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VAN ONZE MEDEWERKER

JEROEN BERNAER
GENT Op een eilandje midden

in het kanaal Gent-Terneuzen, ligt
een oude, verweerde loods. Een
hefkraan steekt er bovenuit en aan
de kade bij de loods ligt een masto-
dont van een schip. Tot 1902 lag
hier, op het grondgebied van Oost-
akker, het landgoed van de familie
Maeterlinck. Als kleine jongen
bracht Maurice Maeterlinck er zijn
dagen door met tochten langs de
fruitbomen en bloemen en het op-
jagen van de bijen die zijn vader
hield. De Franstalige Vlaming
bleef op het landgoed wonen tot
zijn vierendertigste en schreef er
een groot deel van zijn literaire
werk. Maar in 1896 trok de liefde
van de Franse actrice en zangeres
Georgette Leblanc zo hard aan
hem, dat hij naar Parijs verhuisde
om bij haar te kunnen zijn.
Uiteindelijk moest het landgoed
wijken voor een uitbreiding van de
haven. Hoewel er van het landgoed
niets meer bewaard is gebleven, is
de plek opgenomen in de Maurice
Maeterlinckwandeling van Lite-
rair Gent. Die is een initiatief van
de Stedelijke Openbare Biblio-
theek en Gent Cultuurstad. ‘Met
het wegvallen van het landgoed
verdween de laatste band die Mae-
terlinck met zijn geboortestad
had’, zegt Nicolas Maeterlinck,
persfotograaf en achterkleinneef
van de schrijver. ‘Hij had geen en-
kele reden om nog naar Gent terug
te keren.’ En dus werd hij in eigen
land vergeten, terwijl de rest van
de wereld hem eerde. ‘Ook de nega-
tieve, schimmige verhalen over
zijn liefdesleven hebben daarvoor
gezorgd. Een normaal mens zou
die roddels weerleggen, maar hij
niet. Hij gaf daar niet om.’ 
Maeterlinck was een rijke bour-
geois. In een stad waar toen zo’n
groot aantal arbeiders woonde,
zou je denken dat die hem liever
kwijt dan rijk waren. ‘Ach, de arbei-
ders kenden hem niet’, legt de ach-
terkleinneef van Maurice uit. ‘Ze
waren ook niet bezig met hun ont-
voogding. Die speelde zich boven
hun hoofden af, in de politiek.’
Dat Maeterlincks werk vandaag de
dag haast onleesbaar is, zal hem
niet snel uit de vergetelheid halen.
‘Zijn teksten zijn natuurlijk wat
oubollig’, geeft Nicolas Maeter-
linck toe. ‘Ze moeten dringend ge-
moderniseerd worden. Jammer
genoeg kunnen mijn familie en ik

daar niet voor zorgen.’ 
De auteursrechten van Maeter-
linck zijn namelijk in het bezit van
zijn postuum geadopteerde zoon.
‘De man heeft zichzelf na Maeter-
lincks dood laten adopteren. Bel-
gië is het enige land waar dat mo-
gelijk is. Mijn overgrootoom zou
dat niet eens erg gevonden heb-
ben. Het kon hem niets schelen
wat er na zijn dood met zijn bezit-
tingen zou gebeuren. Hij was altijd
heel teruggetrokken, sloot zich af
van de buitenwereld. Zolang hij
maar in de natuur kon zijn, was hij
gelukkig.’
Daarom wilde Maeterlinck ook al-
leen maar huizen met een uitge-
strekte tuin. Hij kon niet anders.
De liefde voor het landschap van
het familielandgoed was te groot.
Het landgoed zou Maeterlincks
voornaamste inspiratiebron blij-
ven, ook lang nadat hij uit Gent

vertrokken was. Zo schreef hij laat
in zijn leven nog wetenschappe-
lijk-filosofische studies over bijen
en mieren. De uitgebreide natuur-
kennis waarop hij zijn werken ba-
seerde, kreeg hij mee van zijn va-
der.
Maeterlincks vader overleed een
jaar na het verdwijnen van het
landgoed. Hij ligt, samen met zijn
vrouw, begraven op het kerkhof
van Wondelgem. Het graf ligt on-
der de rechtermuur van de barok-
ke Sint-Annakerk, in de schaduw
van enkele wilgen. Een lange
scheur loopt over de tombe, de te-
gels aan de voet ervan zijn gebar-
sten en overwoekerd door on-
kruid. Een deel van het zwarte,
gietijzeren hek rond de tombe ligt
omver. ‘We hebben subsidies aan-
gevraagd bij de Vlaamse Gemeen-
schap om het graf te herstellen,
maar we hebben ze niet gekregen’,

zegt de fotograaf. Hij trekt even
aan het onkruid. ‘Mijn vader, die
ondervoorzitter is van de Maeter-
linckstichting, zal de herstelling
uit eigen zak moeten betalen.’
Nicolas maakt een kwartdraai
naar rechts en toont de graven van
vier kloosterzusters. ‘Spijtig dat
het er maar vier zijn en geen zeven,
zoals in Les Sept Princesses van
mijn overgrootoom’, zegt Nicolas.
Zijn grap lijkt wat misplaatst in dit
rijk der stilte. Al is het een tegen-
stelling die een Maeterlinck past.
In het oeuvre van Nicolas’ over-
grootoom zitten zowel vrolijke als
sinistere teksten. ‘Zijn vroege werk
is heel donker’, zegt Nicolas, terwijl
we op weg zijn naar een nieuwe
halte op de Maeterlinckroute. ‘De
dood en het kwaad waren voor
hem belangrijke thema’s. In die pe-
riode overleed zijn vader, ver-
dween het landgoed en waren er
spanningen met zijn vriendin,
Georgette Leblanc. Hij leed enorm.
Later schreef hij lichter werk, zoals
L’Oiseau Bleu.’ 
Nicolas Maeterlinck wijst naar bo-
ven, waar een beeld van een blau-
we vogel tegen de gevel hangt. Aan
beide zijden van de sculptuur be-
vindt zich een al even blauwe er-
ker. ‘Architect Geo Henderick was
zo weg van “L’Oiseau Bleu” dat hij
een Blauwe Vogel-villa heeft ont-
worpen’, vertelt de achterkleinneef
van Maurice. Een likje verf zou de
erkers geen kwaad doen.
Henderick was zo’n grote fan van
Maeterlinck, dat hij ook een buste
van hem maakte. Die prijkt nu op
een zware houten tafel in het Mu-
seum Arnold Vander Haeghen, in
de Veldstraat. Daar is ook Maeter-
lincks werkkamer uit zijn huis in
Zuid-Frankrijk weer opgebouwd,
compleet met de originele donker-
houten kasten. In een vitrine ligt
Een Leeuw van Vlaanderen van Cy-
riel Buysse. ‘Maeterlinck leerde
Buysse kennen toen hij zestien
was, tijdens het schaatsen in de
Drongense meersen’, legt Nicolas
uit. ‘Ze zijn heel hun leven goede
vrienden gebleven.’
De twee vrienden kregen allebei
een straat naar hen vernoemd. De
straten, tussen de Kortrijksesteen-
weg en De Pintelaan geklemd, lig-
gen broederlijk naast elkaar. Gent
vergeet zijn schrijvers niet, of toch
niet helemaal. Zelfs niet een schu-
we bourgeois als Maurice Maeter-
linck.

- site: www.literair.gent.be

REPORTAGE LITERAIRE WANDELING MET NOBELPRIJSWINNAAR 
Wie kent Maurice Maeterlinck nog? De enige Belg die ooit de Nobelprijs voor Lite-
ratuur heeft gewonnen, is in de vergeetput beland. Literair Gent wil daar met een
Maeterlinckwandeling verandering in brengen.

Op stap met Maeterlinck

In het familiegraf in Wondelgem werden de vader en de moeder van Mauri-
ce begraven. © Nicolas Maeterlinck 

LEBBEKE Voetbalclub FC Jo-
so, die speelt in de Koninklijke
Vlaamse Voetbalbond, zal zich
zijn dertigste toernooi nog lang
herinneren.
‘Het was zowat 17.25 uur toen we
opgeschrikt werden door een
meterslange steekvlam’, vertelt
secretaris Chris D’Hondt. In een
mum van tijd stond de frituur in

lichterlaaie. Bij het vervangen
van een gasfles was even te vo-
ren een sissend geluid gehoord.
‘Van de drie vrijwilligers die zich
in de frituur bevonden, was Ka-
rine Baert (42) er het ergst aan
toe. Ze werd met ernstige brand-
wonden aan het gezicht, armen
en benen, overgebracht naar het
UZ Gent’, zegt D’Hondt. 

De andere slachtoffers waren
Karines dochter Karen (18),
Yvan Van de Velde (36) en Kris
Van de Voorde (42), die voor de
frituur stond. Het ongeval komt
hard aan voor Karine Baert, die
geselecteerd was voor een vol-
gende reeks van het televisie-
programma Expeditie Robin-
son. 
De hulpdiensten, onder meer
het Rode Kruis, waren snel ter
plaatse omdat op het terrein van

vierdeklasser Rapid Club Lebbe-
ke in het vlakbij gelegen ge-
meentelijk sportcentrum ook
een toernooi aan de gang was.

Verslagenheid 

De verslagenheid bij FC Joso
was groot. Het toernooi met zes-
tien deelnemers werd stilgelegd
en de geplande fuif achteraf af-
gelast. 
‘Dit is uiteraard een complete
anticlimax’, zegt D’Hondt. ‘De

frituur werd ons ter beschikking
gesteld door een sponsor en
stond hier voor het eerst. En dan
gebeurt dit. Voor de ontvang-
sten die in de vlammen opgin-
gen, kunnen we ons opnieuw in-
zetten. Het lichamelijke en psy-
chische leed van de slachtoffers
is echter moeilijker te helen.’ 
Brandexpert Luc Callebaut be-
vestigde na onderzoek de thesis
dat een lekkende gasfles oor-
zaak was van de brand. (pvr)

Brand in mobiele Lebbeekse frietkraam maakt vier gewonden
Bij het vervangen van een gasfles in een mobiele frituur ont-
stond zaterdag een brand die de wagen totaal vernielde. 

DE PINTE

Elfjarige paardrijdster
kritiek na val 

Een elfjarig meisje is zaterdag-
avond rond 18 uur van haar paard
gevallen in De Pinte. Ze ligt in een
coma.
Het meisje leidde haar paard op
een klein betonwegje tussen de
weilanden toen een voorbijrij-
dende wagen het ros op hol deed
slaan. Achter het stuur van de wa-
gen zat een 43-jarige vrouw. De
jonge berijdster werd uit het za-
del gelicht en viel achterover op
de grond. Haar toestand is kritiek.
Volgens het parket van Gent is het
onder de twaalf jaar verboden om
zonder begeleiding paard te rij-
den op de openbare weg. (belga)

GENT

Man probeert
echtgenote hoofd
in te slaan 
De man die zaterdagmiddag in

Sint-Amandsberg zijn vrouw het
hoofd probeerde in te slaan met
een klauwhamer, had problemen
met de bezoekregeling voor de
kinderen. 
Frederique M. (30) had Vicky S. op
23 april al eens proberen te wur-
gen. Sindsdien woonde de vrouw
met haar twee kinderen van 2 en 3
jaar bij haar zus. Het hoederecht
werd zo geregeld dat de kinderen
twee dagen per week bij hun va-
der zouden verblijven.
Afgelopen zaterdag kwam Vicky
haar kinderen ophalen. Eerst ver-
liep dat zonder problemen: ze
kreeg de kinderen mee en zette ze
op de achterbank van haar auto.
Maar toen ze daarna opnieuw het
huis binnenging, ontstond er een
zware ruzie. Vicky rende naar bui-
ten, achternagezeten door haar
man. Die had een brief over het
hoederecht in de ene en een
klauwhamer in de andere hand.
Frederique M. sloeg tot zeven keer
toe op zijn echtgenote in. 
Een toevallige voorbijganger kon
hem wegtrekken en zijn woning
binnenduwen. Daar probeerde M.
zelfmoord te plegen. 
De zwaargewonde Vicky en haar
echtgenoot werden naar twee ver-
schillende ziekenhuizen overge-
bracht. (gjdv)

KALLO

Jonge automobilist 
uit auto geslingerd

Bij een zwaar verkeersongeval
op de expresweg richting kust in
Kallo kwam vrijdag om 23 uur
Kristof B. uit Beveren om het le-
ven. Zijn wagen slipte en botste
tegen een boom. Kristof B. werd
uit het voertuig geslingerd. Hij
overleed ter plaatse. (dbs)


