien Pissarroen anderen 
meer. Een geheel nummer werd voorbehouden aan de verheerlijking van 
Vincent van Gogh, een keur van zijn brieven werd gepubliceerd . Ook op lite
rair gebied vielen grenzen weg, - nog nooit had een Vlaams tijdschrift zulk 
een beeld gegeven van toenadering tussen Noord en Zuid : het mocht zich ver
heugen in de medewerking van Albert Verwey, André Jolles, Bierens de 
Haan en verschillende andere Hollandse dichters en schrijvers. En al deed 
Van Nu en Straks wat vereist was om zijn abonnés te ontmoedigen, gewoonlijk 
zich geenszins om hen bekommerend, verschijnend op onbepaalde termijnen, 
naar het de redactie behagen mocht, toch kwam verrassende bijval zulk een 
vorstelijke manier van doen bekronen: het tijdschrift was weldra zeer ver
spreid (het eerste nummer moest zelfs herdrukt worden) . Aan de belangstel
ling der Hollandse lezers had het grotendeels te danken, dat het bestaan kon 
en op het Vlaamse milieu een invloed uitoefenen . 14 

Opmerkelijk is inderdaad de medewerking van Noordnederlandse au
teurs aan deze eerste reeks. Er zijn gedichten en twee kleine toneelstukken 
in verzen van de jonge André Jolles, gedichten van Henri Borel en J .D. 
Bierens de Haan, een kritiek op Johannes Viator vanjan Kalf met antwoord 
van Frederik van Eeden, twee hele cyclussen gedichten, Kosmos en Spaan
sche Reis van Albert Verwey, die na zijn vertrek uit "De Nieuwe Gids" 
voorlopig in Nederland weinig publikatiemogelijkheden zag, terwijl Ver
meylen, door Jolles in maart 1893 in een lang gesprek te Brussel over de 
situatie van "De Nieuwe Gids" op de hoogte gebracht, daar zijn voordeel 
trachtte uit te halen voor "Van Nu en Straks" , zoals hij aan De Bom 
schrijft in een belangrijke brief van 25 maart. Het opnemen van bijdragen 

14. Ibid., pp . 640-641. 
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van Noordnederlanders zou een gunstige weerslag hebben op het onthaal 
van het tijdschrift in het Noorden, dat had Vermeylen onmiddellijk inge
zien, en het was bovendien een middel om de vrij schaarse kopij van 
redacteurs en medewerkers uit Vlaanderen aan te vullen. 

Tegenover de niet onaanzienlijke inbreng van het Noorden - 105 op 
een totaal van de 296 pagina's van de eerste reeks, d .i. ruim 35%! - is 
daar het aandeel van de redacteurs zelf. Dat van Buysse en De Bom is 
tamelijk gering, respectievelijk 15 en 17 bladzijden . Prosper van Langen
donck gaf 17 gedichten en een belangrijk maar nooit voltooid essay, ,Her
leving der Vlaamsche Poëzij". V ermeylen, die ook onder de pseudo
niemen A. V . de Meere en Victor Lieber bijdragen leverde, gaf gedichten 
en scheppend en essayistisch proza van betekenis. Het essay, ,De Kunst in 
de vrije gemeenschap" vertoont een onmiskenbare eenheid met boven
genoemd stuk van Van Langendonck en met "Rythmus" van Hegen
scheidt, teksten die, hoe verschillend ook het uitgangspunt en de levensvi
sie van de drie auteurs mogen zijn - bij Vermeylen een sterk door Stirner 
en Nietzsche geïnspireerd hyperindividualisme en anarchisme, bij Hegen
scheidt een onder invloed van zijn studies in de wetenschappen aan de 
Brusselse universiteit uitgesproken scientisme, bij Van Langendonck het 
christelijk humanisme - toch een onmiskenbare eenheid vertonen, door 
Vermeylen samengevat als "de al-omvattende idee van het Leven (met 
een hoofdletter!) als immanente beweging van zelf-organisatie" .1 5 

N a het afsluiten van de eerste reeks van het tijdschrift diende echter nog 
een rekening van de drukker vereffend te worden. Er schijnt onder de re
dacteurs een stilzwijgende afspraak te hebben bestaan een eventueel tekort 
uit eigen fondsen bij te passen. Zo aanzienlijk was het deficit nu wel niet: 
250 (goud)frank. Vermeylen, Van Langendonck en De Bom hadden blijk
baar verwacht dat Buysse, wiens vader fabrikant was , in een royaal gebaar 
de hele som of althans een goed deel ervan zou betalen. Het zal voor De 
Bom en zijn vrienden dan ook een bittere teleurstelling zijn, als ze uit
eindelijk in een brief van 9 maart 1895 vernemen dat ze op hem niet moe
ten rekenen, en als Buysse, kennelijk verveeld , in diezelfde brief naar de 
precaire toestand van zijn financies verwijst, zullen ze dat vermoedelijk als 
een uitvlucht en een gebrek aan solidariteit hebben beschouwd. Tot een 
werkelijke breuk komt het dan echter nog niet . 16 

Nadat hij zijn studies in de geschiedenis aan de Brusselse universiteit in 
oktober 1894 met een in het Frans gesteld proefschrift over het Twaalfjarig 
Bestand had afgesloten, schijnt Vermeylen onmiddellijk het plan te heb
ben opgevat zijn wetenschappelijke arbeid voort te zetten met een studie 
over de Nederlandse renaissance-dichters Carel van Mander, Lucas 

15 . Ibid., p. 646 . 
16. A . van Elslander , Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk, I , Antwerpen, 1960 , p . 64. 
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d'Heere, Jan van Hout en Jonker Jan van der Noot, wiens Olympia-epos 
ook in een overigens uitvoeriger Duitse versie bestaat. Wellicht ook met 
het oog daarop maar vooral om zijn literaire en artistieke horizon te ver
ruimen, vertrekt hij einde oktober naar Berlijn. Hij wil echter de contac
ten met de vrienden van "Van Nu en Straks" niet verliezen en blijft in ge
regelde briefwisseling met De Bom, Schamelhout en Hegenscheidt. De 
brieven aan Hegenscheidt zijn meest alle opgenomen in de Memoires van 
mevrouw Hegenscheidt, waarvan de tekst in 1977 voor de druk werd ge
reedgemaakt en uitvoerig geannoteerd door dr. R. Vervliet, 17 die reeds in 
1972, aan de hand van de nog onuitgegeven brieven aan De Bom en Scha
melhout, een beeld had geschetst van de periode einde oktober 1894 -
einde januari 1896,18 dat nu nog zal kunnen worden aangevuld met de do
cumenten uit de nalatenschap Vermeylen. 

De Berlijnse wereld schijnt op Vermeylen geen bijzondere aantrek
kingskracht te hebben uitgeoefend, maar wel vond hij het er een ideaal mi
lieu voor wetenschappelijk werk. De briljante colleges van de literair
historicus Erich Schmidt, o.m. over Goethes Faust, maken een diepe in
druk op hem. Voor de moderne Duitse literatuur voelt hij blijkbaar niet 
veel. Wel bezoekt hij regelmatig concerten en toneelopvoeringen, o.m. 
van stukken van Ibsen. Hij loopt rond met plannen voor scheppend lite
rair werk, maar van het drama dat hij wil schrijven en waarin hij zichzelf 
gans zou willen geven "met al de gedachten van (z)ijnjeugd"19 zal niets in 
huis komen. Zijn enthousiasme vermindert voor de wetenschap, waarvan 
hij het ontoereikende inziet "vooral wanneer zij zuiver historisch is, en 
niet tot organiserende kracht geworden in de maatschappij". 20 

Op 1 april 1895 vertrekt hij naar Wenen, dat hij "honderdmaal sympa
thieker" vindt dan Berlijn, leidt er een gemakkelijk en "liederlijk" leven 
en werkt maar matig. In al die maanden heeft de gedachte aan het tijd
schrift hem echter niet losgelaten . 

Einde juli keert hij terug naar Brussel en is weer een en al bedrijvigheid: 
hij raadpleegt documenten over de dichters van de 16de eeuwen stelt het 
prospectus op voor de nieuwe reeks van "Van Nu en Straks" waar, enigs
zins in aansluiting bij het voorwoord van de laatste aflevering van de vo
rige reeks, , ,aan het behandelen van intellectueele vraagstukken en het be
vestigen van ons Vlaamsch volkseigen . .. eene ruime plaats (zal) gegund 
worden" . Helemaal in de geest van deze programmaverklaring is het uit
voerige opstel waar hij die zomer aan werkt, de "Kritiek der Vlaamse Be
weging". Midden oktober verlaat hij Brussel opnieuw, reist naar Neder
land met het oog op de tweede reeks van "Van Nu en Straks" - in de-

17. Verder aangehaald als: Ltvm mtt ten schrijvtT. 
18. R . Vervliet, "'Also sprach Dr. Vermeylen'. Brieven van August Vermeylen uit Ber

lijn en Wenen (1894-'96)", in: Nituw Vlaams Tijdschrift, 1972, pp . 896-931. 
19. Ibid., p . 910. 
20. Ibid., p. 915 . 
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cember 1892 had hij voor de eerste reeks al een gelijkaardige reis onder
nomen -, ontmoet er J an Toorop en Thorn Prikker en brengt een bezoek 
aan Verwey in Noordwijk. Einde oktober is hij opnieuw in Berlijn, waar 
hij een teruggetrokken leven leidt, slechts enkele concerten en operavoor
stellingen bijwoont en verder vooral hard werkt. Begin november stuurt 
hij de definitieve tekst van de "Kritiek" naar dr. Schamelhout, die zich 
als arts in Antwerpen heeft gevestigd en de administratie van het tijd
schrift op zich heeft genomen. Schamelhout heeft inmiddels het stuk, ver
moedelijk op Vermeylens suggestie, naar Van Langendonck door
gestuurd. Deze is echter door de tekst van de "Kritiek" hevig ontstemd en 
verontwaardigd - een reactie die Vermeylen zeker niet had verwacht -
omdat hij er in de eerste plaats een aanval in zag tegen de Vlaamse 
Volkspartij, een kleine zelfstandige Vlaamsgezinde politieke partij die hij 
had helpen stichten. In een vrij uitvoerig schrijven van 28 november laat 
hij aan Schamelhout weten dat hij met" Van Nu en Straks" niets meer wil 
te maken hebben .21 Hij zal dan ook niet meewerken aan de eerste jaar
gang van de tweede reeks . Pas na lange gesprekken met Vermeylen zal het 
geschil worden bijgelegd en wordt Van Langendonck bereid gevonden een 
reeks van niet minder dan veertien gedichten af te staan. Ze worden on
middellijk afgedrukt, na een nieuwe tekst van de redactie waarin nog eens 
uitdrukkelijk wordt gesteld: 

VAN NU EN STRAKS neemt geen bepaald leerstelsel tot richtsnoer, en, 
zooals te voren, blijft het open voor de vrijste uiting van elke gedachte . 
De medewerkers zijn enkel verantwoordelijk voor wat door hen zelven onder
teekend wordt . 
In dezen jaargang zal aan zuiver letterkundige werken een ruime plaats ge
gund worden. 

Het laatste was kennelijk een correctief op de in de eerste jaargang afge
drukte programmatekst, waarin de scheppende literatuur niet expliciet 
werd vermeld. 

Op 1 februari 1896 - het eerste nummer van de nieuwe reeks is zojuist 
verschenen - is Vermeylen opnieuw te Brussel, na verblijven in het bui
tenland die voor zijn geestelijke ontwikkeling van moeilijk te overschatten 
betekenis zijn geweest. De maanden te Berlijn en te Wenen waren voor 
hem een echte openbaring: kunst, literatuur, filosofie, hij heeft het alles 
gulzig in zich opgenomen en het heeft hem, samen met zijn universitaire 
opleiding (die naast hem onder de Van-Nu-en-Straksers enkel Hegen
scheidt genoten had), op zijn vrienden een intellectuele meerwaardigheid 
gegeven die door dezen wel eens als iets pijnlijks werd ervaren. Teirlinck 

21. Ger Schmook, "Prosper van Langendonek en zijn verhouding tot "De Distel" (19. 
VIII . 1882 - 8.11.1908)", in Verslagen en Mededelingen VlaamseAcademie, 1957, waarde 
brief pp. 483-486 wordt afgedrukt. Een uitvoerige samenvating van de "Kritiek .. in 
H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, IV, pp. 48-52 . 
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heeft dit veel later als volgt op genuanceerde wijze onder woorden ge
bracht: 

Het heeft ons wel eens verschrikt (van de Woestijne, Toussaint en mij , onder 
andere) dat hij ons, door de aldus verkregen toerusting, vreeselijk " supe
rieur" ging aandoen . Het kwam zelfs op een dag zoo ver, dat er als een kloof 
ons van hem verwijderde , en dat wij ons hulpeloos voelden , en minder
waardig. Deze gewilde distantie werd echter zeer zeker door ons verkeerd 
begrepen . Zij was een vorm van de gestrengheid waarmede hij alles en ieder
een wikte en woog, die hij op zich zelf even hard als op anderen toepaste, die 
sindsdien door de jaren even is gaan milderen , maar die hij nooit geheel 
heeft afgelegd. Onze betrekkingen met hem, ten tijde van Van Nu en Straks, 
waren daardoor niet zeer bemoedigend, doch dan kwam Prosper van Langen
donck tusschenbeide, en nooit heeft Vermeylen aan een wenk naar goedheid 
weerstaan. 22 

Het kan niet de bedoeling zijn in het bestek van deze lezing een zelfs 
beknopte kenschetsing te geven van de vijf jaargangen die de tweede reeks 
zullen vormen, evenmin als we dat voor de eerste hebben gedaan . We zul
len ons bepalen tot enkele opmerkingen van algemene aard en daarna 
even ingaan op het aandeel van Vermeylen om aldus zijn betekenis voor 
het tijdschrift te releveren. 

Daar is allereerst de uiterlijke presentatie van het (nu tweemaandelijks) 
tijdschrift, dat in zijn tweede reeks - zonder buitentekstplaten en op een 
kleiner formaat gedrukt - niet het uitgesproken artistiek cachet van de 
eerste reeks had . Voegen we daarbij dat van het begin af aan bijdragen in 
verband met het anarchisme veel plaats in beslag namen, dan is het nogal 
begrijpelijk dat het aantal abonnees sterk terugliep . Begin 1896 noteren we 
reeds het verlies van 150 abonnementen in Nederland en drie vierden van 
de abonnementen in het Brusselse, zodat er uiteindelijk maar ongeveer 
175 overbleven. 23 Een ongunstige factor was eveneens het onregelmatig 
verschijnen van de afleveringen, soms na lange onderbrekingen, terwijl de 
opgelopen achterstand dan telkens wordt ingehaald met dubbelnummers 
- vijf in getal - ,driedubbelnummers - twee - en zelfs een vierdubbel
nummer . Na de derde jaargang (1898) leek het tijdschrift te hebben opge
houden te bestaan, maar na een jaar onderbreking kwamen dan toch nog 
in 1900 en 1901 de afleveringen van de vierde en vijfde jaargang, ingeleid 
door een dubbel- en besloten met een driedubbelnummer. Het ziet er 
naar uit dat het tijdschrift lijdt aan chronisch kopij gebrek. Op literaire bij
dragen uit het Noorden kan niet meer gerekend worden. Aldaar waren na 
de debacle van "De Nieuwe Gids" verscheidene nieuwe periodieken op
gericht die ruime publikatiemogelijkheden boden en ook honorarium uit-

22 . Nieuw Vlaams TY·dschriJt, 1946, p. 3. 
23. Leven met een schrijver, p. 86. 
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betaalden - wat met "Van Nu en Straks" nooit het geval is geweest -
zodat het nu veeleer de Vlaamse schrijvers waren die zich door deze tijd
schriften voelden aangetrokken . De bijdragen uit Nederland in de tweede 
reeks zijn niet van letterkundige aard en eerder afkomstig uit de anar
chistische hoek . Reeds in de tweede aflevering van de eerste jaargang 
(maart 1896) staat een stuk van F. Domela Nieuwenhuis, "Een omkeer in 
de zedelijke begrippen" en in de laatste aflevering vinden we van diezelfde 
Domela Nieuwenhuis het eerste deel van zijn beschouwingen over het in 
de geschiedenis van de sociaaldemocratie zo belangrijke Internationaal 
Congres van Londen in 1896, in de volgende jaargang voortgezet, samen 
niet minder dan 63 pagina's. Verder is daar nog een artikel van Chris 
Cornelissen, vriend en medestander van Domela Nieuwenhuis, over "De 
Kommunistische beweging in Holland" (november 1898) en een stuk van 
de Oostenrijkse Bakunin-specialist Max Nettlau over de Russische anar
chist en de Meiomwenteling in Dresden (mei 1898). Veel aanzienlijker 
echter is het aandeel van Vermeylens boezemvriend Jacques Dwelshau
vers, met uitvoerige artikels , soms over twee en zelfs drie afleveringen 
gespreid, over o.a. "De anarchistische beweging" (mei, augustus en de
cember 1896) en "Het vrij huwelijk" (december 1900 en maart 1901), 
met kunsthistorische beschouwingen en zelfs scheppend proza, samen zo
wat 208 pagina's op een totaal van 1619, of bijna 13%, kwantitatief in ie
der geval een belangrijke bijdrage aan het tijdschrift als we bedenken dat 
de medewerking van Vermeylen, inclusief de Whitman-vertalingen 
"slechts" 146 pagina's of 9% bedraagt. AI deze teksten van Jacques 
Dwelshauvers, en ook die van zijn oudere broer Georges, de filosoof, 
samen 44 pagina's, werden oorspronkelijk in het Frans geschreven en 
door Vermeylen, Hegenscheidt, De Bom en Schamelhout op niet altijd 
bevredigende wijze in het Nederlands overgebracht. Dat vertaalwerk -
ook uit het Duits, o.m. van Karl Federn - neemt veel tijd in beslag. 
Vooral Vermeylen beklaagt zich daarover in een bittere brief aan Hegen
scheidt van 21 oktober 1897 en vindt dat hij al te veel tijd verloren heeft 
met dat "domme werk" dat de voltooiing van zijn dissertatie over Jonker 
Jan van der Noot en ook zijn scheppend werk in de weg staat, meer be
paald de roman De (later Twee) Vrienden en ook De Wandelende Jood, waar
van de ontwerpen juist in die tijd tot stand komen. 24 

Laten we echter even terugkeren naar 1896. In de zomer van dat jaar is 
Vermeylen, na een reeks lezingen in Nederland, o.a. te Rotterdam en te 
Groningen, kennelijk overwerkt en neemt hij zijn intrek in het schilder
achtige dorpje Verrewinkel ten zuiden van Brussel, samen met Hegen
scheidt, die in mei behouden is teruggekeerd uit Davos waar hij zes maan
den is gaan doorbrengen om te herstellen van een longaandoenig. Daar 
schrijft Vermeylen de lucide en geïnspireerde tekst "Ene Jeugd" , waarin 

24. Ibid., pp. 155-156. 
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hij de wording schetst van zijn levensvisie, die dan al geëvolueerd is naar 
een sterk op de gemeenschap georiënteerd humanisme waar individu en 
gemeenschap, kunstwerk en maatschappelijk leven harmonisch samen
hangen. Diezelfde ontwikkeling zal hij enkele jaren later symbolisch
allegorisch uitwerken in zijn beroemde Wandelende Jood. Hegenscheidt 
componeert er de eerste twee bedrijven van zijn drama Starkadd, dat hij het 
jaar daarop zal voltooien en dat in zijn geheel in de decemberaflevering 
1897 van "Van Nu en Straks" zal verschijnen. Vermeylen had voor dit 
werk een zeer grote bewondering, vermoedelijk omdat hij er het drama in 
herkende dat hijzelf eens had willen schrijven. 

De Bom en Dwelshauvers komen de vrienden in Verrewinkel opzoeken. 
Na het afleggen van het kandidaatsexamen in de wetenschappen aan de 
Brusselse universiteit is Dwelshauvers in 1892 naar Bologna getrokken om 
er geneeskunde te studeren, maar hij zal in Italië, waar hij tot 1906 zal 
verblijven, meer en meer in de ban geraken van de schilderkunst van het 
Quattrocento, waarvan hij een van de meest vooraanstaande specialisten 
zal worden. Hij zal dan ook zijn studie in de geneeskunde vaarwel zeggen 
en zijn leven voortaan wijden aan zijn kunsthistorische studiën en de ver
spreiding van het libertair anarchisme dat hij, evenals Vermeylen, mede 
onder de invloed van Elisée Reclus, al te Brussel had leren kennen .25 Zijn 
consequent vasthouden aan zijn anarchistische denkbeelden zal hem gaan
deweg van Vermeylen verwijderen, voor wie het anarchisme maar een 
voorbijgaande faze in zijn geestelijke evolutie zou blijken: het slot van 
"Ene Jeugd" wijst reeds duidelijk in die richting. In die zomer van 1896 is 
daar echter nog maar weinig van te merken. De speelse en idyllische sfeer 
van de bijeenkomsten van wat de vrienden enigszins ondeugend de "Ver
rewinkelse Academie" noemen - zo goed vastgehouden door Dwelshau
vers in zijn "Zomerdagsdroom" , in mei 1898 in "Van Nu en Straks" ge
publiceerd - wordt ook in de hand gewerkt door de aanwezigheid van de 
dames die op bezoek komen. Naast de zuster van Hegenscheidt zijn dat: 
Gaby Brouhon, die in september 1897 mevrouw Vermeylen zal worden, 
Clara Koetlitz, evenals Dwelshauvers uit de gegoede liberale Brusselse 
bourgeoisie afkomstig, die zich nog datzelfde jaar 1897 bij hem in I talië zal 
vervoegen en met hem een "vrij huwelijk" zal aangaan, haar zuster Lily, 
die later zal huwen met Dr. Schamelhout. 

Bij de publikatie van Twee Vrienden in 1943 heeft Vermeylen meegedeeld 
dat "het tot in onderdelen uitgewerkte plan" van de roman uit november 
1897 dagtekent en het moet in die periode zijn geweest dat hij zich de in de 
volgende jaren steeds toenemende tegenstellingen met zijn vriend scherper 
bewust zal worden. Verder is er ook in het gedrag van Vermeylen veel wat 

25. Biografische bijzonderheden over Jean-Jacques Mesnil, pseudoniem van Jacques 
Dwelshauvers, door J. Lavalleye in: Biographie NatioNlle, t. 34-, Supplément t . 6, 
Bruxelles, 1968, kol. 596-605. 
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Dwelshauvers zal gaan ergeren: het (ook kerkelijk) huwelijk van zijn 
vriend, door hem ervaren als een flagrante verloochening van de libertair
anarchistische principes of in ieder geval als een bedenkelijke toegeving te
genover de bestaande sociale structuren, de wijze ook waarop zijn vriend 
zich sedert zijn voorspoedig huwelijk gaandeweg in het establishment -
de gehate bourgeois-maatschappij - weet te integreren. Deze heeft trou
wens niet alleen literaire en wetenschappelijke, maar ook "professorale" 
ambities. Door zijn speciaal doctoraat in 1899 aan de Brusselse universi
teit over Jonker Jan van der Noot gaan voor hem nieuwe perspectieven 
open: in 1901 een docentschap in de kunstgeschiedenis, in 1902 ook in de 
Nederlandse letterkunde . Ondertussen vermindert Vermeylens be
langstelling voor en medewerking aan "Van Nu en Straks", tot ergernis 
van zijn vrienden, en einde 1901 zal het tot een definitieve breuk komen 
als Vermeylen, hierin trouwens gevolgd door Van Langendonck en 
Hegenscheidt, zich verzet tegen het opnemen van de novelle "Wellust" 
van Dwelshauvers, die door De Bom in het Nederlands was vertaald. De 
reeds gezette tekst zal eerst veel later op een tachtigtal exemplaren worden 
verspreid. Dat wordt dan het einde van "Van Nu en Straks" en ook van 
een vriendschap. Het pijnlijke conflict zal Vermeylen niet loslaten. Enkele 
maanden na de breuk wordt een nieuw ontwerp van Twee Vrienden uit
gestippeld, maar de eigenlijke roman zal pas tijdens de tweede wereld
oorlog, toen de Duitse bezetter hem de toegang tot de Gentse universteit, 
waar hij sedert 1923 doceerde, ontzegde en hij dus over veel "vrije tijd" 
beschikte, definitief worden uitgeschreven. 

De traditie van "Van Nu en Straks" leefde echter twee jaar na het ver
dwijnen van het tijdschrift weer op dank zij de medewerking van de 
Noordnederlandse uitgever C.A.J . van Dishoeck, die een niet onaanzien
lijke rol heeft gespeeld bij de verspreiding van Vlaams letterkundig werk 
in Nederland . Het werd het zogenaamd anthologietijdschrift "Vlaande
ren" dat, achtereenvolgens onder de redactie van Teirlinck, Vermeylen 
en Van de Woestijne, na vijf soliede jaargangen (1903-1907) en vele on
verkwikkelijke verwikkelingen ter ziele ging. Ook voor Vermeylen is het 
van betekenis geweest: hij heeft er een aantal markante opstellen in gepu
bliceerd en ook drie van de vier hoofdstukken van De Wandelende Jood, 
waardoor het hem geholpen heeft in het realiseren van het scheppend 
kunstenaarschap, dat wellicht minder in zijn aanleg en mogelijkheden lag, 
maar hem toch tot het einde zou blijven bezighouden . 

Wie de jaargangen van de tweede reeks van "Van Nu en Straks" door
neemt moet de indruk opdoen dat de scheppende literatuur er althans 
kwantitatief minder aan bod komt en Herman Teirlinck gelijk geven die 
verklaarde dat het tijdschrift" Vlaanderen" het in kwaliteit en kwantiteit 
op "Van Nu en Straks" haalt, maar daar staat tegenover dat "Van Nu en 
Straks" de ontplooiing van figuren als Hegenscheidt, met Starkadd, en De 
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Bom, met Wrakken, mogelijk heeft gemaakt, dat West-Vlaanderen - Ge
zelle, Verriest, Rodenbach - uit zijn isolement en miskenning werd ge
haaid, dat, naast een viertal onsterfelijke gedichten van Van de Woestijne, 
vooral het artistiek hoogstaande proza van StreuveIs er samen niet minder 
dan 284 pagina's of 17,5% van het totaal aantal bladzijden beslaat en ten 
slotte dat Vermeylen er een tweetal artikels in publiceerde die mijlpalen 
zijn gebleken in de geschiedenis van de Vlaamse gedachte: de reeds meer 
dan eens door ons genoemde "Kritiek der Vlaamse Beweging", waarin 
betoogd wordt dat deze "maar een deel is van een zedelijke en economi
sche beweging ... naar een vrijer en schoner menselijkheid" en het opstel 
"Vlaamse en Europese Beweging" uit 1900 dat het vorige aanvult en in 
een scherper perspectief plaatst. De bekende formule aan het slot, het se
dertdien tot gevleugeld woord geworden "Vlaming(en) zijn, om Euro
peeër(s) te worden" vat op pregnante wijze Vermeylens visie samen. Wij 
moeten als Vlamingen ons wezen - en dus ook onze taal - trouw blij
ven. Dat is een eerste vereiste. Anders zijn wij niets. "Ik houd van een 
mens, die is wat hij is", aldus Vermeylen. "Wat gij in den grond zijt, 
moet ge geheel zijn", en pas dan zullen we in staat zijn het cultuurleven 
van onze buren - Fransen inbegrepen - om te werken tot eigen leven. 
En hij besluit: "En daarom, in twee regels samengevat: om iets te zijn 
moeten wij Vlamingen zijn - Wij willen Vlamingen zijn, om Europeeërs 
te worden" . Deze breed-humanistische visie heeft de evolutie van de 
Vlaamse gedachte ongetwijfeld gunstig en vruchtbaar beïnvloed. 

Korter en ook polemischer van toon is het stuk dat V ermeylen in de 
februari aflevering van 1897 laat verschijnen en dat vermoedelijk onmid
dellijk onder de invloed van de toen ontstane polemiek is geschreven: 
"Onze taal voor de Senaat en voor Buysse" . Hierin wijst hij de vroegere 
mederedacteur terecht naar aanleiding van diens uitlatingen over 
"Flamingantisme en Flaminganten" in "De Amsterdammer" van 17 ja
nuari 1897. Deze waren door de tegenstanders van de voor de juridische 
gelijkberechtiging van het Nederlands in België zo belangrijke "Gelijk
heidswet" uitgespeeld en hadden in de Vlaamse pers een felle polemiek te
gen Buysse uitgelokt. Het artikel van Vermeylen dient duidelijk in deze 
context gesitueerd te worden. Het eindigt met een sterk emotioneel plei
dooi over het thema "Waarom schrijven wij Vlaams?", dat het stuk uittilt 
boven de sfeer van de louter tijdsgebonden controverse . Terecht heeft 
Vermeylen het dan ook in de eerste bundel van zijn Verzamelde Opstellen, 
die in 1904 bij Van Dishoeck verschijnt, opgenomen, samen met andere 
belangrijke bijdragen uit "Van Nu en Straks", o.m. drie letterkundige 
kronieken, respectievelijk verschenen in het maartnummer van de eerste 
jaargang en in de mei- en augustusnummers van 1898. In de eerste rea
geert hij vrij scherp tegen het verslag Coopman en de toekenning van de 
Staatsprijs aan Virginie Loveling voor haar roman Een dure Eed (1892), on
der voorbijzien van Guido GezelIe die in de lente van 1893, ongeveer ge-
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lijktijdig met het eerste nummer van "Van Nu en Straks" de rijke bundel 
Tijdkrans had laten verschijnen. Vermeylen neemt het verslag van de jury 
scherp op de korrel maar spreekt ook in naam van de jongeren "de verering 
uit die ze de Westvlaamse dichter toedragen: 

Neen, GezelIe : gij leeft in heel het volk . Indien hier iemand weet wat gij voor 
onze toekomst beduidt, - gij die veertig jaar vóór ons aangevangen hebt, -
dan zijn het niet enige ouden, voor de kunst sinds lang afgeleefd, maar de 
nieuw-opkomenden . En wij zijn hier heel een sterke jeugd die u bewondert, 
en veel hoger stelt dan al wat thans aan 't dichten is .26 

De twee kronieken uit 1898 hebben beide betrekking op het drama Star
kadd van zijn vriend Hegenscheidt, waarvan de integrale tekst zojuist in de 
decemberaflevering 1897 was opgenomen. In de eerste spreekt hij zijn 
hooggestemde bewondering uit voor het werk waarin hij het streven van 
zijn eigen generatie op unieke en onvervangbare wijze zag uitgebeeld, in 
de tweede gaf hij lucht aan zijn felle verontwaardiging toen de jury van de 
driejaarlijkse wedstrijd voor toneelletterkunde het drama slechts een aan
moedigingspremie waardig achtte. 

Eveneens in de Verzamelde Opstellen, maar dan in de tweede bundel, 
(1905), is een ander slechts drie pagina's tellend maar belangrijk pole
misch stuk "Frans Netscher en de Vlaamse Ontwaking" waarin hij rea
geert tegen de voorstelling van deze auteur in de "Hollandsche Revue" 
als zou deze, ,ontwaking" op rekening moeten gebracht worden van wat 
Netscher "het geslacht van 1900" noemt . Na te hebben gewezen op de be
tekenis van GezelIe, Verriest, Rodenbach, De Mont, Buysse, Van 
Langendonck en "Jong Vlaanderen", die al voor de komst van "Van Nu 
en Straks" de vernieuwing hadden ingezet, komt hij er toe de verhouding 
van het tijdschrift tegenover "De Nieuwe Gids" nader te preciseren. Met 
klem ontkent hij dat de Vlaamse "ontwaking" onder de invloed van de 
Noordnederlandse beweging plaats zou hebben gehad: 

26. Verzameld Werk, Il , p . 90. R.F. Lissens heeft onlangs - zijn stuk is gedagtekend ,, 18 
nov . 1979" - in " Gezelliana" (zie Aantekeningen) met de passende toelichting de twee 
briefjes van GezelIe uit de nalatenschap Vermeylen, thans in het A.M.V .C ., gepubli
ceerd. Het eerste, " Uit Kortryk, op Palmenzondag, 1896" , d .i. 29 maart, is een 
bedankbriefje voor de toezending van het maartnummer van de eerste jaargang van de 
nieuwe reeks van "Van Nu en Straks" met daarin de reactie van Vermeylen op het 
verslag Coopman. Het briefje bevat aan het slot een verwijzing - tevens een vinger
wijziging - naar het opstel van Oomela Nieuwenhuis, " Een omkeer in de zedelijke 
begrippen " uit diezelfde aflevering, dat de priester GezelIe wel erg vreemd in de oren 
moet hebben geklonken . Het lijkt dan ook niet zo onwaarschijnlijk dat hij de volgende 
nummers van het tijdschrift die hem werden toegezonden onopengesneden heeft laten 
liggen . Als Vermeylen hem dan op I juni van het volgende jaar vraagt om door hem 
met enkele vrienden - Hegenscheidt , de Oaensist Ou Ca(s)tillon en de beeldhouwer 
Bracke - bij hem aan huis te worden ontvangen , wordt hij in een briefje van twee da
gen later vriendelijk afgescheept. 
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De stichters van V. N. & S. stonden het dichtst bij de Frans-Belgische schrij
vers, - geen Walen, zoals Netscher meent, maar bijna allen verfranste Vla
mingen; - zij zijn opgegroeid in dat kunstleven, dat van Brussel uit ons 
Beotië bevrucht heeft, en waarin de grootste rol toekomt aan LaJeune &lgique, 
Les XX, en de volksconcerten van Dupont. Daarom wil ik nu zeker de bete
kenis, welke De Nieuwe Gids voor ons gehad heeft, niet geringschatten: de 
Noord-Nederlandse beweging is ons een gewichtige ruggesteun geweest, zij 
heeft ons meer vertrouwen gegeven in onze eigen uitdrukkingsmiddelen, 
meer moed om in ónze taal te beproeven wat de Jeune Belgique hier gedaan 
had.27 

Tweeëntwintig jaar later zal Vermeylen het nog bondiger en pregnanter 
formuleren : 

De wegen van de beweging werden meer bepaald door het inheemse, Frans
Belgische voorbeeld, dan door invloeden uit Holland. Al spreekt het vanzelf, 
dat De Nieuwe Gids van overwegende betekenis bleek voor de vorming van het 
literaire taalgevoel der meeste jongere schrijvers. 28 

Overzien we nog even de medewerking van Vermeylen aan de nieuwe 
reeks van "Van Nu en Straks" (1896 -1901), dan kan de conclusie enkel 
zijn dat zijn inbreng zuiver kwantitatief eerder gering is geweest. Na het 
veelbelovende begin van de eerste jaargang - de "Kritiek der Vlaamse 
Beweging" in de januari aflevering, zijn reactie op het verslag Coopman 
in maart, de cyclus "Dagen van Onmacht" in mei, het kapitale opstel 
"Ene Jeugd" in augustus, - schijnt de belangstelling voor het tijdschrift 
bij hem sterk te verminderen: in de tweede jaargang enkel het korte 
gelegenheidsstuk "Onze taal voor de Senaat en voor Buysse", in de derde 
twee letterkundige kronieken gewijd aan Starkadd en in de laatste afleve
ring het opstel "De Renaissance", in feite het inleidend hoofdstuk van 
zijn proefschrift over Jonker Jan van der Noot, waarvan de andere kapit
tels in Verweys "Tweemaandelijksch Tijdschrift" verschijnen, welk zetsel 
zal worden aangewend voor de publikatie in boekvorm in 1899, ook het 
jaar waarin geen enkel nummer van "Van Nu en Straks" verschijnt. 

Wanneer in januari 1900 dan toch weer een nieuwe jaargang - de vier
de - van start gaat, ingeleid door de prachtige novelle De Oogst van Streu
veIs, behoort Vermeylen niet tot de medewerkers. Wel publiceert hij in het 
volgend nummer een beschouwing over Maeterlincks bundel La Sagesse et 
la Destinée die hij maar matig kon waarderen, onmiddellijk gevolgd door 
een kort "In Memoriam" van de einde november van het vorig jaar over
leden Guido GezelIe en verder nog twee gedichten onder het pseudoniem 
Karel de Visscher. In de driedubbele decemberaflevering komt dan de be
langrijke tekst" Vlaamse en Europese Beweging" als passend sluitstuk bij 

27 . Ibid. , pp . 191-192. 
28. Vmarru:/d Werk, III, pp . 638-639. 
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een merkwaardig nummer met gedichten van Karel van de Woestijne 
(drie verzen uit "Het Vaderhuis"), Herman Teirlinck, Alfred Hegen
scheidt en Prosper van Langendonck, een novelle van Stijn Streuvels, 
wiens Lenteieven door Hegenscheidt in bescherming wordt genomen tegen 
ongunstige kritiek van katholieke zijde, een "voordracht" van Hugo Ver
riest over de poëzie van Gezelle, een bespreking van de een jaar tevoren 
verschenen Memoirs of a Revoiutionist van Kropotkin door Jacques Dwels
hauvers, die ook het eerste deel brengt van zijn essay "Het vrij huwelijk"; 
alles samen een aflevering van 134 pagina's waarvan een twaalftal van 
Vermeylen . Erger wordt het in de vijfde en laatste jaargang: 3 pagina's -
de reactie op Netscher, zoëven besproken - op een totaal van 310. Ver
meylen heeft in de eerste jaren van zijn huwelijk blijkbaar weinig tijd over 
voor zijn vrienden en "Van Nu en Straks" en denkt in de eerste plaats 
aan het uitbouwen van een wetenschappelijke carrière . 

Toch blijft Vermeylen de hele tweede reeks door de algemeen erkende 
leider, de man die in naam van allen de pen grijpt als het moet en dat doet 
zonder in schelden of verbalisme te vervallen, maar met beslistheid en met 
een autoriteit waartegen bij tijd en wijle gemord wordt, maar die in feite 
nooit wordt betwist. Teirlinck schreef dan ook terecht: "Het is moeilijk 
het tijdschrift niet met haar leider te vereenzelvigen (zelfs lichamelijk, zou 
ik zeggen) en dit duidt eens te meer op het absoluut overheersend gezag, 
dat hij gedurende het hele bestaan van de onderneming heeft gevoerd" .29 

Vermeylen bezat als leider trouwens de nodige kwaliteiten : doorzicht en 
doorzettingsvermogen, eerlijkheid en rechtlijnigheid, een kloeke logica en 

29 . Getuigenis van H. Teirlinck in G.H . 's-Gravesande, De Geschiedenis van het tijdschrift 
Vlaanderen, p. 20, waar nog een aantal andere opmerkelijke uitspraken over Vermeylen 
en "Van Nu en Straks" ; " Van Nu en Straks [ . .. 1 is voor ons een verschijnsel geweest, 
waarvan de kwantitatieve waarde buiten elke verhouding staat met zijn diepere bete
kenis . Het was een uit Vlaamse engheid losgeveerde doorbraak naar een tijdgeest die 
overal reeds rondom Vlaanderen het geestesleven bezig was te bezielen. Het was geen 
actie uit eigen Vlaamse bewogenheid geboren. Het was een drang naar ontvankelijk
heid voor een vernieuwingsbeweging van buiten af" . (p. 13) Teirlinck merkt verder op 
dat Van Nu en Straks, ,in de grond niets gemeens had met [ . .. 1 De Nieuwe Gids " (Ibid.) 
en de Van-Nu-en-Straksers aanvankelijk afzijdig stonden tegenover West-Vlaanderen 
en GezelIe. Wel werden beide richtingen gaandeweg geassimileerd , waarbij het de 
grote verdienste van Vermeylen is geweest, de Westvlaamse dichter aan zijn vereenza
ming te hebben onttrokken en "zijn plaats (te hebben) getekend in de glorie der 
Nederlandse letteren" (p . 14) . Ten slotte wordt door Teirlinck het " Brusselse" karak
ter van de beweging en Vermeylens aandeel sterk beklemtoond ; " ... het is het Franse 
literair en artistiek leven van de hoofdstad dat de Vlaamse doorbraak uit Vlaamse eng
heid naar hoger geestelijk leven heeft ingeblazen en bewerkt. Deze verlossende rebellie 
heeft Vermeylen zo goed als alleen ontstoken en aangevuurd". (p. 15). Voor Em. de 
Bom (Jaarboek Academie 1945, pp . 35-36) is Vermeylen "de animator, de strijdende 
voorman [ . .. 1, de scherpe polemicus, de leider, die zich niet zelden ook gaarne door 
zijn vrienden liet leiden" . 
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een nuchtere en zakelijke aanpak, soms op het harde en bijna gevoelloze 
af. Het laatste was echter slechts schijn, want, om nog eens Teirlinck te ci
teren en hiermee dan deze lezing te besluiten: 

Wie mij nu vragen mocht : wat heeft hij, de ruime, de alzijdige, de even
wichtige, het hoogst gehuldigd: de waarheid die hij gezocht heeft? de schoon
heid die hij geliefd heeft? de vrijheid die hij bevochten heeft? . . Ik zou ant
woorden: de Menschheid met wie hij geweend heeft. 30 

30. Nieuw Vlaamsch Tijdschrift, 1946, p. 6. 
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AANTEKENINGEN 

Zoals ik bij het begin van deze lezing heb doen opmerken bestaat er nog 
geen gedetailleerde studie over het tijdschrift en de beweging van "Van 
N u en Straks" . Een eerste verdienstelijke poging was het overzicht van J . 
Kuypers, Op ruime Banen! De opbloei van onze nieuwere letteren en het 
Vlaamsche Tijdschrift "Van Nu en Straks" 1893-1901, verschenen in 
1921. Beknopter maar indringender is de behandeling van Aug. Vermey
len in Van GezeUe tot Timmermans, Amsterdam, 1923 , pp. 53-63 (en verder 
63-73 over Van Langendonck, Hegenscheidt en De Bom), vrijwel onge
wijzigd herdrukt in 1928 en in 1938, dan met de titel De Vlaamsche Letteren 
van GezeUe tot heden; vierde druk in 1949, vijfde druk in het Verzameld Werk, 
III, Brussel, 1953, pp. 638-650 en 650-662; zesde druk in 1963 als nr. 75 
van de reeks "Vlaamse Pockets" . Tijdens zijn Gents professoraat 
(1920-1929) gaf Karel van de Woestijne college over "Van Nu en 
Straks" voor de studenten van het doctoraat. Joris Eeckhout bracht hier
van een reconstructie in zijn Litteraire Profielen, VIII (1939), pp. 78-142. 
Belangrijk is ook de voordracht van Albert Verwey op het vijftiende Ne
derlandse filologencongres te Leiden, 21 april 1933: "Noord en Zuid in de 
jaren '90", herdrukt door Mevr. Nijland-Verwey in: Albert Verwey, Keu
ze uit het Proza van zijn Hoogleraarstijd (1925-1935), Zwolle, 1956, pp. 
242 - 252. In 1943 gaf de vijftigjarige herdenking van de stichting van 
"Van Nu en Straks" aanleiding tot lezingen in de Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Taal- en Letterkunde door J. MuIs, F. Toussaint van Boe
laere, Ernest Claes en August van Cauwelaert . Ze werden het jaar daarop 
door de Academie gepubliceerd onder de titel Van Nu en Straks. Een uitge
breider versie van de tekst van Toussaint vinden we terug als Inleiding bij: 
Spiegel van Van Nu en Straks. Bloemlezing samengesteld, ingeleid en van 
aanteekeningen voorzien door F.V. Toussaint van Boelaere, die kort 
daarop verscheen. De publikaties van L. Sourie, Inleiding tot de geschiedenis 
van" Van Nu en Straks ", Kortrijk, 1942 en Van Nu en Straks. Historiek en bete
kenis, 1953, zijn verdienstelijk maar niet altijd betrouwbaar. Vermelden 
we ook nog R .F. Lissens, "De betekenis van Van Nu en Straks" in De 
Vlaamse Gids, 1953, pp. 362-367 en vanzelfsprekend ook diens De Vlaamse 
Letterkunde van 1780 tot heden, 4e druk 1967, inzonderheid het zesde hoofd
stuk, pp. 95-128 en Ach. Mussche, "De tijd van Van Nu en Straks" in: 
TienJarige Herdenking van August VeT7TI'J'len, 1955, pp. 11-18. De studie van 
G. H. 's-Gravesande, De Geschiedenis van het tiJdschrift Vlaanderen . Brieven en 
documenten, bevat pp. 11-23 een Getuigenis van Herman Teirlinck, gedag
tekend 26.3.62, dat ook met het oog op "Van Nu en Straks" van beteke
nis is. In de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Neder-
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landse Taal- en Letterkunde van 1972, afl. 2, pp. 209-289 bezorgde Ger 
Schmook een uitvoerig geannoteerde editie van de tekst van een lezing 
van Cornette uit 1914: "Arthur H. Cornette leest over "Van Nu en 
Straks", in januari-februari 1914 te Brussel en te Antwerpen. Oorspron
kelijke tekst, van een inleiding en noten voorzien " . De acht tot hiertoe 
verschenen delen van de prepublikatie De wereld van " Van Nu en Straks". 
Briefwisseling 1890-1891 vermelden als bewerkers in het kader van het 
Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek R . Beckers, L. Jans
seune,J.P. Lissens , W . van Rooy . De eerste drie delen (Teksten, Annota
ties, Encyclopedisch Apparaat) hebben betrekking op de briefwisseling 
van 1890 en verschenen in 1975. De volgende vijf delen (telkens twee de
len teksten en annotaties en een deel encyclopedisch apparaat) brengen de 
briefwisseling van 1891 en werden in 1978 gepubliceerd. Belangrijke do
cumenten voor de geschiedenis van "Van Nu en Straks" in Leven met een 
schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van Ma
deleine Hegenscheidt-Heyman en met editie van onuitgegeven documen
ten . Eindredactie van de biografie en teksteditie van de documenten, met 
inleiding, aantekeningen, bijlagen en bibliografie door Raymond Ver
vliet, Antwerpen, 1977. Een fraai geïllustreerde brochure De Tijd van 
" Van Nu en Straks" werd samengesteld door de Educatieve Dienst van de 
Stedelijke Musea m.m.v. het A.M.V.C. en het C .S.V .C., Antwerpen, 
1978. 

Het Verzameld Werk van August Vermeylen verscheen in zes delen tus
sen 1951 en 1955 met een Beknopte Levensschets door F. de Backer en P. de 
Smaele. Onze aangehaalde teksten van Vermeylen zijn aan het Verzameld 
Werk ontleend - vandaar de gemoderniseerde spelling, behalve waar het 
om teksten gaat die aldaar niet zijn opgenomen . R. Roemans stelde een 
analytische bibliografie samen: Het Werk van Prof Dr. A. Vermrylen, 
Amsterdam-Antwerpen, 1953. 

Bij het afsterven van Vermeylen werden in het Jaarboek 1945 van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Leterkunde bijdragen op
genomen van Em. de Bom, F.V. Toussaint van Boelaere, Fr. de Backer 
en Fr. Baur. Tien jaar later publiceerde het inmiddels opgericht 
Vermeylen-Fonds teksten van Achilles Mussche, Dirk Coster, Herman 
Teirlinck, Paul de Keyser en W . Vanbeselaere, uitgesproken op de her
denkingen te Brussel en te Gent. Ter gelegenheid van de honderdste ver
jaardag van Vermeylens geboorte bracht het Nieuw Vlaams Tijdschrift een 
Vermeylen-nummer, 25e jg. nr. 3 (maart 1972) en het August 
Vermeylen-Fonds een brochure: August Vermeylen-Herdenking 1872-1972. 

Synthetische studie over De Wereldbeschouwing van August Vermrylen door 
Albert Westerlinck ( = José Aerts) Antwerpen, z.j . [1958], en verder diens 
opstellen "De onderlinge verhouding van kunst en wetenschap bij Ver
meylen" en "Analytische beschouwingen over de eenheid van vorm en 
inhoud in de literaire theorie van A. Vermeylen", respectievelijk ver-
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schenen in 1958 en 1970 en in bijgewerkte versie opgenomen in Verwonde
ring en Rekenschap. Opstellen over Nederlandse Letterkunde, Leuven, 
1978, pp. 165-180 en 181-193 . Mea Verwey schreef over de contacten 
tussen Vermeylen en Verwey in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 4ejg. nr. 3 (sep
tember 1949), pp . 311-328 en R .F . Lissens over "Twee brieven van Ge
zelle aan Vermeylen" in Gezelliana, 10ejg. afl. 2 (1979-1980), pp. 33-38. 
Andere bijdragen over Vermeylen in onze noten. Het Gedenkboek dat Ver
meylen in 1932 bij zijn zestigste verjaardag werd aangeboden, bevat o .m. 
interessante getuigenissen van Em. de Bom, "De jonge Vermeylen" en 
van G . Schamelhout, "Uit de jaren 1892-1901". Monografieën van P. 
de Smaele (1948, in het Frans), H . Teirlinck (1958) en J. Venstermans 
(1965). 
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