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KENNISMAKING MET HET HISTORISCH TIJDSBEELD 

 

Elk historisch verschijnsel is ingebed in een historische context van sociale, politieke, economische en 

culturele elementen. Deze scriptie speelt zich voornamelijk af tegen de historische achtergrond van de 

belle époque en het interbellum. Zoals de titel van deze scriptie al verraadt, ligt het zwaartepunt van dit 

onderzoek bij Belgische intellectuele netwerken. Het tijdskader waarin deze netwerken vergroeit zijn, 

situeert zich in de voornoemde belle époque. Op deze vergane glorieperiode van economische 

voorspoed, grandeur en ongekende mogelijkheden werd na de eerste wereldoorlog reeds met 

weemoed teruggekeken.1 De term belle époque verwijst doorgaans naar de periode 1900-1914 en staat 

vaak in relatie met het intellectueel gewicht dat zo typerend was voor deze periode.2  

De hoopvolle sfeer van ongebreidelde vooruitgang werd aangewakkerd door een resem technologische 

innovaties (elektriciteit, ontploffingsmotor, stoomturbine) die de ingenieur de held van zijn tijd maakte. 

De tweede industriële revolutie met zijn nieuwe energiebronnen, sectoren (onder andere de 

ontwikkeling van de chemische nijverheid) en afzetmarkten genereerde een ongekende materiële 

vooruitgang, waar echter slechts een select publiek de zoete vruchten van plukte. De belle époque was 

naast een tijd van innovatie ook vooral een tijd van burgerlijke schone schijn die een harde sociale 

realiteit voor het gros van de bevolking met alle uiterlijke rijkdommen maskeerde. 

De gevestigde orde werd aan het fin de siècle voor een serieuze uitdaging gesteld door 

emancipatorische tegenkrachten van ongerepresenteerde groepen uit de samenleving. Deze krachten 

laten zich door de termen antiklerikalisme, socialisme, feminisme en (in België ook flamingantisme) 

vatten en zorgden voor grote politieke en maatschappelijke omwentelingen. De Belgische belle époque 

was onder andere het strijdtoneel voor het ontstaan van de massademocratie door de invoering van het 

algemeen meervoudig stemrecht. Deze democratisering kwam er onder druk van massabetogingen en 

algemene stakingen en is illustratief voor de macht die uitging van „de straat‟ in politieke besluitvorming. 

De emancipatorische krachten in dé periode van vernieuwing en verwachting, brachten desalniettemin 

een onderhuids gevoel van onbehagen en angst voor de modernisering en de ingroeiende „classes 

                                                                   
1 C. Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis, Gent, Academia Press, 
2009, p. 11. 
2 G. Leroy en J. Bertrand Sabiani, La vie littéraire à la belle époque, Parijs, 1998, pp. 1-5. 
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dangereuses‟ mee, wat een voedingsbodem bleek te zijn voor reactionaire stromingen en 

cultuurpessimisme.3 

Historici zien de Franse Dreyfus-affaire vaak als een kenschetsende uiting van deze dualiteit en 

spanning die de belle époque latent in zijn greep hield. Eigen aan deze periode is immers dat de invloed 

van de pers op het publieke debat zeer groot geworden is. 

Wie Dreyfus-affaire zegt, zegt eveneens Emile Zola. Deze nagelde in 1898 met zijn “J‟accuse” in de 

Frans krant „l‟Aurore‟ de veroordeling van de joodse kapitein Alfred Dreyfus wegens hoogverraad aan 

de Franse Republiek aan de schandpaal. Zola wees op de dreiging die uitging van nationalisme en 

antisemitisme binnen de Franse republiek en wist met zijn aanklacht de hele Franse intellectuele wereld 

te mobiliseren. Hierbij werd een tweedeling gecreëerd tussen dreyfusards, die zich voornamelijk aan de 

linkse zijde van het politiek spectrum bevonden, en anti-dreyfusards, een nationalistisch, militaristisch 

en katholiek publiek dat de moderne verlichte eisen van vrijheid van meningsuiting, het algemeen 

stemrecht, antiklerikalisme, de arbeidersbeweging, het feminisme, neomalthusianisme en dergelijke als 

moderne uitwassen beschouwde die bestreden moesten worden. Net zoals het reactionair cultureel 

onbehagen ten opzichte van de modernisering geen Franse exclusieve was, stopte ook de 

Dreyfusaffaire niet aan de landsgrenzen en liet ze ook vele buitenlandse intellectuelen op de barricaden 

gaan. In België was de mobilisatie vooral aan linkse zijde van het Dreyfusspectrum aanwezig, de 

rechtse katholieke zijde liet zich eerder onbetuigd. 

De angst van deze „anti-intellectuele‟ klasse voor de ondergang van de gevestigde orde vertaalde zich 

in een projectie van deze angst op „de Ander‟: de arbeider, de vrouw, de homoseksueel, de 

vreemdeling, de jood. De alomtegenwoordige verwijzingen naar „ras‟, „natie‟ en „bloed‟ onderschrijven 

duidelijk het proto-fascistische gedachtegoed dat in heel Europa langzaamaan de kop opstak en in de 

20e eeuw zijn excessen kende.4 Toch waren reactionaire krachten niet de enige met spierbundels. Paul 

Hymans sprak in 1898 naar aanleiding van de Dreyfusaffaire met utopisch enthousiasme over “het 

ontwaken van een universeel publiek geweten, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, geschokt 

door de schending van het recht, waar ook ter wereld.”5 Naast emancipatiebewegingen en allerlei 

sociale hervormingsbewegingen binnen de transnationale ruimte, werd de belle époque binnen de 

context van opbouwende nationalistische spanningen eveneens gekenmerkt door een uitbreidend 

netwerk aan internationale instellingen die zich inzetten voor de wereldvrede. Vanaf het eind van de 19e 

                                                                   
3 G. Deneckere, „Nieuwe geschiedenis van België, 1878-1905‟, in: Nieuwe geschiedenis van België, 1830 – 1905,  Tielt, 
2005, pp. 447-467. 
4 G. Deneckere, „Nieuwe geschiedenis van België‟, pp. 651-657. 
5 P. Hymans, „Correspondance de Bruxelles‟, in: La Meuse, 12-13 februari 1898. Geciteerd door G. Deneckere, „Nieuwe 
geschiedenis van België‟, p. 651.  
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eeuw onderging de vredesbeweging zelfs een „renaissance‟: het pacifisme ging zich mixen met de 

nieuwe emancipatorische krachten van zijn tijd.6 Deze hele setting vormt de achtergrond voor de 

proliferatie van een intellectuele elite die zijn vormende jaren in de belle époque onderging. 

Alle pacifistische inspanningen ten spijt, raakte de wereld in 1914 toch verzeild in een vier jaar durende 

stellingenoorlog die miljoenen slachtoffers van de meest diverse nationaliteiten de dood in joeg. De 

belle époque werd door de meest moderne artillerie voor eeuwig aan flarden geschoten. De spanningen 

tussen Oostenrijk-Hongarije en zijn buurlanden hadden de rest van Europa meegesleurd in een 

complex alliantiesysteem, waarvan de vernietigende kracht pas duidelijk werd nadat op 28 juni 1914 

een jonge Bosnische revolutionair het vuur aan de lont stak door de Habsburgse kroonpretendent Franz 

Ferdinand te vermoorden.7 Tussen de erfvijanden Frankrijk en Duitsland kwamen de latente 

spanningen, die in de recente jaren door territoriale revanchistische gevoelens over Elzas-Lotharingen 

sterk gevoed waren, tot volle uitbarsting en over heel Europa zorgde de nationalistische vloedgolf voor 

vernieling en dood.8  

Na de oorlog, die de grote oude rijken van de Habsburgse keizers, de Russische tsaren en de 

Ottomaanse sultans ten val had gebracht, werd de totale overwinning bekrachtigd door een afstraffend 

vredesverdrag. Het „Verdrag van Versailles‟ werd beslecht en opgelegd door de belangrijkste 

mogendheden die als overwinnaar uit de oorlog gekomen waren. Dit waren de VS, Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Italië. Duitsland en Rusland werden buiten spel gehouden. 

Versailles had, zo zou 20 jaar later blijken, een bom gelegd onder elke hoop op stabiliteit in Europa. De 

Europese geallieerde machten hadden via het verdrag immers gezorgd voor een waarborg van de 

zwakke positie van Duitsland na de oorlog. Dit deden ze vooral aan de hand van het opleggen van een 

surrealistisch hoog bedrag aan herstelbetalingen, dat Europa op kosten van de Duitsers opnieuw zou 

moeten oplappen. De geallieerden legden de nieuwe Duitse sociaaldemocratische Weimarrepubliek de 

termen op die het vergane Duitse derde rijk verdiende. Europa was na ‟14-‟18 ook een nieuwe 

revolutionaire kracht rijker. In Rusland hadden de bolsjewieken via de revolutie een nieuw marxistisch 

regime op poten gezet dat universele subversie nastreefde. De herindeling van Europa, die eveneens te 

Versailles besproken werd, ging hand in hand met het veiligstellen tegen dit bolsjewisme. Vele 

nationalistisch-separatistische bewegingen zagen na de oorlog, onder het motto „recht op 

zelfbeschikking‟ hun eisen in vervulling gaan (de etnische zuiveringen die zelfs nog in de jaren ‟90 van 

                                                                   
6 G. Brockington, „A World fellowship: the founding of the International Lyceum Club for Women Artists and Writers, in: 
Transnational Associations, 1 (2005), p. 6.  
7 R.R. Palmer, J. Colton en L. Kramer, A History of the Modern World, New York, McGraw-Hill, 2007, pp. 677-687. 
8 S. E. Cooper, Patriotic Pacifism: Waging War on War in Europe, 1815-1914, Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 
164-168. 
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de 20e eeuw plaatsvonden in het balkangebied getuigden van de onzorgvuldigheid waarmee dit recht 

op zelfbeschikking ontleend werd). Andere naties zagen, dankzij de ondergang van de grote rijken, hun 

oppervlakte aanzienlijk verruimen.  

De vredespartners in Versailles zochten naast bovenstaande maatregelen ook naar een manier om te 

voorkomen dat ooit nog oorlog zou woeden op het Europees continent. Geïnspireerd door, en op sterk 

aandringen van de Amerikaanse president Woodrow Wilson, werd als hoeksteen van de vrede van 

Versailles de Volkenbond opgericht. Deze Volkenbond zou zoeken naar vreedzame en democratische 

oplossingen bij conflicten. Open onderhandelingen moesten het antidotum zijn voor de geheime, 

wantrouwen opwekkende verdragen die in de aanloop naar WOI geculmineerd hadden.9 

De ironie wil dat omwille van de isolationistische republikeinse krachten binnen de VS, die gedurende 

het hele interbellum sterk hun stempel drukten op de Amerikaanse buitenlandse politiek, de VS geen lid 

werd van deze „League of Nations‟.10 Van bij aanvang was de Volkenbond gedoemd te mislukken. Het 

werd eerder een „club des vainqueurs‟, aangezien de overwonnen machten Duitsland en Rusland niet 

mochten toetreden tot deze internationale liga. De League had noch een eigen machtsorgaan, noch een 

sterke macht binnenshuis, die genoeg autoriteit bezat om de League tot een doeltreffende organisatie in 

internationale conflicten te doen fungeren (op enkele, minder wereldvrede bedreigende situaties na). De 

Volkenbond berustte dus geheel op de goodwill van de grote Europese machten, in een wereld waarin 

Europa niet langer het zwaartepunt vormde.11 

Ondanks deze pessimistisch uiteengezette visie, die voornamelijk vanuit de wijsheid achteraf ontstaat, 

begon het interbellum desalniettemin zeer hoopvol voor de contemporain uit de „roaring twenties‟. De 

economie wist zich via de hernemende internationale handel, nieuwe industrieën en nieuwe 

massaproducten (waaronder de auto) te herstellen, zodat een zekere graad van welvaart bereikt 

werd.12  

De democratie leek het Europa uit de jaren ‟20 te begeesteren. In de vanouds democratische landen 

werden de laatste barrières naar massademocratie omver geworpen. Het algemeen stemrecht, voor 

mannen, vond in vele Europese landen (en ook in de VS) ingang. Vrouwen moesten doorgaans langer 

wachten (in België zelfs tot na WOII).13 Ook de nieuwe naties namen liberale democratische principes 

op in hun grondwet. Allerlei sociale eisen, met kracht bijgezet door de sociaaldemocraten en de 

                                                                   
9 E. Hobsbawm, Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991., Utrecht, Het Spectrum, 1995, pp. 46-51.  
10 J. Hermans, Uitgerekend Europa: geschiedenis van de Europese integratie, Amsterdam, Het Spinhuis, 2004, p. 16. 
11 R.R. Palmer, J. Colton en L. Kramer, A History of the Modern World, p. 718. 
12 Ibidem, p. 785. 
13 D. de Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België (1830-1960), Gent, Masereelfonds, 
1980, p. 176. 
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vakbonden, zagen zich vertaald in sociale verworvenheden (onder andere de acht-uren-werkdag). 

Duitsland, onder de sociaaldemocratische Weimarrepubliek, werd in 1926 toegelaten tot de Volkenbond 

en de geest van Locarno symboliseerde het hoogtepunt van de Europese goodwill tijdens het 

interbellum. Via allerlei verdragen werd een verzekering tegen oorlog gecreëerd. In 1928 werd de 

internationale harmonie opnieuw kracht bijgezet op het Pact van Parijs (ook wel Kellogg-Briand Pact 

genoemd). Dit pact werd door 65 landen ondertekend en veroordeelde oorlog als oplossing bij 

internationale conflicten.14 

Toch bleken deze inspanningen op lange termijn niet bestand te zijn tegen wat de sombere jaren ‟30 

zouden brengen. De geest van Locarno bracht hoop, maar het spook van Versailles waarde nog steeds 

rond. Eind jaren ‟20 stortte de wereldeconomie in elkaar. Deze crisis bracht zowel in Europa als in 

Japan de militaristische en extreemrechtse krachten, die nooit echt weggeweest waren, aan de macht.15 

Mussolini, Hitler en Franco belichaamden het fascisme dat Europa en de rest van de wereld een tweede 

maal in de afgrond zou storten. De grootste fout van Versailles was het weigeren van de re-integratie 

van de verliezende kampen in de opbouw van een nieuwe stabiele wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
14 R.R. Palmer, J. Colton en L. Kramer, A History of the Modern World, pp. 764-773. 
15 E. Hobsbawm, Een eeuw van uitersten, p. 52. 
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I. VRAAGSTELLING EN THEORETISCHE ONDERBOUWING 

 

Zowel de titel als de inleiding maakten al melding van een Belgisch intellectueel netwerk uit de belle 

époque waar deze scriptie zich in zal verdiepen. De actoren in dit netwerk zullen (in het derde 

hoofdstuk) via een wel heel speciaal perspectief aan bod komen, namelijk vanuit het literair genre van 

de historische roman. De aanleiding voor deze onderneming is de roman „The Bridge of Years‟,16 die de 

in Gent geboren Belgisch-Amerikaanse schrijfster May Sarton in 1946 publiceerde.17 Deze historische 

novelle vertelt het relaas van een Brusselse, burgerlijke, maar progressieve familie tegen de sociaal-

politieke achtergrond van het interbellum. De protagonisten binnen dit verhaal waren 2 van de 

kernactoren van het intellectueel netwerk dat wij hieronder uitgebreid onder de loep zullen nemen, 

namelijk Raymond Limbosch en zijn vrouw Céline Dangotte.18 May sprak in haar correspondentie met 

geliefden en kennissen meermaals over “my family from „the bridge‟”en noemde de Limbosch-familie 

het anker van haar leven in Europa.19 May liet zich ontvallen dat „le Pignon Rouge‟, het huis van de 

familie Limbosch, tot haar eerste herinneringen aan Europa behoorde.20  

Hoewel Mays leven zich in de VS bevond, was het Europa waar May zich entte op zowel oude als 

nieuwe intellectuele netwerken. In verscheidene memoires en autobiografisch werk gaf May aan dat zij 

tot 1940 zelfs volledig gekluisterd was aan „haar Europa‟, aan haar roots in België en aan haar vrienden 

die ze (sinds 1936) in Engeland gemaakt had.21 In 1992, op 80-jarige leeftijd deelde May in één van 

haar „journals‟ mee dat zij gedurende veertig jaar een “builder of bridges,…, between Europe and 

America” geweest was.22 Het Belgisch accent in haar Frans is nooit volledig verdwenen23 en wanneer 

zij terugdacht aan de vele gepassioneerde discussies die zij bij de Limbosch-familie mocht bijwonen, 

stak de heimwee naar Europa, naar het continent en de Franse taal de kop op.24 

 

 

                                                                   
16 M. Sarton, The Bridge of Years, New York, Doubleday & Company, 1946, p. 342.  
17 D. De Weerdt, “Sarton Eléonore Marie”, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, (2009) 19, pp. 822-834. 
18 M. Sarton in een brief aan haar biograaf Margot Peters, in: S. Sherman, May Sarton. Selected letters 1955 – 1995, New 
York, Norton & Company, 2002, p. 352.  
19 May Sarton aan Céline Dangotte, 28 augustus 1948, Archives de la ville de Bruxelles (AVB), Maison Dangotte (MD). 
20 M. Sarton, A World of Light. Portraits and Celebrations, New York, Norton & Company, 1976, pp. 71-72. 
21 M. Sarton, Endgame. A Journal of the Seventy-Ninth Year, New York, Norton & Company, 1992, pp. 120- 121.; M. Sarton, 
A World of Light, p. 124. 
22 M. Sarton, Endgame, p. 227. 
23 Ibidem, p. 107. 
24 Ibidem, p. 295. 
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1.1 V R A A G S T E L L I N G 

Onze probleemstelling richt zich erop na te gaan in welke mate de intellectuele atmosfeer rond het 

netwerk van Limbosch en Dangotte voortleeft in een roman die geschreven werd tijdens en 

gepubliceerd werd vlak na de tweede wereldoorlog. Hierbij zullen wij zoeken naar overlappingen op vlak 

van leefwereld, ideeën en idealen, zowel in theorie als in de praktijk. Zoals gezegd zal hieronder dieper 

ingegaan worden op deze intellectuelen en de theorievorming rondom hun geschiedenis.  

Aangezien May Sarton zelf van een jongere generatie stamt dan de protagonisten in haar roman, 

moeten we er rekening mee houden dat van enige vertekening of beïnvloeding vanuit haar eigen 

leefwereld sprake kan zijn. Van Benedetto Croce leerden wij immers dat „elke geschiedschrijving 

eigentijds is‟. Dit geldt voor historische werken evenzeer als voor literaire werken. Het standpunt dat de 

auteur inneemt en de periode waarin hij schrijft, zijn voor een literair product beïnvloedende factoren.25 

May Sarton werd geboren in 1912,26 beleefde haar kindertijd en adolescentie tijdens het interbellum en 

groeide dus op in een generatie die oorlog als iets onvermijdbaar en vanzelfsprekend aanvoelde.27 

Raymond Limbosch en Céline Dangotte waren daarentegen kinderen van de wereld waarin alles 

mogelijk was en van de generatie die oorlog als anachronisme beschouwde.28 Zij behoorden tot  de 

gelukzalige „generatie 1885‟.29 De Grote Oorlog bracht een eind aan deze idealistische droom: “the 

world of their youth was the pre-1914 world, and it vanished forever with the First World War.” May 

Sarton vatte het zelf krachtig samen: “When my generation looks back on their generation, we feel old; 

they seem forever young.”30 

De historische roman, die in dit onderzoek aan een grondige „filtering‟ onderworpen zal worden en 

daardoor een essentieel onderdeel van deze onderzoeksproef uitmaakt, biedt geen onproblematisch 

perspectief op vlak van representatie van de werkelijkheid. Fictie en non-fictie vloeien in de historische 

roman immers rijkelijk door elkaar.31 Wij zullen in dit onderzoek trachten het fictieve van het non-fictieve 

los te koppelen aan de hand van het bronnenmateriaal dat wij hiervoor zullen aanwenden. Dat 

bronnenmateriaal zal hoofdzakelijk bestaan uit egodocumenten: brieven, memoires en autobiografische 

werken. Zowel op het problematisch statuut van de historische roman als op het gebruik van 

                                                                   
25 H. Ritter, Dictionary of concepts in history, Connecticut, Greenwood Press, 1986, p. 66. 
26 D. De Weerdt, “De Sartons en België”, in: Brood en Rozen (1999) 1, pp. 53-72. 
27 E. Hobsbawm, Een eeuw van uitersten, p. 52. 
28 M. Sarton, I knew a phoenix. Sketches for an autobiography, New York, Norton & Company, 1959, p. 68. 
29 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap tijdens de Belgische belle époque, Gent (onuitgegeven 
doctoraatsproefschrift Universiteit Gent), 2006, p. 235. (promotor: J. Art) 
30 M. Sarton, I knew a phoenix, p. 39. 
31 T. Verschaffel, “Historici en de historische roman”, in: J. Tollebeek, G. Verbeeck en T. Verschaffel (red.), De lectuur van 
het verleden. Opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden door Reginald de Schryver, Leuven, 
1998, p. 120.  
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egodocumenten zal hieronder eveneens dieper ingegaan worden. In dit onderdeel zal ook het belang 

van het schetsen van een soort van selectieve biografie van May Sarton, alvorens over te gaan tot de 

effectieve ontrafeling van haar roman, naderbij bekeken worden.  

Deze selectieve biografie zal zich tot doel stellen de verwantschap of betrokkenheid van May zelf bij de 

intellectuele kernactoren Limbosch en Dangotte, en diens netwerk, te onderbouwen. Hier zullen, 

omwille van hun relevantie, ook mensen als George Sarton, Mays vader, Mabel Elwes, haar moeder, en 

schrijfster Marie Closset, alias Jean Dominique, aan bod komen. In deze selectieve biografie zullen 

accenten gelegd worden die voor de intellectuele invalshoek van deze scriptie interessant zijn. 

Sociabiliteit, de vorming van een intellectuele identiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen 

onder andere veel aandacht krijgen in dit biografisch luik. Het is eveneens in dit biografisch luik dat de 

actoren uit het Belgisch intellectueel netwerk dat wij hier als studieonderwerp nemen, in hun 

intellectuele context zullen geschetst worden.  

Dankzij de rijkdom aan introspectie die egodocumenten bieden, zal deze selectieve biografie ook 

aandacht schenken aan May Sartons eigen intellectuele identiteitsvorming. In „A World of Light. 

Portraits and Celebrations‟ liet May zich al ontvallen dat haar eigen identiteit en de manier waarop zij 

naar de wereld keek zeer sterk getekend werd door haar ouders en diens kring: “Being the child of 

George and Mabel Sarton was an intense experience and an immensely rich one as I look back on it 

now. It was a rich experience to grow up between two such powerful personalities and to absorb their 

values, little by little.” Ook haar verantwoordelijkheidsgevoel werd gestuurd vanuit het ouderlijk huis: “I 

always knew that I had a responsibility towards life itself to do something in my own right, to contribute, 

to create. That was simply taken for granted in the ethos in which I grew up.”32 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
32 M. Sarton, A World of Light, pp. 19-20. 
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1.2    I N T E L L E C T U E L E N :  A F B A K E N I N G   V A N   H E T   B E G R I P 

Met de termen sociabiliteit, de vorming van een intellectuele identiteit en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid lichtte ik al een tipje op van wat ik de intellectuele sluier zal noemen.  

1.2.1    INTELLECTUELE GESCHIEDENIS BINNEN DE HISTORIOGRAFIE 

Geschiedenis van intellectuelen of een intellectuele geschiedenis is een onderzoeksdiscipline die zich 

op het kruispunt van de sociale en culturele geschiedenis bevindt en sterk beïnvloed is door recente 

ontwikkelingen binnen de sociologie.33 Door de postmoderne „linguistic turn‟ en de antropologische 

infusie binnen de historiografie is het steeds moeilijker geworden cultuurgeschiedenis af te bakenen van 

andere historische disciplines en andere sociale wetenschappen tout court.34 De geschiedenis van de 

intellectueel is echter niet de studie van individuen op zich. Het is de studie van een groep. Deze staat 

in sterke relatie met het feit dat bij intellectuele geschiedenis vooral gezocht wordt naar een analyse van 

vorming, socialisatie en organisatievormen.35 Wie een onderzoek naar intellectuelen betracht, kan dit 

niet loskoppelen van een onderzoek naar sociabiliteit.36 Zonder de aandacht voor het sociabiliserende 

karakter van intellectuelen gaat men eigenlijk aan het hart van de intellectuele geschiedenis voorbij. De 

titel van dit onderzoek geeft het al aan: May Sarton en haar Belgische intellectuele netwerk.  

Wat is nu eigenlijk sociabiliteit? Christophe Verbruggen stelt dat “sociabiliteit duidt op alle mogelijke 

situaties en locaties van menselijk contact. Zowel contacten tijdens het flaneren op de boulevard, 

geleerdengenootschappen en theaterbezoeken zijn vormen van sociabiliteit.”37 Onderzoek naar 

sociabiliteit staat nauw in relatie met het onderzoek naar het ontstaan van de publieke sfeer. Habermas 

beargumenteerde dat de publieke sfeer in haar moderne vorm het resultaat is van zeventiende en 

achttiende-eeuwse West-Europese ontwikkelingen. Ze kwam volgens hem op in salons, koffiehuizen en 

andere plaatsen waarin individuen samenstroomden om het reilen en zeilen van de toenmalige 

maatschappij, en specifiek het doen en laten van de staat, te bespreken.38 Volgens Maurice Agulhon 

werd het sociabiliteitslandschap verrijkt door een nieuwe factor: de oprichting van talrijke 

genootshappen. Hij stelde dat deze genootschappen bij uitstek stedelijke, mannelijke, egalitaire en 

burgerlijke initiatieven waren.39 Dat de door mannen gedomineerde genootschappen de aristocratische 

salons uit het Ancien Regime niet volledig vervangen hebben, maar er naast bestonden, heeft het 

                                                                   
33 M. Trebitsch, et al. (eds.), Pour une histoire comparée des intellectuels, Brussel, 1998, 176 p. 
34 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 13. 
35 G. Leclerc, Sociologie des intellectuels, Parijs, 2003, p. 4. 
36 M. Trebitsch en N. Racine, Sociabilités intellectuelles, lieux, milieux, réseaux, Parijs, 1992, 275 p. 
37 C. Verbruggen geciteerd in C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 18. 
38 J. Habermas, The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of Bourgeois society, 
Cambridge, 1999, 301 p. 
39 M. Agulhon, Le cercle dans la France bourgeoise, 1810 – 1848: étude d‟une mutation de sociabilité, Parijs, 1977. 
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onderzoek naar „vrouwelijke‟ intellectuelen meer dan grondig aangetoond. Het was net deze mondaine 

hoek van het intellectuele veld die door de „femmes savantes‟ gedomineerd werd. Hieruit moet echter 

niet geïnterpreteerd worden dat de vrouwelijke intellectuelen zich enkel tot deze salons beperkten.40 

Verbruggen heeft er op gewezen dat in de loop van de 19e eeuw er een aantal manieren bijkwamen om 

in groep publieke relaties te beleven, namelijk via tijdschriften, congressen, manifesten en petities.41 

Met deze media gingen de intellectuelen van hun tijd zich mengen in het publieke debat en dankzij de 

opkomst van de massamedia, waar deze nieuwe media voorbeelden van zijn, ging van de steeds 

verder ontwikkelende publieke ruimte een emancipatorische kracht uit.42 De Dreyfusaffaire is dan ook 

een schoolvoorbeeld van intellectuele sociabiliteit en de invloed op het publieke debat en dito 

besluitvorming. Om dit alles in een notendop te vatten kan er gesteld worden dat sociabiliteit aan de 

basis ligt van de organisatie van de publieke ruimte.43 

1.2.2   DE INTELLECTUEEL: WHAT‟S IN A NAME? 

Over een concrete definitie van wat de intellectueel nu eigenlijk is en wat hij doet, is al veel inkt 

gevloeid. In wezen is de polemiek hieromtrent zo oud als de intellectueel zelf. De twee kernaspecten 

van het debat zijn gecenterd rond de culturele, economische en sociale functie van de intellectueel 

enerzijds en het stands- of klassenkarakter van de intellectueel anderzijds.44 Het artikel „The sociology 

of intellectuals‟ van Charles Kurzman en Lynn Owens biedt een zeer verhelderend overzicht binnen 

deze problematiek.45 Dit artikel geeft een overzicht van de drie meest recurrente strekkingen binnen de 

sociale studie van de intellectueel. De meest dominante strekking heeft haar wortels onder de 

Dreyfusards zelf en beschouwt intellectuelen als een op zichzelf staande klasse die denkt en handelt 

volgens een eigen psychologie, gemeenschappelijke belangen behartigt en een maatschappelijke 

missie uitdraagt.46  

Intellectuelen zijn personen die dus deel uitmaken van een groep die klassenbewust handelt, politiek-

maatschappelijke standpunten inneemt en gelooft in de maakbaarheid van de samenleving. Het zijn 

professionelen die hun autoriteit, verworven binnen hun eigen professionele vakgebied, aanwenden in 

een ander machtsveld dan hun eigen terrein. De intellectuelen uit de 19e en 20e eeuw verwierven hun 

autoriteit meestal in het literaire, artistieke of wetenschappelijke veld.47 In deze studie zal ook van deze 

                                                                   
40 C. Verbruggen, “Vrouwelijke intellectuelen en het Belgisch feminisme in de belle époque”, in: Verslagen van het centrum 
voor genderstudies, 17 (2008), p. 13. 
41 Ibidem, p. 11. 
42 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 20. 
43 Ibidem, p. 20. 
44 C. Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque, p. 152. 
45 C. Kurzman en L. Owens, “The Sociology of Intellectuals”, in: Annual Review of Sociology, 28 (2002), pp. 63-90. 
46 Ibidem, pp. 64-65. 
47 C. Verbruggen, Vrouwelijke intellectuelen, p. 10. 
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omschrijving uitgegaan worden. In zijn doctoraatsproefschrift toonde Christophe Verbruggen ook aan 

dat „het intellectueel zijn‟ voornamelijk een combinatie is van een sociale en een persoonlijke 

constructie. Hij onderbouwde dit met voorbeelden als Raymond Limbosch en Céline Dangotte. 

Limbosch omschreef zichzelf al als intellectueel nog voor hij een eerste dichtbundel geschreven had of 

zijn universitaire studies had afgemaakt. Céline Dangotte maakte zelfs nooit haar universitaire studie af. 

Noch had zij een intellectueel beroep of bekleedde zij een dominante positie binnen het literaire veld. Zij 

behoorde echter wel tot de sociale groep van intellectuelen, daar zij participeerde aan vormen van 

sociabiliteit die in het intellectuele veld te situeren zijn. (Hier zal in het volgende hoofdstuk dieper op 

ingegaan worden.) Verbruggen heeft er dan ook ten stelligste voor gepleit aan het begrip „intellectuelen‟ 

een brede invulling te geven. Het gebrek aan een professionele achtergrond of academische vorming 

sluit het intellectueel zijn door aanwezigheid in intellectuele sociabiliteitstructuren niet uit.48  

Dat vrouwen zich vanaf eind 19e, begin 20e eeuw ook steeds meer in het intellectuele wereldje gingen 

roeren werd in 1910 al opgemerkt door Henriëtte Roland Holst, zelf een vrouw met enig intellectueel 

kapitaal. In haar essay „De intellectuelen en het kapitalisme‟ „stelde zij: “De vrouwen nemen in steeds 

grooter getale aan den maatschappelijken arbeid deel en gaan dus ook hoe langer hoe meer in 

maatschappelijke vraagstukken belang stellen.”49 Contemporaine opmerkingen als deze bieden een 

mooie uitvalsbasis om de geschiedenis van de intellectuelen te kruisen met vrouwengeschiedenis, een 

ambitie die in de jaren ‟90 van de 20e eeuw steeds sterker vorm kreeg onder Franse historici. In 2004 

verscheen de vrucht van deze ambitie op de markt: „Intellectuelles. De genre en histoire des 

intellectuels‟50. De intellectueel werd niet langer als een mannelijke exclusieve beschouwd. Emile Zola 

als archetype moest nu ook plaats maken voor vrouwen in zijn kring.51 Onderzoek naar het 

verenigingsleven van vrouwelijke professionelen toont echter ook aan dat vrouwen die aan “den 

maatschappelijken arbeid” deelnamen, of dit wensten te doen, niet zomaar als intellectuele aanvaard 

werden door hun mannelijke mede-intellectuelen. Zij moesten hun professionaliteit en hun autoriteit in 

hun vakgebied met verve verdedigen.52 Dit schraagt mee de stelling die Verbruggen in 2008 al bekwam, 

namelijk dat het „intellectueel zijn‟ tijdens de belle époque ook voor veel vrouwen een belangrijke 

identiteitsvormende categorie was en dat het streven naar intellectuele legitimering in meerdere 

                                                                   
48 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, pp. 341-342. 
49 H. R. Holst, De intellectuelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie, Amsterdam, 1910, p. 19. 
50 N. Racine en M. Trebitsch, „Présentation‟, in: N. Racine en M. Trebitsch (red.), Intellectuelles. Du genre en histoire des 
intellectuels, Brussel-Parijs, 2004, pp. 13-40. 
51 F. Rochefort, „A la découverte des intellectuelles‟, in: Clio, (2001) 13, pp. 5-16. 
52 Dit was een centrale conclusie die ik bekwam in mijn bachelorpaper „Een Europees perspectief op hoger onderwijs voor 
vrouwen in België tijdens het interbellum: de „Lyceum Club‟ en de „Fédération des Femmes Universitaires‟‟, universiteit Gent, 
academiejaar 2008-2009.   
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opzichten zelfs één van de belangrijkste kenmerken is van het Belgisch feminisme tijdens de belle 

époque.53  

Deze in getale toenemende intellectuele vrouwen manifesteerden zich meer en meer binnen de 

publieke ruimte op precies dezelfde manier als waarop mannelijke intellectuelen dit deden.54 Net als in 

de rest van Europa had het feminisme in België enkele educatieve lansen gebroken in het hoger 

onderwijs voor vrouwen. Het netwerk van niet-confessionele secundaire meisjesscholen, waarvan 

Isabel Gatti de Gamond in 1864 met haar „Cours d‟éducation pour les jeunes filles‟ de gangmaker was, 

en de opening van verschillende universiteiten vanaf 1880, hadden een voorhoede van geleerde 

vrouwen, voornamelijk afkomstig uit de progressieve middenklasse, voortgebracht.55 De volgende stap 

naar intellectuele sociabilisering binnen deze progressieve kringen was co-educatie. Vooral in de 

burgerlijk-anarchistische en socialistische kringen rond Franse anarchist Elisée Reclus en de Brusselse 

Université Nouvelle werden de gemeenschappelijke vormen van intellectuele sociabiliteit voor mannen 

en vrouwen in de kiem gesmoord. In 1895 startte Elisée Reclus de „Ecole des Petites Etudes‟ op, een 

gemengde middelbare school gebaseerd op rationalistische onderwijsprincipes.56 Deze nieuwbakken  

vrouwelijke intellectuelen konden terugvallen op dezelfde sociabiliteitsstructuren als hun mannelijke 

intellectuele evenknieën en konden zich dan ook op dezelfde manier maatschappelijk engageren. Via 

deze gemeenschappelijke vormen van intellectuele sociabiliteit kregen gemeenschappelijke idealen en 

engagementen dan ook een gemeenschappelijke vertaling in concrete acties. Ze gebruikten eveneens 

dezelfde middelen tot manifestatie in de publieke ruimte: petities, enquêtes, tijdschriften, 

lezingenreeksen, congressen en de pers.57  

Het „intellectueel zijn‟ werd tijdens de belle époque dus een belangrijke categorie van identificatie voor 

een groot aantal mannen en een groeiend aantal vrouwen.58 Eén van de sluitstukken van de integratie 

van intellectuelen van beide geslachten in rationalistische en vrijzinnige milieus was de oprichting van 

de eerste gemengde „Droit Humain‟-loge in 1912. De nieuwe gemengde werkplaats werd „Egalité‟ 

genoemd.59 Het belang van dit wapenfeit ligt in het gewicht dat sommige loges hadden als brandpunt 

van intellectuele sociabiliteit. Sommige werkplaatsen, waaronder „La Liberté‟ in Gent en „Les Amis 

                                                                   
53 C. Verbruggen, „Vrouwelijke intellectuelen‟, p. 10. 
54 Ibidem, p. 24. 
55 C. Verbruggen en J. Carlier, “An entangled history of ideas and ideals: feminism, social and educational reform in 
children‟s libraries in Belgium before the first world war”, in: Paedagogica Historica, 45 (2009) 3, pp. 295-294. 
56 C. Verbruggen, “Vrouwelijke intellectuelen”, pp. 15-16. 
57 Ibidem, pp. 24-25. 
58 C. Verbruggen, “Educational reform  from a micro-analytical point of view. Belgian intellectuals and New Education in 
practice (1900 – 1930)”, artikel in draft.  
59 G. Deneckere, “Een vrouwenvoet tussen de tempeldeur. Het „kleine verschil‟ in de vrijmetselarij van de 19e en 20e eeuw”, 
in: J. Tyssens (red.), Van wijsheid met vreugd gepaard. Twee eeuwen vrijmetselarij in Gent en Antwerpen, Gent, 2004, pp. 
117-139. 
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Philantropes‟ in Brussel, waren vrijhavens van progressieve intellectuelen die in de publieke ruimte hun 

symbolisch kapitaal ten dienste stelden van een hoger maatschappelijk of politiek ideaal.60 

Met betrekking tot het concept van de maakbaarheid van de maatschappij is door Reinhardt Koselleck 

een interessante bijdrage geleverd. Deze historicus signaleerde een breukervaring in het historisch 

bewustzijn die zich in de periode 1750-1850 zou hebben voltrokken. Deze zou het gevolg geweest zijn 

van een enorme versnelling in de politiek-sociale en economisch technische ontwikkelingen in de 

beschreven periode. De breukervaring waar hij over spreekt, houdt in dat er zich een bewustzijn 

ontstond waarin het heden niet meer logisch voortvloeide uit het verleden, maar dat verleden en heden, 

en toekomst, als inherent anders werden aangevoeld. De toekomst lag in dit nieuw bewustzijn volledig 

open en zou niet meer gewoon de zoveelste herkauwde versie van het verleden worden. Mensen 

begonnen er zich hierdoor in toenemende mate bewust van te worden dat de wereld waarin ze leefden 

maakbaar was. Het was een ervaringsruimte geworden die gevuld was met verwachtingen, 

onzekerheden en mogelijkheden om het eigen persoonlijke leven, maar ook de maatschappij waarvan 

zij deel uit maakten, actief vorm te geven.61 Kosellecks breukervaring past mooi binnen het kader van 

het intellectuele verantwoordelijkheidsgevoel.  

Omwille van het Franse karakter van het archetype van de intellectueel is de historiografie rond 

intellectuelen ook in grote mate van Franse signatuur. Hoe zit het dan met Belgische intellectuelen? De 

studie van Belgische intellectuelen is lange tijd „een magere oogst‟ geweest. Eva Schandevijl wijdde er 

zelfs een artikel aan.62 Auteurs als Beyen en Aron stellen dat het ontbreken van archetypes als Emile 

Zola en het ontbreken van grote evenementen als de Dreyfusaffaire de belangrijkste redenen zijn 

waarom historici meestal de rol of het bestaan van Belgische intellectuelen minimaliseren.63 In een 

andere publicatie beklemtoonde dezelfde Aron samen met Marc Quaghebeur de verzuiling als reden 

waarom er in België geen intellectuelen opstonden naar Frans voorbeeld. De drie traditionele 

spanningsvelden (de sociaaleconomische breuklijn, de levensbeschouwelijke breuklijn en de 

communautaire breuklijn) zaten volgens deze auteurs steeds in de weg van collectieve 

zuiloverschrijdende actie.64  

Verbruggen heeft er echter op gewezen dat het in de studie van intellectuelen draait om de sociabiliteit 

waarmee intellectuelen zich in de publieke ruimte bewogen. Wanneer men dit als uitgangspunt neemt, 

                                                                   
60 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, pp. 232-233. 
61 R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt, 1979, 366 p. 
62 E. Schandevijl, „Intellectuele geschiedenis in België: lange tijd een magere oogst‟, in: G. Vanthemsche, M. de Metsenaere 
en J.-Cl. Burgelman (eds.), De tuin van het heden, Brussel, 2007, pp. 299-319. 
63 M. Beyen en P. Aron, „L‟histoire des intellectuels en Belgique: spécificités locales et actualité de la recherche‟, in: M. 
Leymarie (ed.), L‟histoire des intellectuels aujourd‟hui, Parijs, 2003, pp. 409-425.  
64 P. Aron,  „Jaurès en Belgique‟, in: M. Rebérioux en G. Candar (eds.), Jaurès et les intellectuels, Parijs, 1994, pp. 267-278.  
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dan geeft de Belgische intellectuele activiteit toch een ander beeld.65 Met zijn analyse van de Belgische 

reactie op de Dreyfusaffaire, die eveneens naar Frans voorbeeld resulteerde in de oprichting van een 

Belgische sectie van de „Ligue des droits de l‟homme‟, en zijn casus over de intellectuele internationale 

actie die op touw werd gezet na de arrestatie van de Antwerpse Edward Joris in Constantinopel, wist 

Verbruggen aan te tonen dat er ook in België intellectuelen „à la française‟ opstonden die hun 

symbolisch kapitaal in de strijd gooiden voor een brede maatschappelijke actie.66 Essentieel in de 

Belgische respons op de Dreyfusaffaire was dat er een sociale groep van intellectuelen klaar stond om 

de conservatieve machtsblokken van antwoord te dienen en maatschappelijk vooruitstrevende 

stellingen in te nemen. Het gemeenschappelijk identiteitsbesef was zeker en vast aanwezig binnen de 

sociale groep van intellectuelen, over de breuklijnen van de verzuiling heen.67 De manier waarop de 

pers ingezet werd, speelde net als in Frankrijk een cruciale rol.68 

De drie figuren - Céline Dangotte, Raymond Limbosch en George Sarton - die in het volgende 

hoofdstuk aan de hand van May Sartons selectieve biografie in hun intellectuele context geplaatst zullen 

worden, waren volgens Christophe Verbruggen drie actoren die als representatief geacht kunnen 

worden voor de tijd of groep waartoe ze behoorden.69 Tegen de achtergrond van de Gentse 

industriestad, waren zij spilfiguren binnen hun eigen intellectuele vriendenkring én actieve pionnen 

binnen transnationale intellectuele netwerken.  

1.2.3   MAATSCHAPPIJKRITIEK EN LEBENSREFORM 

De cultureel pessimistische onderstroom van maatschappijkritiek, die paradoxaal genoeg in de belle 

époque zeer sterk aanwezig was, werd in de kringen van intellectuelen, omwille van hun 

verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de maatschappij en hun geloof in de maakbaarheid 

ervan, zeer sterk gevoeld. Het pessimisme over de richting waarin de maatschappij evolueerde, sluit 

niet uit dat zij eveneens optimistisch waren over de impact die ze konden hebben in een fundamentele 

sociale hervorming. Dit optimisme uitte zich in diverse vormen van engagement binnen de traditionele 

sociale bewegingen, maar ook in allerlei mensenrechtenorganisaties en feministische groeperingen.70   

Naast een verantwoordelijkheidsgevoel zaten vele intellectuelen, vaak leden van de welgesteldere 

klasse, ook met een burgerlijk schuldgevoel verveeld. Binnen een verdorven kapitalistische 

                                                                   
65 C. Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque, p. 153. 
66 Ibidem, pp. 153-166. 
67 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p 233. 
68 C. Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque,  p. 166. 
69

 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 235. 
70 C. Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel 

engagement”, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1-2 (2008), p. 87. 
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maatschappij ging deze burgerij vol schuldgevoelens op zoek naar een nieuwe sociale ethiek. Jan 

Romein zag hierin de ontstaansgrond van wat hij de „kleine geloven‟ ging noemen.71 Vegetarisme, 

geheelonthouding en naturisme waren nieuwe praktijken die als tegengif in de maatschappij 

geïnjecteerd moesten worden. Deze tendens zou later aangeduid worden met de term „Lebensreform‟. 

Het is een term die in de traditionele betekenis de connotatie van privatisering van sociale problemen 

oproept, dit in tegenstelling tot de toenmalige algemene trend van socialisering binnen de 

sociaaldemocratie.72 Evert Peeters heeft in zijn meer recent werk deze privatiserende betekenis die aan 

„Lebensreform‟ werd opgelegd enigszins genuanceerd.73 Ook Christophe Verbruggen legde er in zijn 

proefschrift al de nadruk op dat er een innoverend element zat in de „kleine geloven‟ van George 

Sarton, Raymond Limbosch en Céline Dangotte. Deze sloten zich niet op in hun pogingen tot het 

bekomen van een gezondere maatschappij, maar probeerden net de brug te bouwen tussen de elitaire 

intellectuele cultuur en de massacultuur. Zij wilden het brede publiek bereiken.74 Dit element zal verder 

ook nog uitgebreid besproken worden.     

1.2.4   METHODOLOGIE  

Zoals eerder gezegd zal de intellectuele kring van Limbosch, Dangotte en Sarton die hierboven al een 

eerste maal geïntroduceerd geweest is, in het volgende hoofdstuk via de egonetwerkbenadering in zijn 

rechtmatige context van een cluster aan ideeën, idealen, initiatieven en sociabiliteit geplaatst worden.  

De egonetwerkbenadering behoort tot de familie van de sociale netwerkanalyses (SNA). Deze sociale 

netwerkanalyse neemt relaties tussen actoren als primaire analyse-eenheid. Binnen de SNA wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een sociocentrische en een egocentrische benadering van netwerken. Bij 

de egocentrische benadering staat de positie van de individuele actor, ook wel het egonetwerk 

genoemd, centraal. Deze actor wordt niet als doel op zich bestudeerd, maar hij fungeert als een 

vertrekpunt voor het in kaart brengen van een breder sociaal netwerk.75 De verschillende connecties en 

netwerken binnen de formalisering van een kring vrienden of collega‟s is wat we een egonetwerk 

noemen. Via dit netwerk verschaft het ego zijn intellectueel kapitaal.76 

                                                                   
71C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 267. ; J. Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen, 
Amsterdam, 1976, pp. 631-651. 
72 E. Peeters, “Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne 

samenleving, 1890 – 1950”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 19 (2004), pp. 
332-333. 
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 E. Peeters, De beloften van het lichaam. Lebensreform in België, 1890 – 1940, Leuven, 2007. 
74 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 340. 
75

 C. Verbruggen, “Combining social network analysis and prosopography”, in: K. Keats-Rohan, Guide to the Principals and 

Practice of Prosopography, Oxford, 2007, pp. 579-601.   
76 D.B. Tindall, “Social Movement Participation over Time: an Ego-Network Approach to Micro-Mobilization”, in: Sociological 

Focus, 2004, 37, pp. 163-184. 
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De egonetwerkbenadering is dus een analysemethode die deel uitmaakt van het relationele perspectief 

op de samenleving. In het huidige onderzoek naar sociale bewegingen is dit perspectief ook zeer sterk 

aanwezig. Mario Diani zegt over „social movements‟ immers: “They cannot be reduced to specific 

insurrections or revolts, but rather they resemble strings of more or less connected events…they consist 

of groups and organizations, with various levels of formalization.” Verder stelt hij ook nog: “Persons 

promoting and/or supporting their actions do so not as atomized individuals, …, but as actors linked to 

each other through complex webs of exchanges, either direct or mediated. Social movements are in 

other words, complex and highly heterogeneous network structures.77 Uit dit citaat spreekt duidelijk de 

boodschap die hierboven al met de term sociabiliteit aangeduid geweest is. Omwille van het 

sociabiliserende basiskarakter van intellectuelengeschiedenis leent deze historiografie zich uitstekend 

tot netwerkanalyses. 

Keck en Sikkink hebben op een waardevolle manier bijgedragen aan de studie van sociale bewegingen 

en hun netwerkanalyse. In hun definitie van „transnational advocacy networks‟ brengen zij een mooie 

synthese van de netwerkbenadering en een transnationale invalshoek van sociale bewegingen: “A 

transnational advocacy network includes those actors working internationally on an issue, who are 

bound together by shared values, a common discourse and dense exchanges of information and 

services.”78 Fuchs wees er recentelijk nog op dat deze tendens tot een transnationale aanpak relatief 

inherent is aan netwerkbenaderingen.79 Ook Saunier wees er al op dat een natiegerichte 

geschiedschrijving steeds meer verlaten wordt in verschillende nieuwe analysemethodes rond culturele 

en sociale transfers.80 Het is deze zelfde Saunier die ook het universele karakter van „transnational 

advocacy networks‟ heeft benadrukt. Mensenrechten, educatieve en sociale hervorming, 

milieuproblemenen, het zijn steeds terugkerende thema‟s binnen deze transnationale netwerken.81  

Binnen al dit transnationaal enthousiasme heeft Sidney Tarrow er voor gewaarschuwd dat ook het 

lokaal en nationaal activisme niet mag vergeten worden binnen een analyse van het transnationale 

globale activistische beeld. Het is een interactie van beide invalshoeken, globaal en lokaal, dat mensen 

tot actie doet overgaan. Transnationaal activisme is vaak ook gepraktiseerd vanuit nationaal 

activisme.82 

                                                                   
77 M. Diani en D. McAdam, Social movements and networks: relational approaches to collective action, Londen, 2003, p.1. 
78 M. E. Keck en K. Sikkink, “Transnational advocacy networks in international and regional politics”, in: International Social 

Science Journal, 51 (1999) 1, pp. 1. 
79 E. Fuchs, “Networks and the history of education”, in: Paedagogica Historica, 43 (2007) 2, p. 185. 
80 P. Y. Saunier, “Going transnational? News from down under”, in: Historical Social Research, 31 (2006) 2, pp. 118-134.  
81
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34 (2006) 2, pp. 509. 
82 S. Tarrow, The New Transnational Activism, New York, Cambridge University Press, 2005, pp. 60-76. 
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Een recente trend binnen de discipline van intellectuele geschiedenis is de wending tot individuen en 

kleine groepen, weg van de grote sociale bewegingen.83 De biografie en de geschiedenis van „grote 

persoonlijkheden‟ is lange tijd met een scheef oog bekeken geweest. Vandaag de dag is de biografie 

van individuen en van kleine groepen stilletjes aan opnieuw aan een opmars bezig.84 De 

egonetwerkbenadering valt ook binnen deze tendens te situeren. Door de combinatie van verschillende 

egonetwerken van kernactoren kan een collectieve biografie in de vorm van een groepsportret bekomen 

worden. Tarrow indachtig, en in zijn navolging Werner en Zimmerman85, is het belangrijk bij de 

constructie van het egonetwerk zowel nationale als transnationale diachronische en synchrone relaties 

aan bod te laten komen.  

Aan het egonetwerk wordt ook vaak een kwalitatieve analyse van de egonetwerken van de „core 

members‟ verbonden. Op deze manier stelt de onderzoeker zich in staat de inhoud van de relaties beter 

uit te werken, aangezien het net de concrete transfers van ideeën zijn die langs deze netwerken lopen. 

Bij de constructie van de collectieve biografie (het samenbundelen van verschillende egonetwerken) 

van wat hij zelf „generatie 1885‟ (de generatie van personen die geboren zijn rond 1885 en in de belle 

époque hun adolescentie beleefden) heeft genoemd, heeft Christophe Verbruggen zich eveneens van 

deze werkwijze bediend.86  

In deze studie zal het „oude Belgisch intellectueel netwerk‟ rond May Sarton eveneens op deze wijze 

benaderd worden. Met de „filtering‟ van „The Bridge of Years‟ in het achterhoofd zal dit een uiterst 

nuttige werkwijze zijn. May Sartons biografie zelf, waar de collectieve biografie van „generatie 1885‟ in 

zal geïntegreerd worden, zal eveneens een vorm van egonetwerk zijn, aangezien de nadruk zal gelegd 

worden op haar contacten, sociabilisering en de ontwikkeling van een eigen intellectuele identiteit. Of 

anders gezegd: hoe het kleine meisje zelf een intellectueel werd.   

 

 

 

 

                                                                   
83 C. Charle, “Contemporary French social history: Crisis or hidden renewal?, in: Journal of Social History, 37, (2003) 1, pp. 
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1.3  D E   H I S T O R I S C H E   R O M A N   E N   E G O D O C U M E N T E N 

1.3.1  DE HISTORISCHE ROMAN 

In de vraagstelling werd reeds het fictieve en non-fictieve karakter van historische romans aangehaald. 

De historische roman is altijd een mengeling van de „historische werkelijkheid‟ en fictie. Vaak gaat het 

om een verzonnen verhaal tegen een historische achtergrond, die ontleend is aan de historische 

werkelijkheid. Als kind van zowel de literatuur als de geschiedenis, wordt het door geen van beide 

kampen echt erkend, wat de historische roman het statuut van bastaard bezorgt. Deze afstandelijke 

houding van de historiografie stamt vanuit de periode dat de geschiedenis zich als discipline ging 

verwetenschappelijken en professionaliseren in de late 19e eeuw.87  

Welke betekenis draagt fictie binnen de historische roman? Tom Verschaffel stelt dat fictie hetgeen is 

dat “de auteur verzint op het niveau van „feitelijkheden‟, waarbij aan het verzonnene binnen het verhaal 

werkelijkheidswaarde wordt toegekend, zodat het fictieve in het verhaal hetzelfde statuut krijgt als de 

werkelijkheden.”88 Het feitelijke niveau binnen een historische tekst is voor een historicus heilig. Het zijn 

de data die behoren tot de werkelijkheid en van waaruit de historische arbeid zijn vertrekpunt ziet. Op dit 

niveau mag binnen „wetenschappelijk historisch werk‟ niet ingegrepen worden.  

Wat is nu net het probleem met fictie (en dus met de historische roman)? Fictie grijpt wel in op het 

feitelijke niveau. Dit kan op een zeer subtiele manier gebeuren. De feitelijke beschikbare data hoeven 

daarom niet verandert te worden. Het fictieve schuilt in de praktijk van hetgeen dat verzonnen is op 

precies dezelfde manier als de feitelijke data weer te geven. De meest courante „uitvindingen‟ betreffen 

het verzinnen van personages, handelingen en dialogen, maar ook de psychologie en de visuele en 

materiële vormgeving van personages en handelingen ontspruiten vaak aan de verbeelding van de 

romanschrijver. Fictieve elementen worden niet alleen verzonnen, ze worden dus ook voorgesteld als 

een realistische mogelijkheid. Zelfs als de mogelijkheid heel waarschijnlijk was, zonder het nodige 

bronnenmateriaal dat het behoren tot de historische werkelijkheid ervan onderbouwt, zijn deze 

elementen louter fictie.89 De ontrafeling van „The Bridge of Years‟ in het derde hoofdstuk van deze 

studie zal net dit probleem proberen op te lichten. Via het aanwenden van bronnenmateriaal, dat 

hoofdzakelijk zal bestaan uit egodocumenten, zullen de non-fictieve elementen uit „The Bridge of Years‟ 

uit de verdomde poel van de fictie gehaald worden. 

                                                                   
87 T. Verschaffel, “Historici en de historische roman”, pp. 119-122. 
88 Ibidem, p. 124. 
89 Ibidem, pp. 124-125. 
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Nu we een betekenis gegeven hebben aan wat fictie binnen een historische roman precies inhoudt, is 

het ook interessant na te gaan waarom historici zich nog geen grote voorstander van de historische 

roman betuigd hebben, zelfs als de historische roman binnen zijn eigen label blijft opereren. Het 

probleem schuilt in het feit dat historische romans de kracht hebben, samen met wetenschappelijk 

historisch werk, mee het beeld over de historische werkelijkheid vorm te geven. Historische fictie bevat 

immers niet enkel fictie, maar ook feitelijke gegevens. Het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen 

fictie en non-fictie.  

Verschaffel wijst erop dat de lezer van historische fictie al op een historiografische manier met het 

onderwerp van de historische roman vertrouwd moet zijn, wil hij feit en fictie van elkaar kunnen 

onderscheiden. Hij moet bijna een gespecialiseerd historicus zijn om deze scheiding te kunnen 

maken.90 Daarom is het in het kader van deze studie interessant de hele handel en wandel van het 

intellectueel netwerk, waarvan vele non-fictieve elementen in „The Bridge of Years‟ verweven zijn, van 

naderbij te bekijken in het volgende hoofdstuk.  

Voor de historicus is het onderscheid tussen feit en fictie heilig, de historische werkelijkheid is de god 

die aanbeden wordt. Historische arbeid is er net op gericht het onderscheid te maken tussen 

werkelijkheid en verzinsels, een onderscheid dat binnen de historische roman niet gemaakt wordt en 

omwille van zijn eigen doeleinden ook niet moet gemaakt worden. De historische fictie biedt naast 

fictieve dwaling ook veel mogelijkheden. Grote namen binnen de historische fictie als Flaubert en 

Tolstoy, zagen hun historische fictie helemaal niet als romans, maar als experimenten en cruciale 

tussenkomsten binnen het publieke debat.91 Uit het verdere onderzoek van deze scriptie zal blijken dat 

dit ook een visie was die door May Sarton werd aangehangen. Het was zelfs haar manier om haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheden, eigen aan de intellectueel, in de praktijk om te zetten. 

Anderzijds haalde ook Jerome de Groot al aan dat veel commentaar op het genre van de historische 

fictie vanuit het oogpunt van authenticiteit komt. Zijn vermogen om een publiek te laten dolen binnen 

verkeerde informatie en misleidingen vormt de hoofdmoot der commentaren.92 

Met betrekking tot de werkelijkheidsclaims waar historici prat op gaan, moeten we er ons van bewust 

zijn dat „de werkelijkheid‟ een geladen begrip is. De postmoderne vloedgolf binnen de historiografische 

discipline heeft dit meer dan duidelijk gemaakt, zodanig duidelijk dat de postmodernen een loopje 

namen met hun eigen inzichten.93 Postmoderne narrativisten zagen elk historisch werk als een louter 

                                                                   
90 Ibidem, p. 126. 
91 J. de Groot, The historical novel, Routledge, London, 2010, p. 2. 
92 Ibidem, pp. 5-6. 
93 Ibidem, pp. 109-133. 
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talige en persoonlijke constructie van de auteur. Zij schrokken er, bij wijze van ondersteuning van hun 

theorie, dan ook niet voor terug in hun werk het verleden te vervormen, aan te vullen en de 

mogelijkheden ervan maximaal uit te buiten. Elk historisch werk is voor de narrativist bij wijze van 

spreken een historische roman. Het was niet meer hun bedoeling een betrouwbaar beeld te geven van 

een bepaalde historische periode, maar om de problemen die gepaard gaan met deze onderneming 

naar voor te schuiven. Deconstructie als techniek voor het aantonen van het constructieve binnen elk 

historisch werk.94  

Dit theoretisch scepticisme maakt echter elke „praktiserende geschiedschrijving‟ onmogelijk en wordt 

derhalve door het gros van de historici niet in zijn radicale vorm aangehangen. Dat uitspraken over de 

historische werkelijkheid louter constructie zijn, is al lang achterhaald. Bronnen zijn nog steeds de solide 

werkstukken van de historicus, mits het nodige bewustzijn van de perspectiviteit van elke bron.95 

1.3.2  EGODOCUMENTEN 

Het woord egodocument is een verzamelnaam voor autobiografieën, memoires, dagboeken en 

persoonlijke brieven.96 In deze scriptie zullen de vier verschillende vormen van egodocumenten als bron 

gehanteerd worden. In 1969 gaf Jacques Presser een definitie van egodocumenten, die tot op de dag 

van vandaag, ook na de postmodernistische orkaan, zeer bruikbaar is. Het zijn “die documenten waarin 

een ego zich opzettelijk of onopzettelijk onthult of verbergt.”97  

In Pressers tijd werden egodocumenten met argwaan bekeken. Jan Romein noemde de autobiografie 

zelfs “de gevaarlijkste van alle bronnen”.98 In het huidige historiografische vakgebied heerst er een 

nieuwe waardering voor egodocumenten. Deze herwaardering is op het conto van het postmodernisme 

en de linguistic turn te schrijven. De nieuwe benadering van bronnenkritiek is zich dankzij de kritische 

houding ten opzichte van teksten (invloed postmodernisme) bewust van het feit dat van elke tekst 

meerdere lezingen mogelijk zijn. Wat een tekst verbergt is even belangrijk als wat een tekst onthult. 

Presser was zich eind de jaren ‟60 hier al bewust van.  

Wat maakt deze egodocumenten voor de huidige generatie historici dan zo aantrekkelijk? In tijden 

waarin dé waarheid al lang achterhaald is (een terechte kritiek van het postmodernisme), biedt het 

egodocument een bruikbaar alternatief omdat het steeds een eigen versie van de waarheid presenteert. 

                                                                   
94 L. Wesseling, “Geschiedenis als bodemloze bron. De postmodernistische variant op de historische roman”, in: A. Blok, G. 
Steen en L. Wesseling (eds.) De historische roman (Grafiet 8), (1988) 74, pp. 147-156.  
95 T. Verschaffel, “Historici en de historische roman”, p. 124. 
96 A. Baggerman en R. Dekker, “‟De gevaarlijkste van alle bronnen‟ Egodocumenten: nieuwe wegen en perspectieven”, in: 

Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1 (2004) 4, p. 7. 
97 J. Presser, geciteerd in A. Baggerman en R. Dekker, “‟De gevaarlijkste van alle bronnen‟”, p. 8. 
98 J. Romein, geciteerd in Ibidem, p. 8. 
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De waarheid die spreekt uit het egodocument is hoogstens een persoonlijke waarheid, een 

uitgangspunt waarmee radicale postmodernen lik op stuk kunnen gegeven worden binnen hun eigen 

discours. Een koekje van eigen deeg dus.  

Bij het gebruik van egodocumenten in historisch werk, komen de historische actoren vaak zelf aan het 

woord. Ook in deze studie zal hier gretig gebruik van gemaakt worden. Postmoderne denkers stellen 

echter dat door deze praktijk de grens tussen geschiedschrijving en fictie overschreden wordt (iets dat 

volgens postmodernen sowieso onvermijdbaar is).99   

Naar mijn bescheiden mening is dit een overdreven stelling aangezien het feit dat een historische actor 

die zijn persoonlijke waarheid meegeeft, via het gebruik van egodocumenten, niet betekent dat dit een 

persoonlijke invalshoek, een persoonlijke waarheid, is die irrelevant is voor het bekomen van een beeld 

op de effectieve waarheid en werkelijkheid. Het is een waarheid, niet dé waarheid. Wanneer de stem 

van de historische actor accuraat wordt weergegeven, wanneer men dus trouw blijft aan de historische 

actor zelf, is deze stem van zeer grote waarde binnen historisch onderzoek. Baggerman en Dekker 

stellen dan ook dat het nut van egodocumenten als toeleverancier voor info over de sociale 

werkelijkheid tegenwoordig door niemand meer bestreden wordt.100 

Nu de positie van egodocumenten in het historische veld van naderbij bekeken is, is het interessant na 

te gaan wat deze verschillende egodocumenten ons precies vertellen.  

Weintraub stelt dat binnen de ontwikkeling van de autobiografie de notie individualiteit zeer sterk 

gespeeld heeft. Het is het besef dat elk individu uniek is en onvergelijkbaar met andere individuen. Het 

zou een product geweest zijn van de Renaissance, een periode waarin de perceptie van het individuele 

grondig veranderde. Individuele eigenschappen werden niet meer beschouwd als een afwijking van de 

gemeenschappelijke norm. Individualiteit werd nu de norm. Deze visie omtrent individualiteit zou 

volgens Weintraub pas in de tweede helft van de 18e eeuw tot volle ontwikkeling gekomen zijn. Hier 

komt Kosellecks visie weer op de proppen. Weintraub stelt immers dat de ontwikkeling van het 

historisch besef een sterke impuls gaf aan de ontplooiing van de autobiografie.101  

Een essentiële eigenschap van alle autobiografisch schrijven, is volgens deze zelfde Weintraub, dat de 

nadruk wordt gelegd op hoe de externe realiteit door het individu wordt ervaren. Het innerlijke leven 

staat centraal binnen de autobiografie. Wanneer iemand een biografie wil schrijven over een andere 
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100 Ibidem, p. 12. 
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persoon dan moet vanuit deze externe positie aan de hand van “externalized statements of inward life” 

het innerlijke leven van een bepaald individu achterhaald worden.102 

Essentieel anders aan een memoire (ten opzichte van een autobiografie) is dat de focus niet ligt op het 

innerlijke leven, maar op “the world of events”. De memoire geeft de herinnering van een individu aan 

bepaalde belangrijke gebeurtenissen weer.103 

De omschrijvingen die hier nu gegeven zijn van autobiografie en memoire zijn volgens Weintraub deze 

van ideaaltypes, om het met Weberiaanse terminologie te zeggen. Niets belet de autobiografie om 

bijvoorbeeld ook elementen van het genre van de memoire in zijn gelederen op te nemen. Hybride 

vormen komen zeer vaak voor.  

Autobiografie wordt zeer vaak gestuurd vanuit het verlangen zin te geven aan het leven, meestal 

gebeurt dit vanuit een retrospectief perspectief. Dagboeken onderscheiden zich van standaard 

autobiografisch werk doordat zij hun zingeving in het huidige zoeken. Een dagboek noteert van dag tot 

dag.104 May Sarton heeft zich in dit genre zeer productief getoond. Er zijn van haar hand vele „journals‟ 

verschenen. May stelde zelf dat zij met deze „gewoonte‟ begonnen was na de dood van Jean 

Dominique, met wie zij jaren aan een stuk een wekelijkse correspondentie onderhield. Deze dagboeken 

waren het alternatief voor haar babbel met Jean Dominique, die aan de overkant van de Atlantische 

Oceaan woonde, en waarin zij evalueerde wat er met en rondom haar gebeurde.105 

Binnen het genre van de egodocumenten kan May Sartons naam met stip genoteerd worden. Zij 

schreef tijdens haar leven een uitgebreid gamma bijeen. Ook bij Sarton lieten de egodocumentgenres 

zich met gemak mengen. De twee literaire werken die in deze scriptie, naast de andere brieven, 

journals, memoires en autobiografische werken, veelvuldig geraadpleegd zullen worden zijn „I knew a 

phoenix. Sketches for an autobiography‟106 en „A World of Light. Portraits and Celebrations‟107. „I knew a 

phoenix‟ laat zich het best omschrijven als een mix tussen een autobiografie en een memoire. „A World 

of Light‟ is eerder een mengeling tussen een biografie en een autobiografie.   
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II. DE INTELLECTUELE BIOGRAFIE VAN MAY SARTON 

 

May Sarton is de geschiedenis ingegaan als auteur van vele romans, poëzie en dagboeken, als 

feministe en lesbienne, maar vooral als een mens met een warm hart voor haar medemens, zowel dicht 

bij huis als op globale wereldschaal. Deze interesse in het welzijn van de wereld is een eigenschap die 

ze naar eigen zeggen, erfde van haar ouders: “My parents values are my roots. I got from both of them 

a sense of the world, of concern about things like Hiroshima, Nazism, the ghettos here. They were very 

aware of political issues and passionate in their convictions. They were Democrats by American 

standards and they were also great believers in the arts and sciences – science not for inventions that 

would make money, but pure science.”108 George Sarton en Mabel Elwes waren twee sterke karakters. 

Hoewel ze voor elkaar een diepe liefde voelden, was de omschrijving van dit duo als “intellectual 

companions” toepasselijker volgens May: “ they would talk about the things that mattered to them, which 

were art and politics. They were both quite radical and really nourished each other in this way.”109 Haar 

hele leven heeft May de invloed van deze rijke atmosfeer meegedragen: “their freindship has weighed 

on me with its full weight all my life, because, of all the influences, theirs has been the hardest to deal 

with, and the most inspiring.”110    

Deze biografie stelt zich niet tot doel een exhaustief overzicht te bieden van May‟s rijk gevulde leven. 

Naast het feit dat dit voor deze scriptie niet relevant is, werd een dergelijke onderneming ook al tot een 

goed eind gebracht door Margot Peters.111 In deze „selectieve biografie‟ zal een kant belicht worden van 

May Sarton die tot nu toe een beetje onderbelicht is gebleven.112 De focus van deze biografie zal eerder 

liggen op de intellectuele identiteit van deze opmerkelijke vrouw die 18 eredoctoraten overhandigd 

kreeg, zonder ooit een universiteitsdiploma behaald te hebben.113 Om dit tot een goed eind te brengen, 

zullen haar Belgische contacten, die geënt waren op het netwerk van haar ouders en in haar 

adolescente vormingsjaren een beslissende rol speelden, uitgebreid aan bod komen. De 

jeugdvriendschappen van de Sartons, onder meer met de Limbosches, hebben immers een 

onmiskenbare invloed gehad op May‟s contacten met vooruitstrevende culturele kringen.114 Ook bij de 
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creatie van haar eigen netwerk aan intellectuele sociabiliteit speelde haar vader, ondertussen een 

wetenschapper met reputatie, autoriteit en intellectueel kapitaal, de rol van aanreikende hand. 

 

115 

Publicatiefoto van May Sarton uit 1946 

                                                                   
115 Foto uit brievencorrespondentie tussen Mabel Elwes en Céline Dangotte. Mabel Elwes aan Céline Dangotte, december 

1946, AVB, MD. 
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 2.1   D E   G E B O O R T E   V A N   E E N   V R E E M D E   T W E E L I N G 

 In het Gentse Wondelgem werd May Sarton op 3 mei 1912 geboren als Eléonore Marie Sarton. Ze was 

de enige dochter van wetenschapshistoricus George Sarton en Eleonore Mabel Elwes, art déco 

designer en dochter van een Britse spoorwegingenieur.116 Haar geboortehuis in Wondelgem, een 

witgeschilderde cottage, werd in de latere jaren van het gezin Sarton een metafoor voor rust, geluk en 

stabiliteit. May deelde in deze nostalgische gedachte:“”Wondelgem”… the word is full of radiance for 

me, because of the tone in my mother‟s voice whenever she spoke its name.”117 “It was part of that 

faraway paradise “before The War.””118  Voor haar ouders werd Wondelgem het symbool van hun jeugd: 

“When they spoke of that world of their youth in Ghent, my parents always had the same look, tender, 

amused, and somewhat astonished as if it seemed even to them not quite believable, a little miraculous 

perhaps, and also a little absurd.”119  

2.1.1  „THE HISTORY OF SCIENCE‟ EN ISIS  

Onder dit rood, Wondelgems pannendak legde de jonge George Sarton, doctor in de fysica en 

wiskunde aan de Gentse universiteit, de grondvesten van zijn internationale reputatie als 

wetenschapshistoricus.120 Nog voor hij zijn doctoraat op zak had, had George al een beslissing 

genomen over de richting waarin zijn leven gestuurd zou worden: “As soon as I have my doctorate, I 

shall try to get a post at the university, and meanwhile I shall finish my studies abroad. I shall probably 

become the pupil, if I prove worthy, of Henri Poincaré: the most intelligent man of our time. I hope thus 

to become more than a writer of fine phrases, and bring my effective aid to the progress of the sciences. 

It is almost certain that I shall devote a great part of my life to the study of „natural philosophy‟ 

(philosophie naturelle). There is great work to be accomplished in that direction. And - from that point of 

view – living history, the passionate history of the physical and mathematical sciences is still to be 

written. Isn‟t that really what history is, the evolution of the human intelligence; the development of 

human greatness, as well as its weakness?” Een paar weken later stond zijn beslissing definitief vast. 

Op 30 mei 1910 schreef hij in zijn dagboek: “I have decided now, as soon as I have the doctorate, to 

devote myself to my own work without further pre-occupations about getting a stable position. That 

exclusive need for security did in fact seem to me suddenly a cowardice: - to work, let the chips fall 

where they may!121 Omwille van de onafhankelijkheid en vrijheid die Sarton wilde vrijwaren, richtte hij 

zich in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog tot filantropische, welgestelde mecenassen die Georges 
                                                                   
116 D. De Weerdt, Nationaal Biografisch Woordenboek, p. 821. 
117 M. Sarton, A World of Light, p. 59. 
118 M. Sarton, I knew a phoenix, p. 65. 
119 Ibidem, p. 39. 
120 D. De Weerdt, Nationaal Biografisch Woordenboek, p. 821. 
121 M. Sarton, I knew a phoenix, pp. 63- 64. 
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project wilden ondersteunen en die zichzelf als progressieve socialisten profileerden: de industrieel 

Ernest Solvay, de architect Henry van de Velde en schrijver Maurice Maeterlinck.122  

George had niet alleen zijn professionele toekomst uitgestippeld, ook op amoureus vlak ging het hem 

voor de wind. George en Mabel, die zeven jaar ouder was dan George, traden op 21 juni 1911 in het 

stadhuis van Gent in het huwelijk.123 Zij, “a penniless English artist, in frail health”,124 hij, een 

“toegewijde geëngageerde en overambitieuze intellectueel”.125 Met de opbrengst van de verkoop van 

Georges vader zijn wijnkelder, kochten ze het statige pand in het toen nog vrij rurale Wondelgem.126 

George stortte zich onmiddellijk op de verwezenlijking van zijn grote droom: de oprichting van een 

internationaal tijdschrift over de geschiedenis van de wetenschap.127 George had met zijn tijdschrift een 

duidelijke visie voor ogen: “It was to be…”at once the philosophical journal of the scientists and the 

scientific journal of the philosophers, the historical journal of the scientists and the scientific journal of 

the historians, the sociological journal of the scientists and the scientific journal of the sociologists.””128 

George schreef brieven naar wetenschappers over de hele wereld om aan te kondigen dat hij een 

tijdschrift zou uitgeven dat geweid zou zijn aan „The History of Science‟ en de ontwikkeling van de 

beschaving.129 De geschiedenis van de beschaving was dan ook wat George voor ogen had met zijn 

wetenschapsgeschiedenis: “The history of everything has been elaborately studied, except of that which 

is the most obvious characteristic of our civilization!!”130  Het tijdschrift zou een ondersteunende functie 

krijgen bij het verzamelen van de informatie voor zijn grote algemene wetenschapsgeschiedenis.131 

In de lente van 1912 werd ISIS boven de doopvont gehouden, een driemaandelijks blad waar George 

voor meer dan veertig jaar de begeesterende intellectuele vader van zou zijn.132 Kort nadien werd ook 

May geboren. George zag zijn biologisch en zijn geesteskind als een tweeling. Eén van zijn boeken 

droeg hij namelijk op aan “Eleanor Mabel, mother of those strange twins, May and Isis.”133  

De dagen die in Wondelgem gesleten werden, besteedde George ook aan het nemen van de eerste 

aantekeningen voor het op papier zetten van zijn levenswerk: „An Introduction to the History of Science‟. 

                                                                   
122 L. Pyenson en C. Verbruggen, “Ego and the International. The Modernist Circle of George Sarton.”, in: Isis, 100 (2009) 1, 
p. 70. 
123 D. De Weerdt, “De Sartons en België”, p. 60. 
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125 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 339. 
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127 D. De Weerdt, “De Sartons en België”, p. 60. 
128 M. Sarton, I knew a phoenix, p. 69. 
129 Ibidem, p. 69. 
130 George Sarton geciteerd in: L. Pyenson, The passion of George Sarton. A Modern Marriage and its discipline (Memoirs of 
the American Philosophical Society, 260), Philadelphia, American Philosophical Society, 2007, p. 262. 
131 L. Pyenson en C. Verbruggen, “Ego and the International”, p. 66. 
132 M. Sarton, A World of Light, p. 30. 
133 M. Sarton, I knew a phoenix, p. 69. 
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Deze ijdele droom zou uiteindelijk resulteren in een monumentaal werk bestaande uit vijf nog 

monumentalere volumes, die uiteindelijk niet verder zouden gaan dan de 14e eeuw.134 In Georges 

neohumanistische visie moest een link gelegd worden tussen wetenschap en humanisme, zodat de 

kloof tussen exacte wetenschappen en humane wetenschappen overbrugd kon worden en een 

humanisering van techniek en industrie verwezenlijkt kon worden.135 Het uitbreken van de Grote Oorlog 

had George alleen maar zekerder gemaakt over de nood aan een wetenschapsgeschiedenis die een 

humaniserend effect zou hebben op materiële productie en zijn gebruik. In 1915 stelde hij: “the war has 

proved that our civilization is only a veneer, an illusion. We are not morally adapted to the marvelous 

scientific and industrial progress of our time.”136  

Sarton had duidelijk pacifistiche doeleinden en om deze optimaal te verwezenlijken moest „The History 

of Science‟ als een internationaal project beschouwd worden. May Sarton stelde het als volgt: “George 

Sarton‟s vision of the healing, unifying power of the history of science – not of one science but of all 

sciences, and not of one nation but of all nations from the beginning of time.”137 De geschiedenis van de 

vooruitgang zat immers ingebed in de geschiedenis der wetenschap en dit is altijd al een internationale 

onderneming geweest. Volgens Sarton hoorde wetenschap niet thuis binnen de nationale cultuur. Ook 

zijn dochter May was sterk overtuigd van de vernieuwende eigenschappen van haar vaders „History of 

Science‟. In een correspondentie uit 1942 met de historische romanschrijfster Winifred Bryher zei May 

over haar vader: “He is a great scholar with a burning faith (the necessity for the humanization of 

science) and of course this completely international work- that is where it is extraordinary as it deals with 

science in the world and there has never been anything like it. Previously there has been histories of 

chemistry or mathematics or astronomy etc.- usually written by amateurs, or rather by scientists who 

were amateur historians. This ties everything up and he has hence discovered all sorts of amazing 

parallels as if certain discoveries were bound to be made at a certain time in various places.”138 

 Het internationaal ondernemen van een project als de „History of Science‟ kon volgens Sarton 

bevorderd worden door rationalisatie en inventarisering van publicaties, en dus kennis, in alle talen.139 

George Sarton deelde hiermee zijn ideeën over pacifisme, internationalisme en rationele bibliografie 

met twee Belgische mannen die hun sporen in de pacifistische beweging reeds verdiend hadden: Paul 

Otlet en Henri Lafontaine. In 1895 stichtten deze twee het „International Office of Bibliography‟ en in 

                                                                   
134 M. Sarton, A World of Light, p. 31. 
135 D. De Weerdt, “De Sartons en België”, p. 61. 
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1907 richtten ze de „Union of International Associations‟ op, de voorloper van het „International 

Committee of Intellectual Cooperation‟, dat door hun toedoen tijdens het interbellum in de schoot van de 

Volkenbond werd opgericht. Het België van voor de Eerste Wereldoorlog was sterk vertegenwoordigd 

op de internationalistische, pacifistische scène en kan zelfs als één van de drijvende krachten achter 

deze internationale samenwerking beschouwd worden.140 Otlet geldt vandaag nog steeds als de 

grondlegger van wat het informatietijdperk genoemd wordt en Lafontaine, een Belgische socialistische 

senator en een president van het „International Peace Bureau‟ in Bern, won in 1913 de Nobelprijs voor 

de vrede. Sarton bewoog zich met ISIS in deze internationalistische en pacifistische kringen en 

creëerde ISIS als medium om, conform het moderne streven naar het systematisch verzamelen van 

kennis, nieuwe kennis te genereren en transnationale intellectuele samenwerking te bevorderen. Sarton 

benadrukte dan ook steeds het transnationaal en coöperatief karakter van de wetenschap waar hij de 

geschiedenis wou van schrijven.  

Dit transnationaal credo was eigen aan het moderne tijdperk binnen de intellectuele wereld. De 

intellectueel werd door contemporainen verantwoordelijk gehouden voor de globale „machine sociale‟ en 

voor het behoud en de bevordering van de civilisatie, niet voor niets Sartons meest primaire 

bekommernis. Omdat hij van bij het begin sterk de nadruk wilde leggen op dit internationaal karakter 

van wetenschap, achtte Sarton het nodig zich tot Otlets onderneming te wenden. Otlet werkte aan de 

implementatie van een systeem dat alle gepubliceerde kennis via een georganiseerd 

bibliotheeksysteem op basis van een universeel decimaal classificatiesysteem, van een 

gesystematiseerde locatie kon voorzien. Deze helse onderneming werd uitgevoerd met het idee 

indachtig dat georganiseerde kennis automatisch tot nieuwe kennis zou leiden. De steeds verder 

integrerende universele kennis zou de wereldvrede ten goede komen. Ook Sarton zou zijn „History of 

Science‟ voorzien van een encyclopedisch systeem op index kaartjes.141        

In 1922 schreef George als voorwoord op volume 5 van zijn ISIS een essay dat zeer duidelijk Georges 

visie over wetenschapsgeschiedenis en diens link met het humanisme weergeeft. 

Wetenschapsgeschiedenis draait zowel om het verstand als om het hart. In dit essay, getiteld 

„Knowledge and Charity‟, maakt Sarton het verschil tussen zijn neohumanistische en de conventionele 

humanistische visie duidelijk. Voor de meeste humanisten staat wetenschap gelijk aan rauw 

materialisme. Volgens George is dit een misvatting en is wetenschap die enkel en alleen om de 

materiële voordelen bestudeerd wordt, maar half benut en zelfs misbruikt. Wetenschap heeft ook 

                                                                   
140 P. Demeulenaere, “Rôle et attitude des délégués belges à la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle“, in: 
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141 L. Pyenson en C. Verbruggen, “Ego and the International.”, pp. 60-71. 
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intrinsieke spirituele waarden naast de ruime materiële vooruitgang die zij te bieden heeft. Hij stelt: 

“Science certainly enables us to extract from nature for the benefit of all men, wealth untold and 

treasures beyond the wildest dreams of avarice … it would be mean to cultivate science only because 

its pays to do so, but it would be incredibly foolish to believe that it can have no spiritual value because 

its material value is so immense.” Vervolgens komt hij bij de kern van zijn betoog: “Science is the search 

of truth, … the foundation of everything, the axis of our life, the substance of our reason, the key of our 

fate.”142 Sarton trachtte de kloof tussen het idealisme en het positivistisch materialisme, die tijdens de 

belle époque als conflicterend beschouwd werd, te overbruggen.143 

Wetenschap zoekt in Georges humaniserende visie naar „de waarheid‟, naar de essentie van ons 

bestaan. Deze claim, het zoeken naar de waarheid, is een onderwerp dat bij Sartons boezemvriend 

Raymond Limbosch een soort van onbegrip creëerde. Dit was geen klein akkefietje van voorbijgaande 

aard, maar een serieus geschil tussen beide heren, dat George, volgens zijn dochter May, veel leed 

berokkende. Wanneer „The History of Science‟ al lang een gevestigde en gerespecteerde discipline was 

en ISIS al jaren werd uitgegeven, bleef Limbosch wetenschap zien als „louter materialisme‟ en kon hij 

Sartons inzicht in het verheffend potentieel ervan niet met hem delen. Limbosch trok zich na zijn 

adolescente jaren terug in het eerder contemplatieve theosofische niveau en ging zijn leven wijden aan 

de zoektocht naar een universele moraal en poëzie.144 May Sartons brieven aan Limbosch‟ vrouw 

Céline Dangotte getuigen over het conflict tussen de twee „copains‟ omtrent de zoektocht naar „la 

vérité‟:  

“What hurts me a little is the fact that it seems necessary to destroy the convictions of others in order to 

maintain one‟s own. Why cannot R. simply accept that my father‟s life, as his, are both dedicated to the 

truth? Instead of always trying to destroy my father in order to lift himself up? As a matter of fact the 

pure scientist is far humbler than the metaphysician in his conviction that there is an ultimate mystery no 

science can touch. The sickness of the world seems to be that strong belief implies arrogance and 

hatred of others. I wish it were not so. But I do not believe a truth that implies contempt for the honest 

and humble work of others is worth seeking. The only truth I am interested in is the one which would link 

my father‟s and R‟s lives, not divide them. Raymond speaks to me of the dangers of the “pure intellect” 

but it seems to me this is just what he suffers from himself. I cannot deny that this long war, in which so 
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much contempt is always barely concealed for my father and his work, hurts me deeply and has for 

many years.”145 

Een halve maand later speelde dit thema nog steeds in May‟s hoofd: “There has been just now in 

Boston a big scientific meeting where the whole emphasis was put upon the humanization of science, 

the responsibilities of scientists humanly speaking - - and of course that has been Daddy‟s fight all his 

life. We have had wonderful reports of his speech - - it moved people almost to tears. And to me it is the 

best New Year present that at last and after such a struggle, his voice is now listened to. You have no 

idea how he is loved and admired - - he never tells us anything of this and we only hear it by accident. 

But I believe his influence has been deep and pure and that he must now feel that his quiet life has 

somehow shone out, in spite of everything. If only Raymond could have some understanding of this and 

not always try to tear it down and destroy it. We have not tried to wound him but always in this he has 

tried to wound us, to prove himself right. I hope my former letter did not upset you, but I had finally after 

ten years and more of always trying to see R‟s point of view, to say what I felt. I really dread to see R. 

because of it. And certainly The Bridge must show how deeply I share in and feel with Raymond in what 

his own life means and will mean to the future, but there is a point at which one revolts and I have now 

revolted. I am not going to listen to the destruction of my father‟s work by RL (who knows nothing 

whatever about it and has made no slightest attempt to understand it, just lumping science with 

materialism and that is that.) If we are ever to live together in peace in the world, there must be a place 

for both science and poetry, for instance.”146  

In deze brieven komt duidelijk Georges intentie naar voor om via de reconstructie van de 

wetenschapsgeschiedenis het beschavingsproces dat de mensheid reeds ondergaan had, bloot te 

leggen en de wetenschapper via deze weg op zijn menselijke verantwoordelijkheid te wijzen. 

Wetenschappers mogen hun eigen wetenschappelijk proces niet zien als louter materialistische creatie, 

maar moeten zich ook bewust zijn van de menselijke impact van hun creaties en van hun 

verantwoordelijkheid hieromtrent. Wetenschap is machtig, maar zij moet ten goede aangewend worden 

en hier moet de wetenschapper zich bewust van worden. Dat Georges visie zijn dochter May sterk 

beïnvloed heeft, zelfs tot in haar poëzie, wordt duidelijk wanneer we een correspondentie uit 1942 

tussen May en Winifred Bryher onder de loep nemen: “I don‟t mind the machine-age at all and I don‟t 

see where you get that idea from the poems. I only think that machines can be used  - (Boulder Dam is 
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the perfect example) – for life and not for death… God forbid that I should hate the machine age. That 

would be childish. But you must admit that we still have somewhere to go, for God‟s sake. (The machine 

should save labor for life-should be the great life-freer)… I loved Boulder Dam passionately because it 

was the living proof of the potentialities of the machine age.”147  

Volgens George Sarton was de „waarheid‟ die de wetenschap blootlegt van een onomkeerbare soort: 

“Whenever a particle of truth was finally established, it was established forever; the advance might be 

slow but it was certain. The history of science is nothing but the history of this protracted struggle 

between credulity and research, of this long series of partial and progressive discoveries.”148 Zoals 

George het zelf zei: de wetenschapsgeschiedenis is niets meer dan het in beeld brengen van de strijd 

tussen onderzoek en goedgelovigheid/naïviteit, het in beeld brengen van de menselijke vooruitgang en 

de ontwikkeling van beschaving.  

Omwille van de passie en de overgave waarmee George Sarton zich op zijn levensproject stortte, was 

hij nogal een afwezige vader: “It was George Sarton‟s example as a scholar not as a human being that 

molded me. I did not come to love him as a human being until after my mother‟s death.”149 Hij leefde 

volgens een strikt dagschema, waarin vele uren van de dag gewijd werden aan „The History of Science‟.  

May Sarton herinnert zich haar vader als “ a scholar in the old-fashioned sense of the word, a dedicated 

man, a man of endless ardor and curiosity, one of the great pioneers in a new discipline.”150 Deze 

nieuwe discipline waar hij de grondlegger van was, wou hij dan ook als een nieuwe, aparte discipline 

erkend krijgen.151 George zag zichzelf als: “a crusader in a holy war – the war to convince the 

universities and the academies that the history of science must be treated as a separate discipline, and 

the war to convince the public at large that the history of science could be a saving grace.”152  

In „Conversations with May Sarton‟ vertelt May over haar ouders als vurige idealisten met een 

19eeeuwse levensvisie omtrent de perfectheid van het menselijk ras. Een visie die sinds de Holocaust 

niet meer mogelijk is, volgens May. George en Mabel bezaten, als kinderen van de belle époque, deze 

visie: “my parents still had that well of idealism and faith in humanity which runs through all of my 

father‟s work.”153 Zowel Christophe Verbruggen als Denise de Weerdt hebben er reeds op gewezen dat 

Sartons wetenschaps- en beschavingsgeschiedenis in het verlengde lag van zijn intellectuele 

vormingsjaren, van zijn periode voor en tijdens „Reiner Leven‟, waar hij via intellectuele sociabiliteit een 
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verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de maatschappij ontwikkelde en de plicht tot intellectuele 

vulgarisatie tot in het diepste van zijn vezels liet binnendringen.154  

Naast de hulp die Sarton kreeg van bepaalde mecenassen, financierde Sarton zijn project volledig op 

eigen houtje. Hoewel Sarton nooit echt volledig erkentelijk geweest is aan zijn vrouw inzake financiële 

ondersteuning, is het toch mede dankzij de financiële (en morele) steun van Mabel dat George Sarton 

zijn queeste doorheen de wetenschapsgeschiedenis ten uitvoer kon brengen. Mabels leven stond in de 

eerste plaats in het teken van hun relatie en van Georges levenswerk. “She believed in the vision that 

drove him; they worked for it together, all the days of their lives.”155 Ook Lewis Pyenson benadrukte 

reeds dat Mabel met haar vriendelijkheid en sociaal gevoel een noodzakelijk tegengewicht bood voor 

Georges impulsiviteit en tactloosheid en hierdoor de geheime agent voor Georges succes was. Mabel 

legde via haar contacten in de kunstwereld vaak contacten die voor George zeer vruchtbaar bleken te 

zijn.156  

Toch had Mabel ook haar eigen sterke persoonlijkheid en dito bezigheden. Mabel werkte als 

ontwerpster voor de meubelzaak van Céline Dangotte, die de zaak van haar moeder geërfd had en er 

een geïntegreerde art nouveau onderneming wilde van maken, met meubelen en decoratie gemaakt 

door en voor het volk, een ware gemeenschapskunt.157 Céline maakte van haar zaak „ADCD‟, wat stond 

voor „Art Décoratif Céline Dangotte‟, één van de belangrijkste Art Nouveaucentra in België.158 

Haar visie omtrent de gemeenschapskunst werd sterk geïnspireerd door de Engelse Arts & Crafts-

beweging en had als centraal uitgangspunt dat de schoonheid van objecten en gebouwen een 

verheffend potentieel bezat voor brede lagen van de bevolking.159 De Arts & Crafts beweging ontstond 

in de tweede helft van 19eeeuws Engeland als reactie op het industriële tijdperk, waarin massaproductie 

slecht gefabriceerde en inspiratieloze producten had voortgebracht. De beweging inspireerde zich sterk 

op de geschriften van John Ruskin en de centrale figuur uit de beweging was William Morris. De Arts & 

Crafts beweging was geen geïsoleerde interieur- en kunststroming, maar was sociaal geëngageerd en 

trachtte via haar gemeenschapskunst een antwoord te bieden op de grotere sociaal-economische 

vraagstukken die door de industrialisering gecreëerd werden. Respect voor het behoud van 

vakmanschap, integriteit van ontwerp en de menselijke werkomstandigheden inspireerde menig 
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designhervormer om Arts & Crafts projecten op te starten.160 De decoratieve kunsten, ook wel art déco 

genoemd, wilden smaakvolle ontwerpen in het leven van de arbeiders en de boeren brengen. Dit kon in 

allerlei vormen: stoffen, wandtapijten, huiselijk gerei of meubelen.161    

Binnen deze context maakte Mabel Elwes naam als ontwerpster van moderne meubels, 

kussenovertrekken, glaswerk en fel gekleurde stoffen. In 1914 ontwierp ze een borduurpatroon voor 

smaragdgroene overgordijnen die de firma zou inzenden voor de internationale tentoonstelling voor 

kunst en kunstnijverheid, het „Salon de Bruxelles‟, waar ook voor de eerste maal een vitrine was 

voorbehouden aan deze nieuwe kunststijl. Het uitbreken van de oorlog strooide echter roet in het 

eten.162 Mabel “had been on the brink of making a name for herself as a designer of modern 

furniture...Mabel Sarton was no amateur who dabbled in the arts, but a serious professional, recognized 

as such.” In 1924 zou Mabel zelfs nog een gouden medaille gewonnen hebben op de internationale 

exhibitie voor decoratieve kunsten in Parijs voor een geborduurd altaarstuk.163  

 

 164 

Mabel Elwes-Sarton in 1938, op 61 jarige leeftijd.  
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Mabel had echter te kampen met een frêle gezondheid en kende meer dan eens een psychosomatische 

inzinking waar zij weken moest van recupereren, vaak in de gezonde lucht aan zee. Dit zorgde ervoor 

dat Mabel de zorg voor May in handen van bevriende koppels en vriendinnen moest schuiven: “During 

the first two years of my life in the small heaven of our house in Wondelgem, Belgium, I was snatched 

away from my mother for weeks at a time because of her illness, sent to stay with friends, or, for one 

period of more than a month, given into the care of a dear friend who came to Wondelgem to look after 

me.”165 Céline Dangotte was zo één van deze “dear friends” die de zorg voor May op zich nam. Zij 

woonde samen met haar man Raymond Limbosch in de villa „Le Pignon Rouge‟ aan de rand van het 

Zoniënwoud in Sint-Genesius-Rode.166 Céline Dangotte zou een tweede moeder worden voor de kleine 

May, die ze als kind steevast aansprak met “Mamie”: “She was there at the very beginning, in fact held 

me in her arms an instant after I was born, before my mother did… she always called me her eldest 

child. So Céline Dangotte has been an integral part of my life, and when she died the other day, at 

ninety-three, I felt as though my childhood had fallen like a cliff into the sea.”167  

Céline was niet de enige vrouw die een „tante‟ zou worden voor May. Méta Budry, de vrouw die Mabel 

leerde kennen toen ze in 1909 een jaar naar Zürich trok om zich op de „Kunst Gewerbe Schule‟ te 

ontplooien in de toegepaste kunsten, en die later samen met Mabel in Célines art décozaak zou 

werken,168 ving May ook meer dan eens op. Daarnaast was er nog Vera Tordeur, echtgenote van 

François Bouny, vrienden uit de jonge Gentse „Reiner Leven‟ jaren, die May geregeld een warm nest 

boden.169  

Ondanks deze kleine perikelen was het gezin Sarton tot in de lente van 1914 “beautifully happy and 

independent, all three.”170 May herinnert zich dat haar ouders in het Gentse vier fantastische jaren 

gehad hebben alvorens “the world upheavel of 1914 sent us, as it did so many others, out into exile.”171 

De Sartons beslisten dat ze België zouden moeten verlaten. George achtte zichzelf nuttiger als hij zijn 

werk zou kunnen voortzetten, en dit was, gezien de omstandigheden, onmogelijk geworden in België.172  
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173 

George Sarton en Mabel Elwes in september 1949 met hun vriend Willy Hartner  

2.1.2  “O MY AMERICA”174 

In oktober 1914 emigreerde het gezin naar Engeland. Ze vertrokken naar de Nederlandse grens tussen 

de naar het front oprukkende troepen en namen de boot vanuit Vlissingen naar Engeland.175 Bij hun 

vertrek in Wondelgem moesten George, Mabel en May hun hele hebben en houden achterlaten, zelfs 

Georges dierbare notities voor zijn „History of Science‟. Dit kostbaar materiaal van vele uren 

intellectuele arbeid werd echter niet zomaar aan zijn lot overgelaten. De dozen vol aantekeningen 

werden in een metalen koffer, die Mabels Engelse vader in India nog dienst had gedaan, getild en werd 

begraven in de tuin achter het Wondelgems huis. Na de oorlog kwamen deze aantekeningen opnieuw in 

Georges bezit. Een verre neef had de koffer opgegraven en bewaard tot na de oorlog. Een 

godsgeschenk, “without them George Sarton could not have written the first great volume of his 

Introduction to the History of Science.”176  

Het jaar in Engeland brachten de Sartons door bij familie en vrienden. George had in Engeland een 

tijdelijke job als censor bij het War Office gevonden, maar zijn pacifistische geest worstelde sterk met de 
                                                                   
173 Mabel Elwes aan Céline Dangotte, 1 november 1949, AVB, MD. (Willy Hartner is voor deze scriptie bij mijn weten niet 
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moraal die door de oorlog opgelegd werd: “What is worst about the catastrophes brought about by men 

themselves is that it is impossible to act wholly for the good (outside of the Red Cross) for violence calls 

out violence, and evil calls out evil. The act itself of fighting is a monstrous thing; but what surpasses 

everything in horror and monstrousness is when the act of fighting becomes a moral duty, and the 

collective crime becomes for the moment the highest duty of the citizens.”177 In juni van 1915 kwam 

George tot de beslissing dat hij, zonder enig perspectief op zekerheid en een erbarmelijke kennis van 

het Engels, alleen naar de VS zou afreizen om bijstand te sprokkelen voor zijn „History of Science‟. Hij 

zou Mabel en May laten overkomen van zodra daar geld en mogelijkheid voor was. In september 1915 

zetten Mabel en May koers richting Amerika, waar George op hen wachtte.178  

May‟s eerste herinnering aan Amerika was een grote goudkleurige Sint Bernardshond, genaamd Teddy. 

Deze behoorde toe aan het gezin Baekeland. De Sartons hadden van zodra May en Mabel in de VS 

toegekomen waren namelijk onderdak gevonden in Yonkers, bij het gezin van de uitvinder van het 

bakeliet, dit was een harde soort kunsthars, de eerste chemische stof. De uitvinding was toen nog in zijn 

experimentele fase, maar zou de eerste soort plastiek worden. Het was niet zozeer Leo Baekeland waar 

May zich zo ging aan hechten, maar zijn vrouw, Bonbon, zoals ze genoemd werd. Bonbon, oftewel 

Céline Swarts,179 kwam net als May‟s vader George uit een Gentse intellectuele bourgeoisfamilie, maar 

was door haar levensstijl in Amerika, op de Amerikaanse vrijgevigheid na, niet veel veranderd. Het 

aardse en ongesofisticeerde zat nog steeds in haar hele handelen. Deze vrouw was voor May “the 

perfect bridge from my Belgium to my America.”180   

Deze liefdadigheid vanwege de Baekelands kon uiteraard niet blijven duren en de Sartons zouden toch 

vroeg of laat hun eigen boontjes moeten doppen. Hoewel het gezin in enorme financiële onzekerheid 

verkeerde, bleven Georges utopische radertjes werken. Van bij zijn aankomst in de VS was George 

onder de indruk van de Amerikaanse democratische idealen. George noteerde in zijn dagboek.: “It is 

extremely regrettable that the Europeans are so badly informed about conditions in America and about 

the ideal of this great people. I have conceived the idea of a big American institute in Brussels after the 

war (if Belgium is free again and independent!). This institute would have as aim to bring together all the 

documents concerning the United States and to distribute this information liberally. I am convinced that 

nothing could be more useful towards the peace of the world than the creation of institutes of this kind. 

The realization of this project would cost about $2,000,000. I‟ll do everything in my power to help to 
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realize it.”181 Hij wenste in Brussel dus een propaganda-instituut op te richten dat de Amerikaanse 

cultuur en idealen zou uitdragen binnen Europa.182 

George Sarton stond voor dit project dat kennis wenste organiseren en wereldvrede trachtte te 

bevorderen opnieuw in direct contact met Henri Lafontaine. Op 19 september 1915 luidde het als volgt 

in zijn dagboek: “My friend Henri Lafontaine is helping me. He is one of the best men in tiny Belgium, 

and we have many interests in common.”183  Lafontaine had inderdaad dezelfde visie over het potentieel 

van een Amerikaans instituut in Brussel: “Americans are in many respects superior to other peoples and 

there is no doubt that they have a more precise idea of democracy than European democrats. If 

America is not corrupted by prosperity after the war, it can become a model for other countries. But 

Americans are unaware of their task, and authorized and progressive Europeans could forcefully help 

enlighten them.”184 Met deze progressieve Europeanen doelde Lafontaine duidelijk op mannen als 

Sarton en zichzelf. Iets later nam Georges internationalistische idee nog ambitieuzere proporties aan. 

Hij droomde ervan zijn „History of Science‟ aan het instituut toe te voegen en hiermee de droom van 

Hendrik Christian Andersen, het creëren van een „world city‟, te verwezenlijken. Hoewel het project nooit 

verwezenlijkt geweest is, zouden veel prominenten, waaronder ook Franklin Delano Roosevelt, het 

utopisch plan een warm hart toegedragen hebben.185    

Het verwezenlijken van zijn eigen project bleef echter prioriteit nummer één en om zijn missie tot een 

succesvol einde te brengen, wenste hij geen compromis te sluiten, waarbij „The History of Science‟ op 

de lange baan zou geschoven moeten worden. Bij het „Rice Institute‟ weigerde hij een goede job als 

bibliothecaris, omdat deze niet aan zijn enigste eis wilden tegemoet komen: de financiering van de 

uitgave van zijn geesteskind ISIS. De Sartons vestigden zich in Washington en George voerde enkele 

korte opdrachten uit bij de „New York University‟ en de „George Washinton University‟ om toch wat geld 

in het laatje te brengen.186  

Het jaar dat ze in Washington verbleven was in Mays herinnering geen gelukkig jaar. Het bracht echter 

wel twee onverwachte geschenken die de familie voor vele jaren op de rails zou zetten. Mabel Elwes 

vond een businesspartner in Margaret Gillespie, waarmee ze een firma oprichtte die geborduurde jurken 

en jassen in wol, katoen en zijde produceerde, gebaseerd op eenvoudige patronen, ontleend aan de 

Arts & Crafts. De firma werd „Belgart‟ genoemd en binnen deze onderneming was Margaret de 
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zakenvrouw, terwijl Mabel de creatieve verantwoordelijkheid voor haar rekening nam.187 Twee maal per 

jaar zakte Mabel af naar Washington (de Sartons verhuisden immers naar Cambridge) om de 

ontwerpen voor Belgart te creëren en de vrouwen die ze ten uitvoer brachten de borduurpatronen aan 

te leren. De zaak kende tijdens de jaren ‟20 en ‟30 een aanzienlijk succes en leverde zelfs aan grote 

Amerikaanse modezaken als Lord & Taylor, Marshall Field en Neiman Marcus, die tot op de dag van 

vandaag sterke posities bekleden binnen de modewereld.188 Ook voor Célines ADCD bleef Mabel 

doorheen de jaren ‟20 fungeren als ontwerper.189 Op het thuisfront zou ze nog lessen toegepaste 

kunsten geven op Mays school „Shady Hill‟ (hier komen we nog op terug) en aan de „Winsor School‟ in 

Boston.190  

Het andere “unexpected gift” had nog meer blijvende resultaten. George wist zijn idealistische visie over 

de wetenschapsgeschiedenis over te brengen op de wiskundige Robert Simpson Woodward, voorzitter 

van het rijke „Carnegie instituut‟ in Washington, en voorzag „The History of Science‟ en ISIS van 

financiële hulp. Tegelijkertijd werd George geïnviteerd door L. J. Henderson van de universiteit in 

Harvard om een gastcollege te geven. Daaropvolgend stelde Henderson George Sarton een deal voor: 

George zou aan de universiteit een parttime cursus wetenschapsgeschiedenis geven, in ruil voor een 

studeerplaats in de grote „Widener Library‟ van Harvard. Sarton ging uiteraard in op dit voorstel dat zijn 

omzwervingen doorheen de geschiedenis der wetenschap een nieuwe versnelling deed nemen.191 

Lewis Pyenson heeft er op gewezen dat Georges succes om zich te lanceren, zowel binnen het 

„Carnegie instituut‟ als binnen „Harvard University‟, ook deels te danken is aan de lobbyende activiteiten 

van Mabel Sarton, en dat deze daarom zeker niet over het hoofd mag gezien worden.192 In 1918 kon 

het gezin zich eindelijk settelen in hun nieuwe thuisland. Cambridge werd de uitvalsbasis voor de 

verkenningstochten doorheen het verleden.193 Naast de financiële inbreng van Mabel, bestond Georges 

enige inkomen uit het „fellowship‟ van Carnegie. In 1920 werd hij lid van de staf en pas in 1940 kreeg hij 

een voltijds professoraat.194 

Hoewel George een gerespecteerd wetenschapper werd, zou hij tijdens de tweede wereldoorlog een 

zware vernedering moeten ondergaan. Het toenmalig hoofd van het „Carnegie instituut‟ vertelde George 

dat „The History of Science‟ irrelevant geworden was. “For George Sarton and his way of thinking, the 

history of science and its humanizing influence would never be less “irrelevant” than in an age of vast 
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technological progress, and never less “irrelevant” than in time of war, if the values for which we fought 

were to be preserved.”195 In een brief aan Céline Dangotte uit 1946 gaf May te kennen dat ook zij haar 

vaders visie over de noodzaak van “the humanization of science” in tijden van oorlog zeer hoog schatte: 

“Daddy is a kind of holy father to a small group here to whom he has been able to pass on his 

enthusiasm and humanizing vision about science - - Heavens how needed just now too when 

mechanical side of science threatens to destroy us all and unless the scientist feels deeply his human 

responsibility all may be lost.”196 

Deze hele periode is voor May een leerschool geweest in wat ze zelf “emotional facility” noemde.197 “I 

was uprooted, physically uprooted, about five times before I was four years old and often separated 

from my mother and that explains why I attach myself very quickly wherever I am. I learned to make 

roots extremely fast to protect myself, to survive.198 “It is not surprising then, that I have always felt 

nostalgia for families rooted in one place, for the rites and routines of family life.”199 

De Sartons hadden zich eindelijk gesetteld, maar in 1919 zou May opnieuw uit haar vertrouwde 

omgeving gerukt worden. De Sartons waren op weg naar Wondelgem.200 België betekende voor May 

echter geen ontworteling, maar een thuiskomst, het binnenvaren van een veilige haven, waar “rites and 

routines” gekoesterd werden.  
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    2.2   B E L G I S C H E   R O O T S:   E E N   I N T E L L E C T U E E L   V E R H A A L 

“I‟ve never cried for joy exactly, but I did cry that same year when we went back to Belgium in 1918. The 

ship we were on went up the Scheldt River and there were the low Belgian lands – Flanders – all around 

us. I felt tears in my eyes – the tears of the Flemish little girl I was.”201   

May‟s terugkeer naar België, en naar de familie Limbosch-Dangotte, zou de eerste zijn van vele 

transatlantische reizen naar Europa en naar de Limbosches, “with whom I had a home for years – I 

could turn up at any time for a month and be welcomed as a child of the family.”202 Wat May in 1919 het 

meest nodig had, was “Céline herself, “Mamie”, as I called her, her earthiness, her physical warmth. I 

basked in the moral world she inhabited where values were certainly oversimplified, a restful black-and-

white world.”203 Binnen deze vreedzame morele wereld werd Céline als aards baken van stabiliteit en 

warmte in evenwicht gehouden door haar echtgenoot, “uncle Raymond”, die eerder kon omschreven 

worden als een intellectueel, een peinzer, steeds teruggetrokken in meditatie.204 De Limbosches waren 

volgens May “highly civilized and tolerant people with true greatness of soul.”205 Haar “aunty Lino”, zoals 

ze Céline ging noemen naarmate ze ouder werd, had volgens May het talent dat de Amerikaanse 

president Roosevelt “the science of human relations” had genoemd.206  

Deze twee Belgische bakens van stabiliteit in May‟s jeugd, waren in hun eigen jeugdjaren samen met 

George en Mabel Sarton de spillen geweest van een Gentse kring jonge intellectuelen die met hun 

jeugdig enthousiasme en hun geloof in de maakbaarheid van de maatschappij de paradoxen en de 

angsten van de belle époque bestormden. Deze rijke geschiedenis aan intellectueel engagement, deze 

“fervent years”,207 zoals May ze zelf benoemde, zullen in deze paragraaf belicht worden.  

Het is de periode waarin George en Raymond elkaar ontmoetten, waarin Mabel en Céline elkaar 

ontmoetten en waarin deze vier jonge intellectuelen hun levenspartner ontmoetten. Het is de periode 

waarin George de plannen voor zijn levenswerk nog niet geheel had uitgestippeld: “For a brief period his 

powers reached out in multiple directions, where he could live all the sides of himself in a way that 

would not be possible once he knew what his life work would be.”208  

                                                                   
201 M. Sarton, Endgame, p. 253. May vermeldt hier het jaar 1918 als terugkomst in België, in haar oudere publicaties 
vermeldt zij echter het jaar 1919.  (M. Sarton, I knew a phoenix, p. 79; M. Sarton, A World of Light, p. 72.) 
202 M. Sarton, Endgame, p. 29. 
203 M. Sarton, A World of Light, p. 72. 
204 Ibidem, p. 76.; M. Peters, May Sarton, pp. 25-26. 
205 May Sarton aan Bill Brown, 4 november 1944, in: S. Sherman (ed.), May Sarton, selected letters 1916-1954, p. 228. 
206 May Sarton aan Céline Dangotte, 16 juni 1945, AVB, MD. 
207 M. Sarton, I knew a phoenix, pp. 39-64.  
208 Ibidem, p. 43. 



43 
 

George Sarton, afkomstig uit een progressief liberaal milieu,209 ontwikkelde zich, net als Raymond 

Limbosch en Céline Dangotte dit deden, tot een ambitieuze intellectueel waarin 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij en „le devoir de la vulgarisation intellectuelle‟ als 

centraal uitgangspunt voor het handelen zouden gaan fungeren.  

May Sarton beschreef de ontmoeting tussen Raymond Limbosch en George Sarton in december 1904 

als volgt: “Limbosch was an anarchist; Sarton a socialist; the socialist-anarchist dialogue took them 

through endless walks about the city they hardly noticed in the heat of the discussion.”210 Hoewel de 

socialistisch-anarchistische dialoog, die Limbosch en Sarton ook met zichzelf voerden, zeker en vast 

vele uren van contemplatie en debat in beslag nam, is het misschien wat te categoriek om te stellen dat 

Sarton op dat moment „de socialist‟ was en Limbosch „de anarchist‟. Nuancering is hier aan de orde. 

Sarton flirtte op dat moment namelijk ook met de libertaire individualistische erfvijand van het 

socialistisch collectivisme,211 terwijl Limbosch, de anarchist, zijn bedenkingen toen al begon te uiten 

over de plaats van het anarchisme in de arbeidersbeweging en het elitaire karakter van de intellectuele 

anarchisten, dit terwijl Limbosch zich trachtte te integreren in de massa, in de arbeidersstand.212         

“There is something about this story that recreates for me the perfume of that moment in time, its 

unrealistic idealism, its liveliness, and its gentle irony, for although each of these young bourgeois was 

sincere, each was playing a part to the hilt”, luidt het bij May Sarton.213  

2.2.1  ANARCHISME EN SOCIALISME BINNEN DE SOCIALE STRIJD EN DE ONTLUIKENDE DWANG TOT „LE DEVOIR 

DE LA VULGARISATION INTELLECTUELLE‟ 

Het Belgisch anarchisme is nooit een brede massabeweging geweest. De primaire oorzaak voor dit 

„falen‟ ligt bij de sterk georganiseerde socialistische partij,214 die, zoals eerder aangehaald, de klasse 

der arbeiders via de emancipatorische massademocratie in de samenleving deed integreren. Enkel de 

anarchist Elisée Reclus is er in geslaagd bij een aantal jonge intellectuelen de balans tijdelijk te doen 

omslaan. Eén van deze jonge intellectuelen was Raymond Limbosch. Deze jongeman groeide op in 

burgerlijke, progressieve kringen en werd in zijn studententijd onder invloed van Reclus, die hij in 

september 1902 leerde kennen, ondergedompeld in het anarchisme. Deze ervaring was van zeer 
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doortastende aard, aangezien Limbosch bepaalde fundamenten van het individualistisch anarchisme 

nooit losliet.215  

De Franse anarchist en geograaf Elisée Reclus was de drijvende kracht achter een Brusselse 

kweekvijver van intellectuele sociabiliteit, namelijk: de Université Nouvelle. Deze universiteit werd in 

1894 opgericht na een schisma binnen de Brusselse universiteit en organiseerde zich naar het 

voorbeeld van de Franse „Ecole Libre des Sciences Sociales‟. De Université Nouvelle bood reguliere 

cursussen, maar opende ook zijn deuren voor een internationaal circuit van voordrachten omtrent 

sociale hervorming en bood een equivalent voor de „University Extensions‟ die vooral in Engeland ophef 

maakten.216 De „University Extension movement‟ en de beweging rond de Franse volksuniversiteiten 

moeten beiden gesitueerd worden binnen de sociale context van het streven naar arbeiderseducatie en 

–bevrijding.217  

De Université Nouvelle rond Reclus had ook een experimentele rationalistische school, één van de 

eerste Belgische scholen waarin bewust gestreefd werd naar co-educatie van jongens en meisjes: de 

„Ecole libre des petites Etudes‟, opgericht in 1895.218 Bij de verwezenlijking van deze school vol 

progressieve pedagogische ideeën was ook een vrouw betrokken die later in May Sartons leven een 

belangrijke rol zou gaan spelen: Marie Closset, de schrijfster die bekend werd onder het pseudoniem 

Jean Dominique. In de geest van de educatieve principes van Ovide Decroly (waar later nog op terug 

zal gekomen worden), streefde Marie Closset in de eerste plaats naar de ontwikkeling van het kind of 

de jongeling, waarbij respect voor de persoonlijkheid werd behouden.219        

Eén van de leerlingen aan deze experimentele co-educatieve school was Raymond Limbosch. Hij 

volgde hier les met onder andere Emile Allard en Henri Fuss, twee oud-bekenden uit het „Instituut 

Dupuich,220 Vera Tordeur, de eerste studente natuurwetenschappen aan de Gentse universiteit, en 

François Bouny, neef van Elisée Reclus. Na hun studies aan de „Ecole des petites Etudes‟ bleven 
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Limbosch en kompanen onder de invloed van Reclus.221 Reclus raadde hen aan de privileges die zij als 

kinderen der bourgeoisie hadden, te laten varen en hun studies te combineren met handenarbeid.222  

In oktober van 1904 ging Raymond Limbosch aan de slag bij bloemisterij De Smet in het Gentse 

Ledeberg. Om meer dan een „salonanarchist‟ te zijn, keerde hij tijdelijk het burgerlijke bestaan de rug 

toe en zocht een bestaan tussen de massa: Limbosch zou tuinbouwer worden. Deze interesse in 

tuinbouw werd door Reclus aangemoedigd. Tussen oktober 1902 en augustus 1904 had Limbosch ook 

al gestudeerd aan de „Ecole Pratique d‟Agriculture‟ van Montargis. Dit Franse stadje aan de Loiret werd 

begeesterd door een sociaal kluwen van revolutionaire theorieën, waaronder anarchisme en 

communisme. Hier vond Limbosch zijn gading. Vooral de plannen van zijn medestudenten om een 

commune op te richten en hun kennis van land- en tuinbouw aan te wenden in experimentele 

samenlevingsvormen, interesseerden hem.223  

Hoewel Limbosch overdag bij de firma De Smet zijn handen vol had, bleef hij hongerig naar sociaal-

filosofische stof tot reflectie en frequenteerde na zijn dagtaken bij de bloemisterij de „Socialistische 

Jonge Wacht‟ en de „Etudiants Rationalistes‟, waarin via voordrachten en debatavonden getracht werd 

de filosofische educatie van studenten te vervolmaken. Limbosch begon zich rond 1904 echter meer en 

meer vragen te stellen bij het anarchisme waar hij zich zo fervent achter schaarde. In deze periode van 

onzekerheid leerde Limbosch twee mannen kennen die vrienden voor het leven zouden worden: 

George Sarton en Irenée Van der Ghinst.224   

In december 1904 nam George Sarton op een lezing van de anarchist Thonar in Gent bij toeval plaats 

naast de jonge anarchist Raymond Limbosch. May Sarton bericht ons over deze ontmoeting. George 

Sarton was “not in the least suprised to find himself making the acquaintance of a delicate-looking 

young man of his own age, in the seat next to his; a young man dressed in corduroys and whose hands, 

though sensitive, were obviously those of a workingman, a workingman who spoke French, unusual in 

this part of the country where Flemish was the common speech. But this vagary was soon explained by 

the fact that Raymond Limbosch, who had by now introduced himself, had studied at the Ecole 

d‟Agriculture at Montargis in France; he was presently working as “ouvrier horticole” for the well-known 
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firm of de Smet. George Sarton, hungry for friendship and especially for friendship outside his own 

milieu, warmed the occasion, and invited Limbosch to dinner the following night.”225  

May haalt in deze passage duidelijk aan dat ook George op zoek was naar contacten „buiten zijn eigen 

milieu‟, dat van progressief liberale signatuur was. Sarton zocht contacten binnen de arbeidersklasse. 

De kennismaking met Limbosch bood hem nieuwe perspectieven. George had zich echter te veel laten 

leiden door Raymonds uiterlijk als “ouvrier horticole” en vergiste zich daardoor in zijn beoordeling over 

Limbosch zijn afkomst, die net als de zijne warmpjes was. 

George Sarton had tot voor kort een eerder eenzaam bestaan geleden. Zijn dagboek had desolate 

schreeuwen laten horen: “Always alone, wholly dependent on myself, desire, the thoughts that devour 

me. O my God, give me a friend to be near me. I no longer have the strength to be always alone; there 

are moments, sinister hours when books and engravings are no longer enough companionship.”226  Het 

leesvoer dat George geen troost meer kon brengen, was van auteurs als Pascal, Maeterlinck en 

Fromentin.227  

In het academiejaar 1902-1903 was Sarton gestart met studies letteren en wijsbegeerte. Nog voor hij 

Limbosch ontmoet had, dweepte ook Sarton al met het anarchistisch gedachtegoed. Vanaf 1904 

correspondeerde Sarton intensief met Emile Masson, een belangrijk anarchistisch denker, die zou 

evolueren van het anarchisme naar het libertair socialisme en ook zijn sporen zou verdienen als 

pedagoog en hevig antimilitarist. Bij Nietzsche vonden Sarton en Masson een legitimatie voor hun 

aristocratisch individualistisch gevoel. Nietzsches „übermensch‟ was een wezen dat het traditionele 

gezag verwierp en de leefwereld trachtte te modelleren volgens de eigen cultuurscheppende kracht. 

Deze perceptie sluit naadloos aan bij het individualistisch anarchisme. Toch worstelde ook George met 

zijn overtuiging en koesterde hij naast anarchistische ideeën ook gemeenschapsidealen. In februari 

1903 klonk het zo in zijn dagboek: “Nietzsche me trouble”.228 Medio 1904 woonde Sarton, net als 

Limbosch, ook al een aantal activiteiten bij van de SJW (Socialistische Jonge Wacht).229 De tweespalt 

rees ten top. 

Sartons jeugdige anarchistische roes heeft, ongeacht zijn verdere ontwikkeling, een grote invloed gehad 

op de vorming van zijn wereldbeeld. Reeds in 1903 was Sarton ervan overtuigd dat een vrije, sterke 

persoonlijkheid enkel tot volle ontwikkeling kon komen in de gemeenschap. Het was niet enkel 
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opportuun, het was ook de plicht van het individu om zich in de gemeenschap te profileren. Deze 

opvatting uit het individualistisch anarchisme heeft Sarton nooit losgelaten.230 Het werd een drijfveer 

binnen zijn sociabilisering tot intellectueel, een uitgangspunt voor verantwoordelijkheidsgevoel.  

De waardering van het individu en diens plichten is een waarde die George Sarton zeker en vast op zijn 

dochter heeft overgedragen. In een brief uit ‟46 houdt May het volgende pleidooi: “What frightens me 

about America today is that in the large majority there is no active sense of the value of the individual: 

few citizens feel that they are the Republic, responsible for what happens. And when the individual in a 

democracy ceases to feel his importance, then there is grave danger that he will give over his freedom, 

if not to a Fascist State, then to the advertising men or Publicity Agents or to the newspaper he happens 

to read.”231 May gaf regelmatig gastcolleges op scholen “to hammer a little sense into people.”232 Ook in 

deze lessen slopen de individualistische principes binnen: “What I told the kids on the trip was that 

democracy predicates rich (in the spiritual sense) individuals and until we grow as individuals we are 

actually betraying the ideas in which we believe.”233 Het respect voor het individu werd er bij May 

duidelijk met de paplepel ingegoten. Dit verklaart waarom May Sarton zich in haar jonge jaren nooit echt 

kon vinden in het radicalere marxisme van haar generatiegenoten, die zich tot het communisme 

wendden als “de volgende nodige stap in de vooruitgang der beschaving”. May schreef haar vader in 

1936: “Much in my education and temperament is revolted by the idea, but there is no doubt –witness 

innumerable philosophers and thinkers– that we are going through a difficult period with economic 

maladjustment paramount.”234   

Ook Raymond Limbosch heeft nooit de grondbeginselen van het individualistisch anarchisme 

verloochent. In maart 1905 stelde hij zich in het laatste nummer van het anarchistisch blad „L‟Utopie‟ de 

vraag in welke mate bewuste individuen “l‟évolution naturelle” konden beïnvloeden: “Jusqu‟a quel point 

l‟évolution économique depend-elle de l‟évolution morale individuelle?”235 In een correspondentie tussen 

May en Raymond 40 jaar later over het gevestigde Sovjetregime in Rusland, blijkt ook Raymond het 

communisme als gedachtegoed nog steeds niet te kunnen pruimen. May deelde haar „uncle Raymond‟ 

zijn visie: “ils (les Russes) ne croient pas dans la sainteté de l‟âme individuelle, dans le dignité de 

chaque être humain par se –  “les fins justifient les moyens“ (Ends justify means) est un philosophie à 

laquelle nous ne pouvons croire… Je suis d‟airs aussi que c‟est une régéneration spirituelle au fond de 
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chaque homme qui est le seule valeur, le seule vrai valeur dans une civilisation.”236 De uiteenzetting 

over Rusland moet zich nog even voortgezet hebben, want ongeveer een maand later weet May de 

familie Limbosch te melden: “J‟ai beaucoup aimé ce qu‟ oncle R. dit dans cette dernière lettre sur la 

Russie et je crois que nous sommes très près dans nos idées la-dessus.”237  

Na een jaar hield George Sarton zijn letterenstudie voor bekeken. Het kon hem niet boeien. Een 

bezinningsperiode deed Sarton besluiten dat voor hem een academische toekomst in de exacte 

wetenschappen weggelegd was en in het academiejaar jaar 1904-1905 ving hij studies wiskunde, 

mechanica en scheikunde aan.238 In zijn agenda had hij geschreven dat hij wetenschappelijke studies 

aan de universiteit zou aanvatten, “in order to get into closer touch with life.”239 Volgens zijn dochter May 

zijn hier ook al de eerste sporen van zijn latere levensqueeste terug te vinden: “There was no sign of the 

dedicated scientist and historian, except that cryptic comment in his journal, a journal that bore the title 

The Non-Conformist: “I believe one can divide men into two principal categories: those who suffer the 

tormenting desire for unity and those who do not. Between these two kinds an abyss –„the unitary‟ is the 

troubled; the other is the peaceful”. … the longing for a unifying philosophy was already there in 

seed.”240    

Na zijn ontmoeting met Raymond, abonneerde George zich op het anarchistisch blad „L‟Utopie‟, waar 

Raymond onder andere in 1905 zijn existentiële vraag in zou posten.241 De ontmoeting met Raymond 

Limbosch deed George tot inzichten komen: “les anarchistes seront les défenseurs du progrès de la 

société future (socialiste).”242 Hij zou zich over de volgorde van deze processen echter weer snel 

bedenken en in januari 1905 schreef hij overtuigd: “After two years of anxiety and uneasiness I have 

returned to socialism. I shall do all I can for the socialist cause, because I believe that opinions that do 

not translate themselves into action are dead, useless opinions. I do not believe that the socialist state is 

the ideal; it appears to me as simply a step towards anarchism, for which men are far from ready today 

Socialism will lead them there, by making men good, generous and just.”243  

Via Sarton zou Limbosch in contact komen met die andere boezemvriend die hij in zijn jonge jaren 

leerde kennen: Irénée Van der Ghinst, een student geneeskunde. Deze kruiste in het najaar van 1904 

Georges pad, nog voor hij Limbosch leerde kennen. Aan het begin van het academiejaar 1904-1905 
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had Sarton zich aangesloten bij het vrijzinnige en Vlaamsgezinde studentengenootschap „‟t Zal wel 

Gaan‟.244   

Sarton arriveerde in „‟t Zal wel Gaan‟ op een moment van hevige dissidentie onder het bestuur en 

enkele leden. Bij aanvang van het nieuwe academiejaar 1904-1905 had het bestuur namelijk voor een 

apolitieke koers gekozen. Dit was voor bepaalde leden, onder andere Antoon Picard en Paul Kenis, niet 

vooruitstrevend genoeg. Kenis was een grote voorstander van toenadering tussen katholieke en 

vrijzinnige studenten, en Picard legde de brug tussen het anarchisme en de Vlaamse Beweging. Eind 

1904 scheurden de dissidenten zich af en vormden een nieuw gezelschap dat tot eind 1905 actief zou 

blijven: „Ter Waerheid‟.245 Ook Sarton en Van der Ghinst waren leden (van Raymond Limbosch wordt 

geen melding gemaakt). Hendrik De Man, die op dat moment in Gent studeerde, vervoegde eveneens 

„Ter Waerheid‟. De studenten deelden twee belangrijke bekommernissen: de sociale strijd en de 

Vlaamse beweging. 246 Het was een bont gezelschap van flaminganten, staatsloze anarchisten en, 

volgens De Man, één marxist, namelijk hijzelf.247 De kring hield zich vooral bezig met voordrachten over 

literatuur, wetenschappen en politieke kwesties (begin maart 1905 organiseerden ze bijvoorbeeld een 

debat over anarchisme en socialisme).248 Het spanningsveld tussen de gemeenschap en het individu 

binnen de maatschappelijke organisatie was duidelijk een brandend subject bij vele jonge intellectuelen.  

Zoals gezegd frequenteerde Sarton vanaf halverwege 1904 de Socialistische Jonge Wacht. In dit 

gezelschap ontmoette Sarton een revolutionaire bolsjewiek, waar hij tot 1913 mee zou corresponderen: 

Max Maksymilian Horwitz. Deze was betrokken bij de in 1905 ontketende revoluties en het mislukte 

experiment met de Douma. Horwitz wees Sarton op één van de redenen waarom de revoluties niet naar 

wens verliepen. Het ontbrak de revolutionairen volgens Horwitz aan een kritische massa die zich 

bewust was van de klassenstrijd. Om de omwenteling te doen slagen was een grondige scholing van de 

arbeiderspopulatie absoluut noodzakelijk. Volgens Sarton en de zijnen stond ook in België zo‟n 

omwenteling te wachten.249  

Het is belangrijk erop te wijzen dat vanaf deze periode (eind 1904, 1905) het maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsgevoel, de dwingende plicht tot arbeidersbevrijding en arbeiderseducatie bij 

Sarton, Limbosch en Van der Ghinst belangrijker werden dan de politieke twisten over het 
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individualistisch anarchisme of het collectivistisch socialisme. Over „le devoir de la vulgarisation 

intellectuelle‟ was men immers eensluidend, over de aard van de omwenteling, socialistisch of 

anarchistisch, echter nog niet. Dit nam niet weg dat de anarchisten uit „Ter Waerheid‟ toenadering 

zochten tot de Gentse sociaaldemocratie.250 Sarton en Limbosch woonden begin 1905 de activiteiten 

van de SJW bij en Limbosch publiceerde in februari 1905 zowel in het socialistische cultureel partijblad 

„De Waarheid‟ als in het anarchistische „L‟Utopie‟.251 

Anarchie en het reformistische socialisme van de Gentse BWP hoefden niet noodzakelijk mekaars 

tegengestelden te zijn. Sarton, Limboch en Van der Ghinst waren er van overtuigd dat er voor het 

anarchisme een plaats was weggelegd binnen de BWP en dat zijzelf een soort van anarchistische 

avant-garde binnen de BWP zouden kunnen worden.252 Dit was een eerste stap naar het ethisch 

socialisme waar Limbosch, Sarton en Van der Ghinst naar toe zouden evolueren. Anarchisme en 

socialisme werden immers niet altijd even verzoenbaar geacht. Het Antwerps anarchistisch tijdschrift 

„Ontwaking‟ is hier een mooi voorbeeld van. Hierin werd het anarchistische individualisme naar voor 

geschoven als alternatief voor het socialistisch collectivisme dat het „intellectueel proletariaat‟, volgens 

dit blad, uitsloot.253    

Onder de noemer „Socialistische Studiekring Gent‟ werden in het kader van de arbeiderseducatie 

verscheidene lessen en voordrachten gegeven. George Sarton kon zijn engagement binnen de 

arbeiderseducatie delen met de eerder vermelde Emile Masson, die de arbeiderseducatie een warm 

hart toe droeg. Masson, die ook een intimus zou worden van Limbosch, was er net als Sarton en Reclus 

van overtuigd dat een rationele educatie de sleutel was tot het bevrijden van de massa. Er werd hier 

dan ook druk over gecorrespondeerd tussen de betrokken partijen, wat het geheel internationaal cachet 

gaf.254  

Deze periode, waarin het maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel de bovenhand 

namen op de effectieve politieke maatschappelijke organisatie, is ook de periode waarin het 

intellectueel standsbewustzijn van de jongelingen Sarton en Limbosch zich begon te ontwikkelen. 

Limbosch was er zich in 1904 al bewust van geworden dat de intellectuele anarchisten „een soort 

aristocratie‟ vormden en dit was enigszins conflicterend met zijn poging tot integratie.255 Zijn ervaring in 

de praktijk deed hem steeds meer twijfelen of de klassengebondenheid überhaupt wel af te werpen 
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was. In mei 1905 gaf Limbosch zijn betrekking bij bloemisterij De Smet op, trok opnieuw naar Brussel 

en ging daar aan de slag als bloemenventer.256  

In januari 1906 kwam hij tot een belangrijke vaststelling: “les intellectuels souffrent bien plus quand il 

souffrent … Moi, bourgeois, sans la crainte du lendemain, je souffre bien plus fort que mes camarades 

de travail. Je souffre pour eux et eux, ils ne souffrent pas, tant ils sont inconscients.”257 Limbosch 

beschreef zich hier voor de eerste maal zelf als „intellectueel‟. Verbroederen met de arbeidersklasse 

was buiten het standsbewustzijn gerekend. Hij besloot zich ook niet meer te concentreren op het 

anarchisme. Een morele en ethische verontwaardiging had hem tot socialist gemaakt. In februari 

meldde hij aan Tordeur: “Je pense que le vrai socialisme a ses racines dans le cœur et qu‟il n‟est 

qu‟une loi d‟éthique.”258 Limbosch was geëvolueerd naar het ethisch socialisme. Bovendien was hij, in 

tegenstelling tot wat door fervente anarchisten vaak gepropageerd werd, ervan overtuigd dat er in de 

BWP wel plaats was voor “intellectuels”.259 Meer concreet was het zijn droom deel uit te maken van een 

libertaire en meer individualistische fractie binnen het Belgisch socialisme. Hiermee sprak hij ook zijn 

geloof in het parlementarisme uit, waardoor zijn anarchistische periode, ondanks zijn individualistische 

opvattingen, in de hoek gedreven werd door een nieuw ethisch socialisme.260  

Sarton en Van der Ghinst maakten in diezelfde periode eveneens een evolutie naar het ethisch 

socialisme door.261 Net als bij Limbosch had Sarton geprobeerd zich met de arbeiders te verbinden. In 

mei 1907 schreef hij aan Limbosch: “maintenant je ne m‟occupe plus du tout (directement) des 

ouvriers”262 Christophe Verbruggen heeft er echter op gewezen dat Sarton in de periode 1903-1907 

voornamelijk had geparticipeerd aan de cultuur voor de arbeiders, en niet van de arbeiders. Sarton 

paste hiermee binnen zijn contemporain kader, waarin de „volksverheffers‟ hun eigen elitecultuur als 

superieur beschouwden aan de volkscultuur. De dialoog met de massa, die zij vanuit hun 

bevolkingsemanciperend discours zo graag wilden voeren, was in wezen meer een monoloog gestuurd 

vanuit de dominerende klassen. De Arts & Crafts Movement waar Sarton (en zijn kring) op dat moment 

mee dweepten, kan als exemplarisch beschouwd worden binnen deze context.263     
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Sartons evolutie naar het ethisch socialisme heeft meer voeten in de aarde gehad, dan die van 

Limbosch. Hij maakte immers nog een kortstondige stop bij het doctrinaire marxisme. In mei 1907 klonk 

het in diezelfde brief aan Limbosch immers ook zo: “Je suis social-démocrate convaincu, je ne me 

préoccupe plus des anarchistes.”264 Deze “social-démocrate convaincu” was samen met zijn vriend 

Emile Masson sterk geïnspireerd geraakt door Karl Kautsky, een vertegenwoordiger van de 

materialistische orthodoxy.265 Sarton hechtte op dat moment dan ook veel meer belang aan materiële 

eisen (en het afdwingen ervan via stakingen) dan bijvoorbeeld zijn vriend Van der Ghinst.266 Net als 

Limbosch zich pro parlementarisme had geuit, zag Sarton nu ook de noodzaak in van een sterke 

socialistische partij binnen een parlementair systeem.267 

In de zomer van 1909 had Sarton zijn thesis in chemie afgewerkt en werd hij toegelaten om te 

doctoreren in de Newtoniaanse wiskunde. Dit vierde hij volgens zijn dochter May met een trip naar 

Londen.268 Pas wanneer Sarton in Engeland onder de invloed kwam van de „Fabian Society‟, zou hij 

definitief afstand nemen van het doctrinaire marxisme.269 George “began…to feel that Fabianism 

mitigated in a constructive direction “our doctrinaire Marxism”.”270 De Fabians, opgericht in 1884 en te 

situeren binnen de Britse middenklasse, hebben de basis van de marxistische doctrine (de 

onvermijdelijke ineenstorting van het kapitalistisch systeem) nooit aanvaard. Van een kleine groep 

intellectuelen groeiden zij uit tot een invloedrijke denktank en lobby. Invloedrijke leden binnen de Fabian 

Society waren H.G. Wells en Beatrice Webb. Sarton was niet alleen onder de indruk van de Fabian 

Society, maar van de Britse maatschappij in zijn geheel.271 Volgens May Sarton valt hier nog iets aan 

toe te voegen. Ook over de Britse vrouwen uitte hij niets dan lovende woorden: “What a marvelous race! 

I love also the energy and independence of these women, their decided air; certainly I shall do all that‟s 

possible to marry and English woman.”272 Georges prototype van de Engelse vrouw was volgens May 

geen wazig droombeeld, maar werd belichaamd door haar eigen moeder: Mabel Elwes.273 George had 

Mabel leren kennen binnen Reiner Leven, een groep jonge mensen binnen het sociale en artistieke 

laboratorium van Gent die trachtten de brug te leggen tussen de arbeiders/arbeidsters en de 

intellectuelen (zoals ze zichzelf zagen). Ze waren sociaal en maatschappelijk geëngageerd, noemden 
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zichzelf socialist, leefden vegetarisch en waren voorstanders van de vrouwenemancipatie.274 Op Reiner 

Leven zal verder dieper ingegaan worden. 

Reiner Leven was ook voor Limbosch van tekenend belang. Bij het neerleggen van zijn anarchistische 

gedachtegoed gaf Limbosch een nieuwe injectie aan zijn intellectueel kapitaal. Hij ging zich namelijk 

meer concentreren op educatieve projecten, zuigelingenzorg, feminisme en dergelijke.275 Naast zijn 

lidmaatschap bij Reiner Leven kan ook zijn ontmoeting met Marcel Hébert als cruciaal aangeduid 

worden voor deze nieuwe wending in zijn leven.   

Marcel Hébert was naast Reclus de belangrijkste persoon die Limbosch in zijn vormingsjaren zou 

ontmoeten. Hébert was een priester-pedagoog die in 1903 zijn kap over de haag had gesmeten en naar 

Brussel was afgezakt om les te geven aan de Université Nouvelle en de Section d‟Art van het Maison 

du Peuple.276 Het Volkshuis, “een huis van licht en lucht” van de hand van Victor Horta, werd in april 

1899 geopend en had als doel de arbeiders een gevoel van trots en eigenwaarde te geven bij de 

realisaties van hun socialistische beweging. In Horta‟s paleis voor het volk was namelijk alle burgerlijke 

weelde binnen handbereik van de beluikbewoners. Het Maison du Peuple was als het ware een 

materiële uiting van de poging om de sociale dualiteit van de belle époque te overbruggen.277 Limbosch 

was in contact gekomen met deze Hebért nadat Van der Ghinst in 1905-1906 de Gentse universiteit 

had verlaten om ze in te wisselen voor een dagelijks bezoek aan de Section d‟Art van het Maison du 

Peuple. Van der Ghinst ontmoette Hébert en bracht Limbosch met hem in contact. Limbosch zou in de 

periode 1907-1908 trouwens ook zelf actief worden in het „Maison du Peuple‟ en er achter het 

spreekgestoelte plaatsnemen.278 In deze periode werd Limbosch ook ingewijd in de progressieve 

vrijmetselaarsloge „Les Amis Philantropes‟, waarin mannen als Henri Lafontaine en Emile Vandervelde 

pariticipeerden aan het sociale leven der intellectueel. In deze vrijmetselaarsloge werd door het 

amalgaam aan intellectuele krachten een brug gelegd tussen het pacifisme, de mensenrechten, het 

feminisme en intellectuele mobilisatie.279  

In die Brusselse atmosfeer van intellectuele sociablitieit bracht Hébert op zijn beurt Limbosch in contact 

met Jean Delvolvé, een Franse onderwijsfilosoof die het bestaan van een universele, seculiere moraal 

predikte.280 De zoektocht naar een universele moraal om de mensheid in op te voeden was een queeste 
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die Limosch zijn hele leven in haar greep zou houden en was er één die hij deelde met Delvolvé.281 

Limbosch zou ook Sarton in contact brengen met Delvolvé. Ondertussen was Limbosch er van 

overtuigd geraakt dat hij zou moeten gaan onderwijzen, wilde hij zijn idealen in de praktijk omzetten. 

Met zijn diploma van ingenieursstudies, die hij in 1906 zou aanvangen, was hij van plan een bestaan als 

onderwijzer uit te bouwen. Na zijn studies aan de ULB ging hij eind 1908 terug naar Gent, waar hij 

samen met Céline Dangotte het plan concipieerde een Ferrer-school (naar de Spaanse anarchistische 

pedagoog Ferrer) op te richten die zou uitgaan van een integrale opvoeding: moreel, fysiek en 

intellectueel. Het uiteindelijke doel dat ze voor ogen hadden: een klassenloze samenleving. 

Gezondheidsproblemen van Céline deden de plannen echter in het water vallen.282       

Net als Sarton had Limbosch zijn toekomstige echtgenote Céline Dangotte leren kennen binnen Reiner 

Leven. Vanaf 1907 ontsproot er binnen de groep iets moois volgens May Sarton: “the horticultural 

workman, Raymond Limbosch, was turning into a poet, and was falling in love with Céline Dangotte”.283 

De vaststellingen binnen deze frase geven het begin aan van twee ontwikkelingen die Raymonds leven 

in belangrijke mate zouden sturen. De eerste was het huwelijk dat zich tussen Celine en Raymond zou 

voltrekken in 1909.284 De andere vaststelling, “Limbosch was turning into a poet”, geeft de tendens aan 

binnen Raymonds intellectueel engagement om zich, in tegenstelling tot zijn vrouw, steeds meer op het 

contemplatieve, metafysische niveau te concentreren.285 De Reiner Leven periode heeft hier een 

wezenlijke rol in gespeeld. Zijn ontwikkeling als dichter en de manier waarop hij zijn intellectueel 

engagement vorm gaf, zullen verder nog aan bod komen. In 1917 zou Limbosch samen met Decoster 

een denktank omtrent morele ontwikkeling van de jeugd oprichten: „Coenobium‟. De denktank 

verzamelde een allegaartje pedagogen van diverse pluimage: auteurs, beeldend kunstenaars, 

vrijdenkers, theosofen, katholieken en marxisten.286 Het laatste grote publieke engagement dat 

Limbosch op zich zou nemen was zijn rol als secretaris in de stichting van de Belgische afdeling van de 

„PENN-club‟ in 1922. De „PENN-club‟ had, en heeft nog steeds, als doel tolerantie en vriendschap te 

stimuleren binnen een internationale gemeenschap van auteurs. Hiermee droeg Limbosch bij aan een 

pacifistisch en internationalistisch project.287         

Sarton zou zich in tegenstelling tot Limbosch niet terug trekken in contemplatie en richtte eind 1909 een 

nieuwe socialistische studentenvereniging op. Zijn nieuwste inzichten uit de Fabian Society en het 
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ethisch socialisme waren versmolten in zijn „Manifeste des Etudiants Socialistes‟, dat hij samen met De 

Man had opgesteld. De studentenvereniging had een internationale uitstraling en herbergde studenten 

van allerlei nationaliteiten. Vooral de Oost-Europeanen waren sterk vertegenwoordigd. Een opvallende 

Pool binnen de socialistische studentenvereniging was Victor Alter. Hij zou huwen met Melanie Lorein, 

een lid van de Reiner Leven-kliek,  en terugkeren naar Polen, waar hij zich zou opwerken tot leider van 

de Joodse Bund. Na zijn huwelijk zou Sarton zich ook nog engageren in de Wondelgemse „Cercle 

Socialiste‟.288  

Via het Frans-Belgische tijdschrift „La Société Nouvelle‟, verscheen in 1909 ook in feuilletonvorm een 

roman die Sarton reeds in 1907 had geschreven: „La Chaîne d‟or‟.Volgens Christophe Verbruggen was  

dit een morele verhandeling, waarin ook alle manifesten van „Reiner Leven‟ verwerkt zaten, en zijn 

politieke, literaire en maatschappelijke ideeën uiteen gezet werden. Sarton stelde hier zijn 

schrijverschap dus ten dienste van zijn idealen.289 May Sarton gaf later nog aan dat de projectie van 

Georges persoonlijkheid in „La Chaîne d‟or‟ frappant was: “I find La Chaîne d‟Or interesting because of 

the enormous self-projecting there is in Jean. GS often talked like this and never questioned himself 

about his own insincerities and often sentimental idealism.”290  

2.2.2   REINER LEVEN EN DE FLINKEN 

In het bovenstaande werd al opgemerkt dat „le devoir de la vulgarisation intellectuelle‟ als onderdeel van 

de intellectuele identiteitsvorming een steeds dwingendere vorm aannam bij de jonge intellectuele garde 

waar Limbosch en Sarton deel van uitmaakten.  

Eind 1905 werd door Sarton een Gentse pendant van de „Lebensreform‟ opgericht: „Reiner Leven‟. 

Lebensreform wordt vaak omschreven als een beweging gericht op het private. De Lebensreformers 

gingen er dan ook vanuit dat het veranderen van de omgang in het dagdagelijkse leven (op privaat 

vlak), de maatschappij als geheel zou veranderen.291 Onder invloed van de intellectuele sociabilisering 

en het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van zijn leden, wist deze „Gentse verpakking‟ van 

de „Lebensreform‟-idealen (naturisme, vegetarisme, geheelonthouding en dergelijke) op een 

opmerkelijke manier een brug te slaan “tussen de op het individu gerichte Lebensreform en de 

socialisatiepogingen van de sociaaldemocraten en progressieve liberalen.”292 Christophe Verbruggen 

heeft er op gewezen dat de „Reiner Leven‟-intellectuelen kunnen beschouwd worden als de 
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gangmakers van de assimilatie van de „Lebensreform‟-idealen in de verzuilde massacultuur uit het 

interbellum. Basispijlers uit de Lebensreform als soberheid en aandacht voor het lichamelijke, werden 

vaste waarden in turnverenigingen, wandelclubs en het onderwijs.293  

In dit onderdeel zullen de activiteiten van Reiner Leven, de manifesten en de integratie van een 

opmerkelijk groepje jonge vrouwen binnen Reiner Leven, onder het motto “confraternité entre les 

sexes”,294 besproken worden. De effectieve brugvormende initiatieven zullen gereserveerd worden aan 

een spilfiguur binnen deze groep van intellectuele sociale hervormers: Céline Dangotte.  

In 1905 namen Sarton en Van der Ghinst deel aan een zomercursus aan de Universiteit van Leiden. 

Hier ontmoetten zij de Nederlandse, voormalig neomalthusianiste, Nelly Van Kol, die op dat ogenblik 

deel uitmaakte van de Nederlandse Rein Levenbeweging. De speerpunten van deze beweging waren 

geweldloosheid, reformkleding, het bestrijden van tabak, vegetarisme, maar bovenal: het streven naar 

„reinheid van lichaam en ziel‟.295 De ideologische basis van de beweging werd geleverd door de lectuur 

van Tolstoi.296 Deze christenanarchist had een antimilitaristische draad lopen doorheen zijn werken. 

“Tolstoy can make his readers sicken at the thought of war” en was hiermee een kind van zijn tijd, 

waarin pacifistische bewegingen het opbouwend militarisme trachtten te ontmantelen.297 In tegenstelling 

tot wat de Gentse sectie zou brengen, was het Nederlandse „Rein Leven‟ wel degelijk een beweging 

naar binnen toe, waarin de leden zich via kolonies terugtrokken uit de zieke maatschappij.298 

May Sarton rapporteert over Sarton en Van der Ghinst: ”Together they founded a student organization 

called Reiner Leven (Purer Living), the purpose of which was to lift the brutalizing level of student life 

and provide a center for those who did not look to prostitution and liquor as major outlets of their 

energies. The group arranged lectures on history, politics, art, vegetarianism, went on excursions and 

picnics in the surrounding countryside, or carried on discussions in their “local” which was, significantly 

enough, The Themperance Café.”299 

De statuten van „Reiner Leven‟ klonken op 25 oktober 1905 als volgt: “Le but de Reiner Leven est avant 

tout: de propage rune conception plus généreuse de la vie, en particulier chez les jeunes gens. 

Ensuite : de grouper pour leur éducation et leur récréation commune, tous ceux, quelle que soit 
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d‟ailleurs leurs opinions politiques ou réligieuses.” De “progrès moral” stond centraal en om dit doel te 

bereiken was het absoluut noodzakelijk dat de “confraternité entre les sexes” gestimuleerd werd.300  

Om steun te ronselen contacteerde Reiner Leven de Gentse afdeling van de „Union des Femmes 

Belges contre l‟Alcoholisme‟, de „Société de Moralité Publique‟ en om de publieke aandacht te trekken, 

werden ook enkele journalisten gecontacteerd.301 Zoals de statuten aangaven, trachtten Sarton en de 

zijnen de politiek-confessionele breuklijn te overstijgen en hoopten ze ook enkele katholieke leden in 

hun rangen te krijgen. Het vervangen van de christelijke moraal door een universele, seculiere moraal 

binnen Reiner Leven, moet vele katholieken echter tegen de borst gestuit hebben.302 

Van het andere doel dat expliciet in de statuten vermeld stond, “confraternité entre les sexes”, werd 

onmiddellijk werk gemaakt. Om vrouwelijke leden te vinden waar mee verbroederd kon worden, werd 

een advertentie in de krant geplaatst en nam Sarton contact op met studente wis- en natuurkunde Vera 

Tordeur, een vriendin die hij leren kennen had via Limbosch. Tordeur zou onder haar vrouwelijke 

medestudenten leden kunnen ronselen.   

Zowel Tordeurs propaganda als de advertentie waren succesvol. Er dienden zich enkele 

meisjesstudenten aan, maar het meest opmerkelijke was het collectieve lidmaatschap van een groepje 

jonge vrouwen: „De Flinken‟.303  

Het Gentse Reiner Leven was immers niet alleen geweest in zijn clubvorming en sociaal progressieve 

doelstellingen: “At the same time the same ferment was alive in a group of working girls from a more 

modest social background, girls who did not attend the university, but instead the Ecole Professionelle 

of the city of Ghent, a business school that trained them to be secretaries and clerks. They, too had 

formed a club, and called themselves The Flinken… Their language was primarily Flemish; their parents 

were small tradesman, butchers, grocers; but just like the university students, the children of the “petite 

bourgeoisie” were in revolt against their background, were fervently committed to plain living and high 

thinking, though their seriousness was tempered by a good deal of laughter and self-mockery They 

were ardent feminists of course, called each other by surname, and believed that wives should support 

themselves.”304 Het „Clubje‟ was opgericht geweest door Marthe Patijn, de secretaresse van de firma 
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Maison Dangotte (interieurzaak van de moeder van Céline Dangotte), Melanie Lorein en Alice van 

Damme, drie oud-leerlingen van de beroepsschool waar bedienden gevormd werden.  

Via Marthe Patijn werden ook Céline Dangotte en Mabel Elwes leden. Het werd een gezelschap 

bestaande uit naaisters, bedienden, oud-leerlingen van het Institut de Kerchove (Célines oude school) 

en vooral onderwijzeressen, die elkaar regelmatig ontmoetten om maatschappelijke hangijzers te 

bespreken, hun talenkennis te onderhouden, over literatuur te praten en elkaar te stimuleren in 

zelfstudie.305 Nog voor „De Flinken‟ zich integreerden in „Reiner Leven‟ gingen zij al op stap in de 

meersen rond Gent. Een vigerend gevoel van onbehagen in de verpauperde industriestad, die Gent 

toen was, deed hen de frisse lucht van het platteland opzoeken. De toch ging vaak naar de Assels bij 

Drongen, waar de familie Dangotte een buitenhuis had.306  

Zoals gezegd stimuleerden „De Flinken‟ elkaar in zelfstudie. Educatie werd beschouwd als de sleutel om 

verder te geraken in de maatschappij. Ze lazen allen Maeterlinck en Céline Dangotte las hen vaak voor 

uit het romantische werk van Alfred de Musset. De gespreksstof handelde meer dan eens over “hooge 

sociale dingen”. „De Flinken‟ hadden een gemeenschappelijk abonnement op het tijdschrift „Dokumente 

des Forschritts/Documents du progrès/Progress‟. Het was een blad dat in drie verschillende talen werd 

uitgegeven en fungeerde als een forum voor de sociologische onderbouw van het pacifisme,het 

feminisme, de onderwijsvernieuwing en dergelijke, kortom: een blad voor de intellectueel van zijn of 

haar tijd.307 Door zijn internationale linguïstische aanpak vormt het blad een mooie illustratie van de 

steeds toenemende transnationale aard die de intellectuele sociabiliteit binnen de sociale 

hervormingsbewegingen aannam.308  

Vanaf begin 1906 maakten „De Flinken‟ deel uit van „Reiner Leven‟. Zij waren ingegaan op de 

krantenadvertentie en stuurden mooie Melanie Lorein op pad om kennis te gaan maken met Irénée Van 

der Ghinst.309 In Reiner Leven maakten de „Flinken‟ kennis met een aantal meisjesstudenten aan de 

Gentse universiteit. Dit stimuleerde de vrijgevochten vrouwen uit de doorgaans bescheidenere sociale 

milieus om ook universitaire studies aan te vatten.310 Flinken Melanie Lorein en Henriette Raes 

schreven zich in aan het pas opgerichte Hoger Instituut voor Lichamelijke opvoeding. Deze keuze voor 

een didactische opleiding binnen de branche van de lichaamsbeweging paste perfect in hun tijdskader 

waar hygiëne, sport en lichaamsverzorging als tegengewichten beschouwd werden voor de kwalen van 

                                                                   
305 C. Verbruggen, “Vrouwelijke intellectuelen”, p. 18. 
306 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, pp. 292-293. 
307 C. Verbruggen, “Vrouwelijke intellectuelen”, pp. 19-20.  
308 J. Carlier en C. Verbruggen, “An entangled history of ideas and ideals”, p. 305. 
309 M. Sarton, I knew a phoenix, p. 45. 
310 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 294. 



59 
 

de moderne, verziekte, industriële maatschappij. Hun lidmaatschap binnen Reiner Leven zal deze visie 

alleen maar versterkt hebben. Céline Dangotte koos in het academiejaar 1909-1910 voor een 

natuurwetenschappelijke opleiding. Ze heeft deze wegens ziekte echter nooit kunnen afronden. Marthe 

Pattijn, die al een betrekking had als bediende bij de firma van moeder Dangotte, ging haar loopbaan 

combineren met studies verpleegkunde. Deze keuze moet ook geplaatst worden binnen de evolutie 

naar een steeds grotere professionalisering van de sociale filantropie. (De 

professionaliseringstendensen binnen de sociale sector komen verder nog aan bod.)311 Er kan gesteld 

worden dat het lidmaatschap binnen „Reiner Leven‟ een opstapje was in de sociabilisering van de 

Flinken als intellectueel.312   

Naast de Flinken en enkele meisjesstudenten, kon „Reiner Leven‟ ook nog rekenen op ander sociaal-

cultureel gewicht binnen zijn rangen. Reiner Leven zou een mooi voorbeeld worden van de symbiose 

van de beeldende kunsten, literatuur en de wetenschappen, die zo eigen was aan het contemporain 

klimaat van intellectuele sociabilisering.313 Een deel van de leden uit „Ter Waerheid‟, de Vlaams-

progressieve groepering die eind 1905 ter ziele ging, sloot zich namelijk ook aan bij „Reiner Leven‟. 

Binnen de fractie van de beeldende kunstenaars springen vooral de kunstkringen „Kunst en Kennis‟ en 

de „Association Artistique‟ in het oog. Beide kringen wilden de schone en toegepaste kunsten dichter bij 

elkaar brengen om op die manier de kunst dichter bij brede lagen van de bevolking te brengen. Deze 

doelstelling druipt van de Arts & Crafts-inspiratie. Daarnaast had Sarton ook contacten met 

Socialistische Vrouwenbond. Vanuit deze gelederen werden eveneens leden aangevoerd. Sarton was 

trouwens niet de enige met banden bij de sociaaldemocraten.314 Ook verscheidene Flinken, waaronder 

Lisbeth Verwest, Elvire De Sutter, Esther Delahay Melanie Lorein en Céline Dangotte frequenteerden 

het georganiseerde socialisme, sommigen hadden zelfs een lidmaatschap bij aan de BWP gelieerde 

organisaties.315     

De werking van „Reiner Leven‟ bestond uit meerdere luiken. Er waren causerieën, lezingen en 

discussies over maatschappelijke problemen. De causerieën hadden een voornamelijk vrouwelijk 

accent, in die zin dat ze de vrouwen in de groep moesten in staat stellen hun retorische talenten verder 

te ontwikkelen. De lezingen, die meestal gegeven werden door externe personen, hadden betrekking op 
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de thema‟s waar Reiner Leven voor stond: biologie, taalkunde, vegetarisme, kunst en literatuur, de 

organisatie van de maatschappij, vrouweneducatie en educatie tout court.316  

May Sarton schetst ons in haar „Sketches for an autobiography‟ een beeld van het dagdagelijkse reilen 

en zeilen van „Reiner Leven‟: “They went on regular Sunday expeditions together, walking through the 

country with knapsacks on their shoulders, singing the Internationale. Each member in turn was 

assigned a subject upon which to talk to the assembled company once a week at the Temperance Café, 

and sometimes professional lecturers offered their services; for years these meetings were held with 

great regularity. In 1906 and 1907 for instance, I find noted a lecture by Professor Hoffman on 

vegetarianism, a lecture by dr. Pelseneer on the exploration of the floor ocean, by Professor Bruyon on 

the plants of the region (this was in Flemish); by Dr. Willems on ants; by Céline Dangotte on Fitzgerald‟s 

translation of Omar Khayyam; by George Sarton on workingmen‟s universities in France and England; 

by Mabel Elwes on the pre-Raphaelites. On other occasions there were discussions on such questions 

as collectivism, the sense of duty, fraternity between the sexes, the eight-hour day.”317 

Sociaal-economische en demografische veranderingen aan het eind van de 19e eeuw en de eeuwwissel 

lagen aan de basis van een hele resem „malthusiaanse spanningen‟ en sociale problemen waarin 

armoede, vruchtbaarheid, nuptialiteitspatronen, grote gezinnen en een teloorgang van de zeden hand in 

hand gingen. Binnen deze context werd door neomalthusianisten de controle over de vruchtbaarheid 

van de vrouw door middel van anticonceptie als heilbrenger naar voor geschoven.318 

Neomalthusianisme werd in de lage landen sterk gepropageerd door feministes als Emilie Claeys en 

Nellie van Kol (alvorens zij zich tot „Rein Leven‟ „bekeerde‟).319 Ook de „Lebensreform‟-beweging, uit op 

een grondige sanering van de verziekte maatschappij, ging zich mengen in dit debat. Binnen de context 

van het controversiële neomalthusianisme namen de verbroederde mannen en vrouwen van de 

„Lebensreform‟ duidelijk stelling tegen het neomalthusianisme, dat volgens de „Lebensreformers‟ 

prostitutie en ontucht eerder in de hand werkte. Zij propageerden een nieuwe seksuele moraal, waarbij 

een grote openheid ten aanzien van seksualiteit, eerbied voor een vrije verhouding zonder huwelijk (de 

beruchte „union libre‟) en seksuele opvoeding centraal stonden. Seksuele betrekkingen waren alleen 
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toegelaten tussen heteroseksuele koppels als voortplanting mogelijk was en liefde aanwezig. De 

Lebensreformers zagen enkel morele onthouding, de „moral restraint‟ als optie tot geboortebeperking.320   

„Pour être fort sois pur‟. Dit was de leuze die het zedelijk peil van de studenten moest opkrikken en hen 

moest afraden prostituees op te zoeken.321 Ook binnen „Reiner Leven‟ werd er hevig gedebatteerd over 

de „union libre‟ en de vraag aan wie eventuele kinderen dienden toegewezen worden: de man of de 

vrouw.322 May Sarton vermeldt eveneens dit soort discussies tussen de jonge geliefden Mabel Elwes en 

George Sarton: “The questions that Mabel and George fought their battles over during those years 

when they argued so fervently and at such length over…the sexual mores of Belgian youth at the time, 

over woman‟s independence, and once a battle royal over the conditions of divorce in case they did 

marry and decided to separate.”323 

In 1906 publiceerde „Reiner Leven zijn tweede manifest: „La fraternité entre les sexes et l‟éducation 

sociale‟. Het was een samenvatting van het gelijknamige boek van Emma Pieczynska. Het belangrijkste 

uitgangspunt was dat een man-vrouw relatie gedomineerd werd door passie en onwetendheid. Indien 

men de passie, en de negatieve implicaties die eraan verbonden waren, wilde overstijgen, dan zouden 

jongens en meisjes al van op jonge leeftijd moeten verbroederen. Wederzijds respect was het 

uitgangspunt van Reiner Leven. Ook Reclus heef er in een vaderlijke raad aan Limbosch voor gepleit 

dat liefde essentieel aanwezig moet zijn alvorens men overgaat tot seksuele betrekkingen. De 

„verbroedering van de geslachten‟ binnen Reiner Leven zouden resulteren in minstens vijf burgerlijke 

huwelijken, waaronder deze van Limbosch-Dangotte en Sarton-Elwes.324  

Lebensreform zou de paraplu worden waaronder een netwerk van sociale en educatieve bewegingen 

expandeerden. Vooral de Nederlandse Rein Leven beweging was begin 20e eeuw sterk verwikkeld 

geraakt in de reformpedagogie. De Nederlandse experimenten kwamen onder de aandacht van de 

Belgische progressieve pedagoog Edward Peeters en bracht een bezoek in 1907.325 Twee jaar later 

startte hij de publicatie van „Minerva‟, het tijdschrift dat beschouwd wordt als de start van een cruciale 

actor in het transnationaal netwerk van onderwijsvernieuwers: het „International Bureau of Education‟. 

De Gentse „verbindingsofficier‟ binnen dit tijdschrift was het voormalige Rein Leven-lid Paul van Oye.326 

Het „International Bureau of Education‟ was hét centraal instituut binnen de New Education Movement. 
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Na de Eerste Wereldoorlog zou de „New Education Movement‟ ook betrokken geraken bij de 

Volkenbond, via het „Liaison Committee of the Major International Associations‟, dat als doel had de 

samenwerking tussen het IBE en de Volkenbond te stroomlijnen.327 „Minerva‟ was volgens Christophe 

Verbruggen niet alleen van belang voor onderwijsvernieuwers, maar was ook een actor in het bredere 

transnationale „advocacy network‟ van humanitaire socialisten en andere sociale hervormers. Er werden 

immers initiatieven uit de hele westerse wereld in aangekondigd.328  

Hoewel in de Nederlandse Rein Levenbeweging huwelijk en seksualiteit centraal stonden, werd de 

Gentse pendant door meer dan enkel de „union libre‟ en de „moral restraint‟ geoccupeerd.  

Het vierde manifest (1906) was er één waarin een pleidooi voor de achturige werkdag centraal stond. Er 

werd gesteund op het productiviteitsdiscours van Ernest Solvay.329 Deze nam een progressieve houding 

aannam tegenover arbeid en de sociale kwestie. Lang voor dit wettelijk verplicht was, voerde de 

industrieel Solvay in zijn eigen fabrieken het werknemerspensioen, de betaalde vakantie, en de 

beperking van de arbeidstijd tot acht uur per dag in.330 In het manifest werd het economisch 

productivisme gekoppeld aan de morele noodzaak van het inkorten van de arbeidsduur: Tijd en intellect 

zou vrijgemaakt worden om het alcoholisme te bestrijden, de mensen te laten genieten binnen gezonde 

omgevingen en de educatie op te krikken. Verbruggen heeft er op gewezen dat dit vierde manifest ook 

duidelijk blijk geeft van een verder ontwikkelend intellectueel standsbewustzijn. Het hele manifest was 

opgesteld in de wij-vorm, in de zin van: wij, de intellectuelen.331 

Naast de achturige werkdag werden ook de inzichten omtrent het collectivisme en de volksuniversiteiten 

verder ontwikkeld. De groep kreeg ook een steeds groter wordende interesse voor esoterie. Deze 

ontwikkeling is vooral bij Limbosch van cruciaal belang geweest.332 Zijn latere levensloop is sterk 

getekend geweest door de fascinatie voor het metafysische. Zoals we bij het conflict tussen George 

Sarton en Raymond Limbosch omtrent Georges „History of Science‟ zagen, gaf ook May Sarton hier 

blijk van. Limbosch zijn literair engagement, binnen het kader van een universele moraal, zal verder nog 

aan bod komen.  

In 1908, het laatste jaar dat Reiner Leven actief was, werd er nog één belangrijke lezingenreeks 

georganiseerd, namelijk over het vegetarisme. De lezingen werden gegeven door drie professoren van 

                                                                   
327 E. Fuchs, “The Creation of New International Networks in Education: The League of Nations and Educational 
Organizations in the 1920s”, in: Paedagogica Historica, 43 (2007)2, p. 207. 
328 C. Verbruggen, “Het egonetwerk van Reiner Leven”, pp. 118-119. 
329 Ibidem, p. 107. 
330 G. Deneckere, “Nieuwe Geschiedenis van België, 1878-1905”, p. 473. 
331 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 283. 
332 Ibidem, pp. 284-285. 



63 
 

de Gentse universiteit, alle drie overtuigde leden van de „Société Végétarienne de Belgique‟.333 

Voorzitter van de Belgische „Socété Végétarienne‟ was Ernest Nyssens, een man die, net zoals vele 

leden van „Reiner Leven‟, moeiteloos de brug maakte tussen vegetarisme, feminisme, theosofie en de 

vrijmetselarij. Deze sociale bewegingen behoorden nu eenmaal tot éénzelfde „advocacy network‟.334  

Eind februari 1908 zette Sarton de stap naar de geheelonthoudersloge van de „Orde van de Goede 

Tempelieren‟. Ook Limbosch was lid van deze orde. Het enthousiasme zou bij Sarton niet van lange 

duur zijn. Tegen de zomer kreeg hij als spijt. Het was vooral het seksuele keurslijf dat hem dwars zat.335 

Volgens Mabel Elwas had George altijd al een sterk libido gehad, iets dat de prille verliefden meer dan 

eens tot frustratie dreef, aangezien Mabel eerder van frigide aard was.336 George was door het lezen 

van „La question sexuelle‟ van Forel (uit 1905) tot grote inzichten gekomen. Hij bekeerde zich prompt tot 

het neomalthusianisme en nam ontslag uit „Reiner Leven‟. In zijn nieuwe visie moesten jongeren zo 

vroeg mogelijk huwen, omdat het mannelijk natuurlijke verlangen naar een vrouw hen zou dwingen tot 

abnormaal seksueel gedrag, zoals het opzoeken van prostituees.337 Uit correspondentie tussen Mabel 

en Sarton bleek dat George in 1910 nog steeds in de ban was van Forels „seksuele vraagstuk‟.338  

Vanaf de zomer van 1908 was Georges engagement, zowel binnen de „Orde van de Goede 

Tempelieren‟ als binnen „Reiner Leven‟ voorbij. Dit neemt niet weg dat Sarton de waarden uit de Rein 

Leven beweging als antimilitarisme, pacifisme, vegetarisme, feminisme, lichaamsverzorging, seksuele 

opvoeding en het principe van co-educatie hoog in het vaandel bleef dragen.339 Hij zich zou nu echter 

wel meer gaan concentreren op zijn studies en vanaf 1909 op zijn „Socialistische Studentenvereniging‟.  

Hoewel Limbosch en Sarton hun hele leven boezemvrienden zouden blijven, zouden zij geen 

zielsverwanten voor het leven zijn. Limbosch zou zich meer op het contemplatieve poëtische leven gaan 

storten en Sarton werd een gerenommeerd wetenschapshistoricus. De kiemen van deze uiteen 

groeiende levensstijlen lagen in deze periode. Het onbegrip over Georges latere poging om met zijn 

„History of Science‟ een brug te slaan tussen de exacte wetenschappen en het humane, wortelt 

eveneens in deze periode. In 1912 pleitte Sarton bij Limbosch al voor een meer pragmatische visie op 

het leven: “Oui Dieu existe, l‟ether aussi, la matière aussi, et l‟énergie, ce sont des affirmations qui ne 
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nous mènent pas à grand-chose, tellement elles sont vagues et générale. Il faut être pratique mon 

garçon!”340  

2.2.3  CELINE DANGOTTE:  EEN BRUGGENBOUWSTER 

De integratie van de „Flinken‟ binnen „Reiner Leven‟ moet geïnterpreteerd worden binnen de context van 

de vruchten die door het proto-feminisme op vlak van vrouweneducatie reeds waren afgeworpen. Dit 

stelde hen in staat om zich, net als de mannelijke leden van „Reiner Leven‟, als intellectueel te 

manifesteren.341 Er werd reeds op gewezen dat Céline Dangotte, in tegenstelling tot haar man 

Raymond Limbosch, zich niet terug trok in metafysische contemplatie en meditatie. Zij was de spil van 

een dynamisch rad aan sociale initiatieven, waarin vooral op opvoeding en co-educatie gemikt werd, en 

waarbij de creatie van een nieuwe en betere maatschappij centraal stond. Het engagement van de 

„Flinken‟ toonde ook dat professionalisering van de sociale sector en feminisme twee handen op één 

buik waren. Hun initiatieven baadden immers in de emanciperende krachten van het „sociaal 

moederschap‟. In dit onderdeel zal Céline Dangotte, May Sartons “Mamie”, in al haar facetten van 

intellectuele identiteit en slagkracht gereconstrueerd. 

342 

Céline Dangotte (links), Raymond Limbosch en Lisbeth Aerens-Verwest (mede-Flinke van Céline) in 1911 
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Céline Dangotte werd geboren als de dochter van Adolphe en Leopoldine Dangotte, en als het nichtje 

van de Gentse socialistische schepen en senator Emile Coppieters, de broer van haar moeder.343 Net 

als andere meisjes uit vrijzinnige en liberale kringen, liep Dangotte school in het Gentse „Institut de 

Kerchove‟, een school die aan het begin van de 20e eeuw een kweekvijver geweest is van het Gents 

burgerlijk feminisme.344 In het „Institut de Kerchove‟ leerde Céline Mabel Elwes kennen. Deze Engelse 

was naar Gent gestuurd om haar kennis van het Frans op te krikken. Wegens de financiële malheur die 

haar vader had opgelopen in de Rhodesische mijnen, was Mabel verplicht geweest zich van een eigen 

inkomen te voorzien. Ze vond een slecht betaalde job als gouvernante in haar voormalige Gentse 

school.345 Vanaf 1905 ging Mabel zich permanent vestigen in Gent.346  

“Céline Dangotte, a few years younger, who had looked up to Mabel Elwes as an adored older girl 

before the calamity, now became her defender, and introduced her to her own family. Madame 

Dangotte rescued Mabel from the school and set her to work designing for her interior decorating firm, 

La Maison Dangotte; she took her into the house and treated her as her own daughter.”347 De familie 

Dangotte geloofde in Mabels talent en bood haar de kans haar artistieke vaardigheden verder te 

ontwikkelen. Ze stuurden haar naar de Gentse kunstacademie, die pas vanaf 1902 schoorvoetend de 

deuren had geopend voor meisjesstudenten.348 Hier leerde Mabel Madeleine Von Thorenburg kennen, 

een beeldhouwster die naast Céline een belangrijke vriendin zou worden in deze periode van haar 

leven.349 In 1909 werd Mabel ten slotte op kosten van de Dangottes naar de „Kunstgewerbeschule‟ in 

Zürich gestuurd, om zich, in de geest van de Arts & Crafts, te vervolmaken in de toegepaste kunsten.350   

Mabel bleek dus een bezige bij te zijn, maar ook Céline zat niet stil. Tussen haar activiteiten voor de 

oudleerlingenkring van het „Institut de Kerchove‟, de „Flinken‟ en „Reiner Leven‟ door, maakte Céline 

reizen doorheen heel Europa. Haar onuitgegeven memoires „A l‟étranger et conséquences gantoises‟ 

geven hier een mooi beeld van.351 In deze memoires over de periode 1900-1914 reflecteerde Dangotte 

over de impact van haar studietrips naar Bonn (1900), Parijs (1901-1902) en Londen (1903), en over 

haar latere participatie aan internationale feministische congressen. De educatieve initiatieven die 

Dangotte samen met de Flinken zou ondernemen, waren volgens Christophe Verbruggen dan ook sterk 

gekleurd door de internationale kosmos van ideeën en initiatieven waar Dangotte via haar reizen in 
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verzeild geraakte.352 Met de titel „conséquences gantoises‟ gaf Dangotte trouwens ook zelf al blijk van 

deze stelling. Naast verwijzingen naar het internationale gedachtegoed der reformpedagogie, stonden 

Célines memoires ook bol van de referenties naar de mooie tijd die ze beleefde met de „Flinken‟ in het 

natuurrijke gebied de Assels.353 De Assels waren dan ook het schouwtoneel van meer dan één project 

waar de Flinken hun „Reiner Leven‟-idealen, hun feminisme en hun sociaal moederschap in kwijt 

konden. 

Het eerste project waar Céline Dangotte en de „Flinken‟ hun ziel in legden, was de oprichting van een 

meisjesatheneum dat vrouwen klaarstoomde voor hoger onderwijs (1906). Dit was eigenlijk een initiatief 

van de „Gentse Vrouwenbond‟ die in 1906 door feministe Rosa de Guchtenaere werd opgericht, maar 

de Flinken, en meer bepaald Céline Dangotte, Victoire Ledewyn en Esther Delahaye, waren van bij 

aanvang betrokken bij de oprichting van de bond. De „Gentse Vrouwenbond/Union des Femmes 

Gantoises‟ had als doel “het opwekken en in werking stellen op elk gebied, van de zedelijke kracht van 

de vrouw tot het goede”.354 Het eerste concrete project van de Gentse Vrouwenbond werd, zoals 

gezegd, het oprichten van het „Athenée de Jeunes Filles‟: een niet-confessionele secundaire school die 

meisjes klaarstoomde voor universitaire studies.355 Het niet-confessionele element van de school was 

geheel in de geest van Isabelle Gatti de Gamond, die pionierde in het oprechten niet-confessionele 

vrouweneducatie. Zij bande in haar „Cours d‟éducation pour les jeunes filles‟ (1864) het 

godsdienstonderwijs uit haar programma.356  

Hoewel de eerste lessenreeks van het „Athenée de Jeunes Filles‟ al plaatsvond in 1906-1907 (met 

lesgevers: Rosa de Guchtenaere, Désiré Steyns en Vera Tordeur), werd het definitieve startschot pas 

gegeven in 1907. De titel van de inaugurale lezing luidde: „De wetenschappelijke geest, l‟esprit 

scientifique‟. Hiermee was de rationalistische toon onmiddellijk gezet. De inschrijvingscijfers van 

vrouwen aan de Gentse universiteit leverden het beste bewijs van het succes van deze onderneming. 

Vanaf 1912, het jaar dat de eerste lichting meisjes aan het „Athenée de  Jeunes Filles‟ afstudeerde, 

maakte het percentage inschrijvingen van vrouwen aan de universiteit een gestage opmars.357  

 De Gentse Vrouwenbond gaf van bij de start ook onmiddellijk een wetenschappelijke en theoretische 

onderbouwing aan haar werking. Dit werd vooral verwezenlijkt door lezingen van spreeksters, die niet 

zelden van buiten de landsgrenzen naar Gent kwamen afgezakt. Deze internationale aanpak 
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bevorderde sterk de netwerkvorming van de Gentse Vrouwenbond en haar bestuur en integreerde hen 

binnen het internationale feminisme. De thema‟s die aangesneden werden op de lezingen waren divers, 

maar de nadruk lag toch op reglementering van vrouwenarbeid en het vrouwenstemrecht. Verbruggen 

heeft er duidelijk op gewezen dat Gent deel uit maakte van het wijdvertakte internationale netwerk van 

feministen, en zelfs: suffragisten.358 Binnen deze toch wel opmerkelijke vaststelling was de rol van 

Céline Dangotte significant.  

Dangottes rol binnen het Belgische feminisme is er één die vaak vergeten wordt. Ook May Sarton 

maakte er in haar roman „The bridge of Years‟, die echter sterk geïnspireerd was op Dangotte en haar 

echtgenoot,359 geen melding van. Toch is Dangottes interventie binnen de Gentse Vrouwenbond 

volgens Christophe Verbruggen van belang geweest in twee opzichten en ontkracht het twee 

opvattingen over de eerste feministische golf in België. De eerste veronderstelling die moet 

genuanceerd worden, is de zogenaamde wig die aanwezig was tussen het „burgerlijk‟-liberale 

feminisme en het socialistisch feminisme. Dangotte fungeerde immers als een soort verbindingsofficier 

tussen de twee, aangezien zowel „burgerlijke‟ als „socialistische‟ feministes in Dangottes netwerk 

opereerden.360 Een initiatief als het syndicaat voor bedienden (huismeiden), opgericht in 1912 (maar 

niet echt succesvol gebleken), onderbouwt ook mooi deze stelling. De visie op huisarbeid die in de 

doelstellingen verkondigd werd, leunde immers veel dichter aan bij de socialistische visie dan bij de 

burgerlijke.361 Een tweede inzicht is, zoals aangehaald, dat de strijd voor het vrouwenstemrecht bij de 

Gentse feministes hoger op de agenda stond dan tot nu toe aangenomen. Dangottes internationale 

positie binnen de beweging die het vrouwenstemrecht eiste, is kenschetsend: In 1909 

vertegenwoordigde Dangotte de „Union belge pour le suffrage des femmes‟, net opgericht na een fusie 

tussen de Gentse en Brusselse vrouwenkiesrechtgroepen, op het congres van de „Wereldbond voor 

Vrouwenkiesrecht‟. In 1910 werd ze voorzitter van deze „Union belge‟ en in 1913 trad ze als dusdanig 

toe tot de pas opgerichte overkoepelende „Belgische Federatie voor Vrouwenkiesrecht‟, waar alle 

ideologische strekkingen in vertegenwoordigd waren. Van deze federatie werd ze ook 

schatbewaarder.362  

Dangottes feminisme was van een internationaal kaliber en drong samen met de Reiner Leven-idealen 

door in elk initiatief waar zij haar schouders onderzette. Er rest ons nog de bespreking van twee 
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belangrijke brugleggende projecten van de Flinken en de Gentse Vrouwenbond: het „Asselsch Blad‟ en 

de kinderbibliotheken. Initiatieven die de aanzet waren tot een integratie van de „Lebensreform‟-idealen 

in de massacultuur.363 

De kinderbibliotheek van De Flinken: een internationaal model met „Reiner Leven‟-invloeden.   

Begin 1909 gaf Omer Buysse in de „Cercle Artistique et Littéraire‟, een kring die gelieerd geweest was 

aan „Reiner Leven‟ en de „Flinken‟,364 een lezing over zijn studiereis in de Verenigde Staten, waarbij het 

Amerikaans onderwijssysteem centraal had gestaan. Buysse stelde dat in de VS arbeiders dezelfde 

vreugde en voldoening vonden in hun werk als kunstenaars, artsen en advocaten. Hij benadrukte dat dit 

volledig te wijten was aan het onderwijs en de infrastructuur waarin de educatie en intellectuele 

ontwikkeling zich voltrok.365 Buysse benadrukte dat kinderbibliotheken een succesvolle invloed zouden 

hebben op de “Américanisation et le relèvement moral et intellectuel par le livre.”366 

Centraal orgaan binnen de organisatie en oprichting van kinderbibliotheken was de „Training School for 

Children Librarians‟. Deze vormde een onderdeel van de „Carnegie Library School‟, die verantwoordelijk 

was voor de ontwikkeling van professionele standaarden binnen kinderbibliotheken. Naast de 

gewoonlijke bibliothecariscursussen, kregen de cursisten ook psychologie, pedagogie en de 

geschiedenis van de kinderliteratuur te verwerken. Dit moest hen in staat stellen op een professionele 

manier het beroep van kinderbibliothecaris uit te oefenen.367 De voornaamste karakteristieken van het 

Angelsaksisch model waren de vrije toegang, randactiviteiten in groep en een lezersgerichte, 

geïndividualiseerde aanpak.368 Door haar programma voor kinderbibliothecarissen te laten steunen op 

de principes van John Dewey, was de „Carnegie Library School‟ betrokken in de internationale 

beweging van reformpedagogen.369  

Een woordje uitleg over de reformpedagogiek en meer bepaald Dewey‟s inzichten is hier wel aan de 

orde. John Dewey was één van de grote namen binnen de rond de eeuwwissel gestalte krijgende 

reformpedagogiek.370 Hij was één der lichtbakens van de „New Education‟. Deze „nieuwe school‟ zette 

zich af tegen de oude school in die zin dat ze pleitten voor het hanteren van de inzichten uit de 

kinderpsychologie. Kinderen waren immers geen onvolgroeide kopieën van volwassenen. Kinderen van 

verschillende leeftijden vergden een verschillende „aanpak‟. Gebrek aan inzicht en verkeerde omgang 
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met kinderen waren volgens de reformpedagogen schering en inslag in de opvoedingspraktijk thuis en 

op school. De reformpedagogen stelden zich tot doel het kind te bevrijden uit deze situatie. De 

emancipatie van het kind zou zo de andere emancipatiebewegingen van het begin van de 20e eeuw 

(namelijk deze van de arbeider en de vrouw) completeren.  

Zoals gezegd stelden reformpedagogen dat opvoeding moest vertrekken bij het kind. Om te weten wie 

dat kind nu eigenlijk was, gingen ze voor enkele uitgangspunten inzake de aard van het kind, te rade bij 

de kinderpsychologie en de antropologie. Ze kwamen tot drie principes. Het eerste: er moest uitgegaan 

worden van de goedheid van het kind. Ten tweede: de individualiteit van kinderen moest erkend 

worden. Elk kind moest dan ook de ruimte krijgen om de individualiteit te ontplooien. Dit stond haaks op 

de praktijk van de gevestigde scholen, waarin kinderen van dezelfde leeftijd geacht werden een 

klassikale progressie te maken. Het derde principe dat gerespecteerd moest worden: kinderen zijn 

energiek, vitale en actieve wezens. In tegenstelling tot de passiviteit die vaak verondersteld werd. De 

praktijk van de nieuwe school werd op basis van deze drie uitgangspunten gekenmerkt door: 

zelfwerkzaamheid van het kind, individualisering en een uitgaan vanuit de leefwereld van het kind.371    

Dewey, aanhanger van deze bovenstaande reformpedagogiek, beschouwde kinderbibliotheken als een 

onderdeel van de publieke ruimte waarin mensen leerervaringen opdoen, die hen in staat stellen te 

functioneren binnen de maatschappij.372 Dit aspect binnen Dewey‟s filosofie, het leren functioneren 

binnen de sociale maatschappij, is het meest bekend geraakt. Hij stelde dat opvoeding (en onderwijs) 

als een sociaal proces moest beschouwd worden. Het is immers via participatie aan activiteiten, en de 

betekenis die er binnen de gemeenschap aan gegeven wordt, dat een kind de gedragingen leert die 

karakteristiek zijn aan het „mens zijn‟. Alles dat „typisch menselijk‟ is, was volgens Dewey  aangeleerd 

gedrag. Ook al zou het niet aangeleerd kunnen worden zonder bepaalde aangeboren eigenschappen 

die eigen zijn aan de mens. In Dewey‟s visie was het dus de gemeenschap met zijn 

geïnstitutionaliseerde en geformaliseerde manieren van handelen en denken die als grote „opvoeder‟ 

fungeerde. Het doel van educatie moest volgens Dewey zijn dat kinderen geholpen werden te handelen 

als een lid van de groep en bewust te worden van de betekenissen die inherent zijn aan hun daden, 

kortom: ze moesten geholpen worden te functioneren binnen de maatschappij.373 Tot hier het 

intermezzo over Dewey‟s opvattingen. 

Na Buysses passages pikte de pedagogische sectie van de Gentse Vrouwenbond het idee op om een 

kinderbibliotheek op te richten naar het Angelsaksische voorbeeld. Maria De Vriese, een lid van de 
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Gentse Vrouwenbond, werd naar de VS gestuurd om de opleiding aan de „Training School for 

Children‟s Librarians‟ te volgen.374 De Vriese werd aan deze „Training School‟ vergezeld door studenten 

van Noorse, Engelse en Deense origine.375 De Gentse vrouwen wilden de kinderbibliotheek laten 

uitgroeien tot de droom van de integrale bevolking “et toutes les classes de la société”.376 Om zoveel 

mogelijk fondsen te ronselen en het initiatief onder de aandacht te brengen, organiseerden de leden van 

de „Gentse Vrouwenbond‟ lezingen. Het gros van deze lezingen werd gegeven door Céline Dangotte. 

Ze werd ook voorzitter van de neutrale „Maatschappij voor Openbare Kinderbibliotheken‟, opgericht om 

elke affiliatie met eender welke groepering te vermijden en de kinderbibliotheek alle kansen op succes 

te geven.377  

Op 24 oktober 1910 opende de kinderbibliotheek in de Geitenstraat in Gent zijn deuren. Het werd zo 

een overdonderend succes dat de organisatoren zich genoodzaakt zagen enkel nog kinderen toe te 

laten uit gezinnen waarvan de moeder ook werkte. De bibliotheek vereiste veel vrijwilligers en ook 

Raymond Limbosch werd door Céline ingeschakeld in de kinderbibliotheek. Deze zag hierin zijn 

educatieve ambities verwezenlijkt: praktijkomzetting van de reformpedagogie.378 

In de dagdagelijkse werking van de kinderbibliotheek werd, conform het Amerikaans paradigma, 

aandacht geschonken aan een harmonieuze ontwikkeling van het kind door aandacht voor muzische en 

dramatische vorming, het jaarklassensysteem werd doorbroken en kinderen mochten zelf hun keuze 

maken over welk boek ze lazen. De kinderbibliotheek wilde een totaalpakket bieden waarin de 

individualiteit van het kind centraal stond. De kinderbibliotheek belichaamde zowaar de 

reformpedagogiek. Toch werd de kinderbibliotheek geen exacte kopie van het Amerikaanse model en 

vonden ook hier de Lebensreform-idealen hun ingang: het lezen werd onderbroken voor gymnastische 

oefeningen in open lucht, de lokalen werden fleurig en warm ingekleed en, in de geest van de 

„confraternité entre les sexes‟, werd de keuze gemaakt voor co-educatie.379   

De manier waarop de boeken beoordeeld werden, was volgens Christophe Verbruggen een spiegel van 

het ideologisch referentiekader van de „Flinken‟. Een boek kon in aanmerking komen wanneer het 

“aangenaam, nuttig en waar” was.380 Ook hier is de link met het Amerikaanse model weer niet ver te 

zoeken: “literary quality”, “child appeal” en “good values” waren daar de criteria. De grootste bron voor 

het vinden van gepaste boeken vond het „Gents Boekencommittee‟ echter in Nederland. Ze gebruikten 
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recensies van de „Nederlandse Kinderbond‟. Een schoolvoorbeeld van een boek dat aan de criteria 

„nuttig, waar en aangenaam‟ voldeed, was „De wonderlijke avonturen van Nils Holgersson‟ van Selma 

Lagerlöf.381 Ook May Sarton herinnerde zich dit boek. Toen ze in 1919 bij haar “Mamie” verbleef, las 

Céline voor May en haar eigen kinderen voor uit het boek: “… Nils Holgerrsen was the book that 

year.”382 In de boekenkeuze werd afgerekend met de klassieke filantropie. Proza waarin de rijken 

zonder reden verafgood werden, onderging hetzelfde lot. Rollenpatronen en gewelddadigheid hoorden 

evenmin thuis in de kinderbibliotheek. De verheerlijking van de arbeid werd dan weer wel als positief 

ervaren en voor boeken waarin “wereldvrede, het ideaal der toekomst” werd uitgedragen, zou veel 

plaats gemaakt worden in de bib.383  

De kinderbibliotheek was tegen 1912 geëvolueerd naar een uitleendienst, omdat het programma 

moeilijk te realiseren bleek, doordat de hulp bij het huiswerk van vele kinderen te veel tijd in beslag 

nam.384 De kinderbibliotheek overleefde de Eerste Wereldoorlog niet, maar Céline Dangottes 

pionierswerk bleef door een aantal lezingen op congressen en publicaties tot in het interbellum een 

referentiepunt. In 1920 werd ze ook betrokken bij de oprichting van de Brusselse „Heure Joyeuse‟-

kinderbibliotheek.385 Hierin werd de Gentse erfenis verder gezet. Ook in Mons werd Céline als externe 

expert om raad gevraagd in de creatie van een kinderbibliotheek en een openbare speelruimte. Dit was 

te wijten aan het feit dat Céline verankerd zat in een advocacy network van feministen en 

reformpedagogen, waarbinnen Céline een aanzienlijk intellectueel kapitaal vergaard had.386    

De inspirerende kracht van de natuur: een rationalistisch schooltje en het „Asselsch Blad‟ 

Zoals gezegd was er nog een tweede initiatief waarin Céline Dangotte en „De Flinken‟ de stap richting 

het volk zetten. In 1909 gingen ze van start met een tweewekelijks tijdschrift: het „Asselsch Blad‟.387 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van het „Asselsch Blad‟, moet er aandacht besteed worden aan 

wat aan de oprichting van het blad vooraf ging.  

Nadat Dangotte en de haren zich in 1906 succesvol aan de oprichting van het meisjesatheneum 

gewaagd hadden, lanceerden ze in 1908 een tweede educatief project: de oprichting van een libertaire, 

co-educatieve openluchtschool, gesitueerd in de Assels, het schiereiland tussen twee Leie-armen nabij 

Drongen, waar de ouders van Dangotte een buitenverblijf hadden. Het centrale idee van deze 
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rationalistische school was het creëren van een klasseloze maatschappij op lange termijn, op basis van 

een integrale, morele, fysieke en intellectuele educatie. Een motief dat trouwens ook vaak in Dangottes 

memoires terugkwam.  

Dangotte introduceerde in haar schooltje in de Assels, dat zich op het basis onderwijs richtte, een 

systeem gebaseerd op lezen, schrijven en onderricht over de natuur als manier om kinderen te 

socialiseren. Ook hier barstte de onderwijsvisie van de reformpedagogische inzichten. Céline noemde 

haar methode zelf de “Methode Decroly”. De leerlingen in de Assels waren niet gegroepeerd volgens 

hun leeftijd of geslacht, maar volgen hun “degré d‟ignorance”, wat inhield dat de kinderen eerst getest 

werden alvorens zij op aangepast niveau onderwezen konden worden. Dit was een trend die paste 

binnen de „pedotechnische wending‟ binnen de Belgische progressieve educatie.388  

„Pedotechnics‟, ook sterk onderbouwd door Ovide Decroly, kunnen beschouwd worden als „de 

wetenschap van het kind‟, toegepast op de educatieve praxis. Bij de inzichten van Decroly is de 

gelijkenis met Dewey niet ver weg. Decroly, een bekende Belg binnen de „New Education Movement‟, 

wordt dan ook vaak de “John Dewey of Europe” genoemd. Decroly gaf in navolging van Dewey veel 

aandacht aan de sociale ontwikkeling van het kind. Persoonlijkheidsontwikkeling werd beschouwd als 

een collectief gebeuren, waarbij de zelfwerkzaamheid van het kind zoveel mogelijk gestimuleerd moest 

worden. In de visie van de reformpedagogen was de „nieuwe school‟ gericht op de creatie van een 

nieuwe maatschappij.389    

Decroly‟s educatieve werk werd in de eerste plaats gestuurd vanuit zijn bekommernis over wat hij zelf 

de „sociale hyiëne‟ noemde. Deze moest de toekomstige maatschappij behoeden voor degeneratie, 

veroorzaakt door „sociale plagen‟ als alcoholisme, tbc, syfilis, jeugddelinquentie, slechte leef- en 

werkomstandigheden van de lagere klassen en slechte hygiëne. In Decroly‟s visie moesten kinderen op 

de schoolbanken, „de wachtkamer voor het sociale leven‟, verrijkt worden met „de kennis van het leven‟ 

(confer Dewey). Hierbij volstonden de onderwijsvakken uit de traditionele school (lezen en schrijven) 

niet. Ze waren slechts hulpmiddelen tot de echte initiatie in het leven, waarbij aan natuur, het menselijk 

wezen en sociale noden veel aandacht geschonken werd. Kinderen moesten een aangepaste 

opvoeding en aangepast onderwijs ontvangen. Indien dit niet het geval was, werd het risico gelopen 

ongelukkige jongeren te vormen, die de maatschappij als verwerpelijk gingen beschouwen. Decroly gaf 

de toenmalige maatschappij dan ook de schuld van het hoge percentage delinquenten. Zij waren 

volgens hem de slachtoffers van de moderne, geïndustrialiseerde maatschappij, die door haar 
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onaangepast systeem van socialisatie veel „sociale plagen‟ teweeg bracht. Het waren deze „sociale 

plagen‟ die reformpedagogen als Decroly te lijf gingen.390  

Deze “Methode Decroly” trachtte Céline Dangotte te implementeren in haar schooltje in de Assels. 

Dangotte had Decroly bij de oprichting zelfs om advies gevraagd en in 1910 werd ze zelfs lid van de 

„Société belge de Pedotechnie‟. Alle reformpedagogische inspanningen ten spijt, was het schooltje toch 

geen lang leven beschoren. De dorpspastoor had het initiatief verketterd en had de school een 

„openlucht danszaal‟, bestuurd door „hoeren‟ genoemd. In 1909 sloot de school haar deuren. Dangotte 

en Limbosch bleven echter niet bij de pakken neerzitten en lanceerden zich in een nieuw project: „Het 

Asselsch Blad‟.391   

Het „Asselsch Blad‟, dat zou uitgegeven worden tussen 1909 en 1914, richtte zich op een publiek van 

arbeiders en trachtte ouders van nut te zijn door hen van artikels omtrent opvoeding, huishouden en 

sociale hygiëne te voorzien. Daarnaast boden ze ook kwaliteitsverhalen en gedichten voor kinderen. De 

idealen van „De Flinken‟ waren ook hier weer niet ver weg en artikels rond vegetarisme, 

geheelonthouding, pacifisme en feminisme werden eveneens een plaats gegeven in het blad. Volgens 

Verbruggen en Carlier hoeft deze mix van feminisme en pedagogische invalshoeken geen verbazing te 

wekken. Binnen het „advocacy network‟ van de vrouwenbeweging waren feminisme en 

reformpedagogie zeer verstrengelde begrippen en bewegingen.392  

De concepten „maternalistisch feminisme‟ en „sociaal moederschap‟, ook gepropageerd door het 

„Asselsch Blad‟, horen binnen deze context begrepen te worden. Ze behoren tot een feminisme dat zich 

beroept op de ervaring van vrouwen als moeders en verzorgers, en vanuit deze stelling de autoriteit van 

vrouwen in sociale en ethische kwesties rechtvaardigt en kracht bij zet. Dit „sociaal moederschap‟ heeft 

een emanciperende werking op de status en positie van vrouwen in de publieke sfeer.393 Verbruggen 

heeft er op gewezen dat het „maternalistisch feminisme‟ coïncideerde met het „wetenschappelijk 

moederschap‟ en dat deze twee een harmonieuze en productieve samenwerking kenden binnen de 

„New Education‟-beweging. Door te pleiten voor de nood aan een wetenschappelijke aanpak van het 

onderwijs en opvoeding, en door moeders te initiëren in kinderpsychologie en fysiologie, werd de 

professionalisering van het ouderschap gepropageerd.394  
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Essentieel hierbij was de opvatting dat het moederschap geen biologische factor was, maar een sociale 

constructie. Een sociale constructie waarbij de zorg voor kinderen en de opvoeding als vrouwelijke 

taken door de traditie van de paternalistische samenleving in de hoek van de private sfeer geduwd 

geweest zijn. Een invloedrijke pedagoog in dit debat was Charlotte Perkins-Gilman. Zij stelde dat 

mannelijkheid en vrouwelijkheid sociale categorieën waren die potentieel aanwezig waren in elk 

menselijk wezen. Doordat er een dualiteit werd gecreëerd tussen het mannelijke/publieke en het 

vrouwelijke/private, werden mannen en vrouwen verhinderd zich te ontwikkelen tot volledige, menselijke 

wezens, die zowel de „mannelijke‟ als de „vrouwelijke‟ kwaliteiten bezitten. Om tot deze volwaardige 

menselijke wezens te komen, zou educatie, en dus het vrouwelijke, naast het reeds aanwezige 

mannelijke, in de publieke, en wetenschappelijke, sfeer gebracht moeten worden. Door deze 

emancipatie van de vrouwelijke sociale categorie zou de maatschappij gehumaniseerd worden. Het is 

dit „maternalistisch feminisme‟ en deze professionaliseringstendens die Céline Dangotte in „Het 

Asselsch Blad‟ ook uitdroeg. In haar feministische pleidooien refereerde Céline meermaals naar 

vrouwen als „moeders‟, maar dat nam niet weg dat zij, in de geest van de professionalisering van het 

ouderschap, ook de vaders aansprak in hun verantwoordelijkheden inzake de opvoeding van hun 

kinderen.395 In 1914 kende „Het Asselsch Bad‟ zijn laatste jaargang, maar de educatieve geest zou 

Céline haar hele leven in het bloed blijven zitten. Eind 1945 kreeg Céline “the writers madness”.396 Haar 

roman „Mamiline‟ verscheen uiteindelijk in 1948 als feuilleton in „La Flandre Liberale‟.397 Het werd een 

werk met “the weight of the didactic so overtly in it.”398  

Aanhoudend engagement 

Hoewel Céline in 1912 aan het hoofd kwam te staan van de interieurzaak die ze van haar moeder erfde, 

werd ze er inzake maatschappelijk engagement niet passiever op. Ook in May Sartons portret over 

Dangotte wordt haar temperamentvolle intellectuele karakter beschreven:  

“She showed her genius in her relation to animals, small children, and with the servant girls whom she 

trained, mothered, believed in, and saw happily married –girls who were on probation and under the 

supervision of a judge of the children‟s court. Here her qualities of commanding general in the war 

against sloth, carelessness, laissez-faire, were wholly beneficial. She knew how to praise as well as to 

criticize, and she could tame dragons with her mixture of charm and authoritarianism”399   
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Volledig in de „geest der maakbaarheid van de maatschappij‟ ging Céline zich engageren in de 

bijzondere jeugdzorg en trok ze zich het lot aan van kinderen die het slachtoffer geworden waren van 

huiselijk geweld.400 Na de invoering van de kinderbeschermingswet van 1912 werd Céline 

afgevaardigde van de kinderrechter. Tot de oprichting van sociale scholen, was de begeleiding van 

jonge delinquenten en kinderen die onder de voogdij van de kinderrechter geplaatst werden, in de 

handen van vrijwilligers.401 Ook hier toonde Dangotte haar verantwoordelijkheidsgevoel, optimisme en 

geloof in de goedheid van de mens. Dangotte, moeder van vier, trad namelijk ook zelf op als pleegouder 

voor jonge delinquenten.402    

Haar hele beroepsloopbaan heeft Céline haar ondernemerschap gecombineerd met haar werk voor de 

jeugdrechtbank. Haar zaak gebruikte Dangotte echter niet alleen om er een geïntegreerde „Art 

Nouveau‟-onderneming van te maken. Deze werd ook aangewend in het kader van het „sociaal 

moederschap‟. Dangotte wierf jonge mannen en vrouwen aan die op de dool waren, om hen via een 

tewerkstelling binnen „ADCD‟ op het rechte pad te brengen. Ook menig weeskind uit het Brusselse 

rationalistische weeshuis kwam bij „Art Décoratif Céline Dangotte‟ praktijkervaring opdoen.403 Vanuit 

haar „Arts & Crafts‟-geest trachtte zij vanaf 1917 een boekenreeks voor kinderen uit de grond te 

stampen die de schoonheid van kunst bij de kinderen zou brengen en de generatie van de toekomst op 

deze manier zou verheffen. De „Collection du Petite Artiste‟ draaide echter uit op een financieel 

fiasco.404 Tijdens de Eerste Wereldoorlog stelde ze haar winkelruimte ter beschikking van het „Rode 

Kruis‟ en was ze zelf ook actief in de „Union Patriotique des Femmes Belges‟. In 1917 werd ze samen 

met Limbosch aangehouden op verdenking van hulp aan de geallieerde strijdkrachten. Dangotte kwam 

direct vrij, Limbosch slechts na enkele maanden. Dit belette hen niet om tijdens de Tweede 

Wereldoorlog opnieuw hun nek uit te steken door een joods kind van een schuiladres te voorzien.405 Bij 

Limbosch-Dangotte was iedereen welkom, ook May vond er, zoals gezegd, een tweede thuis.      

Hoewel Dangotte nooit een universitair diploma behaalde, werd zij toch erkend als „intellectuele‟. Het 

werd al eerder betoogd dat het hebben van een diploma geen conditio sine qua non was voor de 

identiteitsconstructie van de intellectueel. Céline Dangottes receptie binnen de vrijmetselarij was het 
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mooiste bewijs van het respect dat zij met haar engagement afdwong. Dangotte en Limbosch waren in 

1912 bij de stichtende leden van de eerste Belgische gemengde loge: Egalité.406  

2.2.4  RAYMOND LIMBOSCH: WERELDVREEMDE DICHTER MET INTELLECTUEEL ENGAGEMENT 

Daar waar Céline met al haar optimisme, liefde en engagement zichzelf in de wereld bleef katapulteren 

als een kruisvaarder in de oorlog tegen “sloth”, “carelessness” en “laissez-faire”, ging Raymond steeds 

meer beantwoorden aan het stereotype beeld van de wereldvreemde dichter.407 In zijn huwelijk met 

Céline vormde hij haar perfecte tegenpool, de yin die de yang in balans hield, hoe moeilijk dit soms ook 

was: 

“At first glance her marriage to Raymond Limbosch seemed a perfect balance of opposites, her warm 

earthiness balancing his intellectualism, her talent for business and for organizing and running things 

balancing his need for meditation, her supportive belief in him balancing his need for recognition. … 

After they had survived two world wars, after they had lost their only son in a traffic mountaineering 

accident at seventeen, as they became middle-aged and then old, the opposites that had seemed to 

make a balance became too harsh. ... She was puritanical, he needed small luxuries, cigarettes, elegant 

clothing, warmth in the house. … Raymond‟s pent-up irritations burst out into bad tempers and, even 

worse, complete withdrawal to his study for days at a time. Céline reacted by overplaying the role of 

humble and adoring wife, and it grated to see this happening, for she was the real power. … Yet 

somehow the life-giving atmosphere was sustained, especially on Sundays when we were ten or twelve 

at table as friends from Brussels came out for a day in the country. As always we went into the salon for 

demitasses and long philosophical arguments after dinner. Here at least Raymond did dominate and 

sometimes read his newest work –so much of it never to be published –or launched into a long oral 

meditation for, after days in his study, he was full of ideas that needed airing.”408 

Raymond zou in zijn leven meer dan tien dichtbundels schrijven.409 May Sarton, Raymonds 

gelijkgestemde poëtische ziel, bracht na zijn dood een ode aan Raymond Limbosch, de man, de dichter. 

Raymonds leven en werk zou zijn hele leven gekenmerkt geweest zijn door een tweestrijd die hij zelf 

niet kon ontvluchten: “Partout dans cette oeuvre le conflit agit entre la pensée et ce qu‟on peut appeler 

l‟âme.”410 Het was de oorzaak van dagen meditatie in compleet isolement, het was de tol die hij moest 

dragen voor zijn zoektocht naar een universele moraal als vrijgeleide naar een utopische toekomstige 

maatschappij. Het was wat May bedoelde met “the dangers of the pure intellect”, waar hij zelf aan 
                                                                   
406 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 320. 
407 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 323. 
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blootgesteld werd.411 Raymond was immers geen bruggenbouwer zoals Céline dat was, of zoals May 

dat later zelf zou worden. Zijn poëzie bracht hem niet in contact met de massa. Hoewel het zijn 

levensdoel was geworden een meesterwerk te schrijven over een universele, pedagogische moraal 

voor de mensheid, liep hij volgens May zijn doel nu net voorbij door zich op te sluiten in zijn vacuüm van 

contemplatie. Hij minachtte Georges praktische aanpak van de „History of Science‟, maar het was net 

deze praktische geest die een verschil kon maken in de wereld. George Sarton getuigde ervan, Céline 

Dangotte getuigde ervan en ook May Sarton getuigde ervan. Poëzie moest bij de man in de straat 

gebracht worden. May, die geregeld „lecturetrips‟ ondernam, stelde immers: “Always it is most 

stimulating to have this contact with a younger generation … Through poetry one immediately gets 

down to the deepest levels ethically and politically - - it is a chance really to do some teaching.412 Laat 

dit nu net Limbosch zijn grote droom geweest zijn. In „The Bridge of Years‟ heeft May haar bedenkingen 

bij Limbosch zijn aanpak op een subtiele manier geuit. Bij de bespreking van de roman zal dit element 

verder aan bod komen.  

Ondanks dit alles, moet Limbosch toch het krediet gegeven worden dat hij verdient. Hij trok zich 

inderdaad terug in filosofische, esoterische reflectie, maar in de kern van zijn werk zat het engagement 

dat hem en zijn generatiegenoten in hun jeugdjaren zo had begeesterd, nog steeds verweven. Alles wat 

Dangotte en Limbosch, en de personen in hun egonetwerk, immers deden, werd gedreven vanuit de 

progressief-liberale en de sociaaldemocratische droom van een sociale en culturele verheffing van de 

maatschappij in zijn totaliteit.413 Limbosch heeft zich hierbij vooral geëngageerd in wat „de derde weg 

van sociale kunst‟ wordt genoemd. Deze „derde weg‟ hield het midden tussen de „l‟art pour l‟art‟-

kunstproductie en de compleet sociale kunst.414 

De derde weg tussen de sociale kunst en „kunst om de kunt‟ tastte de grenzen van beide domeinen af. 

Deze „derde weg‟ was sterk vertegenwoordigd bij anarchistische auteurs (maar ook in 

sociaaldemocratische kringen vond hij aanhangers) en is een genre dat volledig gestuurd werd vanuit, 

opnieuw, een verantwoordelijkheidsgevoel, zo eigen aan intellectuelen in de periode van de belle 

époque. Kunst om de kunst was in deze turbulente tijden geen optie, maar sociale kunst had dan weer 

te veel weg van pure partijpropaganda. De auteurs die de derde weg bewandelden zagen zichzelf als 

fundamenteel verankerd in de eigen tijd, maar tegelijkertijd ook fundamenteel vrij. Ze schreven dan ook 
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niet voor een bepaald publiek, maar voor “een publiek in opbouw”, zoals Christophe Verbruggen het 

verwoordt.415  

Hoewel de eerste literaire producties van Limbosch nog een uitgesproken sociale kritiek vertoonden 

(onder andere de kapitalistische maatschappij en zijn sociale wantoestanden, vegetarisme, 

antimilitarisme), zou zijn werk geleidelijk aan evolueren naar poëzie met het sociaal karakter dat ook 

eigen was aan het werk van Emile Verhaeren. Verhaeren was Limbosch zijn literaire voorbeeld. 

Limbosch zijn werk evolueerde, net als dat van Verhaeren, van een uitgesproken maatschappijkritiek 

naar het schetsen van een toekomstige utopie: een ideale en harmonische wereld.416 

De esoterische invloeden die Limbosch onderging in „Reiner Leven‟ zijn voor zijn dichterscarrière van 

cruciaal belang geweest. Reeds in zijn tweede dichtbundel „Le Bois d‟Oliviers‟ (1911)417 liet hij doorheen 

zijn hele werk een rode filosofische draad lopen, deze van de orthogenese. Dit denken zag een 

zelfscheppende en zelforganiserende kracht in de natuur, en zette zich als cultuurkritische onderstroom 

onder andere af tegen de westerse materialistische, exacte wetenschappen.418 George Sarton en 

Limbosch werkten dus beiden aan een „magnum opus‟, waarin de grondbeginselen voor een mooiere 

en betere wereld gelegd werden. Hun aanpak was echter verschillend. Zoals we zagen heeft Limbosch 

zich blijkbaar nooit volledig in Sartons werk kunnen vinden. De invloed van de orthogenese kan 

Limbosch‟ gedrag op zijn minst deels verklaren.  

Limbosch zijn literaire productie zocht dus eerder naar een utopische wereld, dan dat ze een concrete 

expliciete maatschappijkritiek uitte. Dit was het engagement dat Limbosch in zijn literair werk pompte en 

waar hij naast, en buiten, zijn literair werk via de reformpedagogiek en de concrete onderwijspraktijk 

mee aan wenste te bouwen. Zijn publieke engagement bevond zich dus naast zijn literaire filosofische 

engagement. Limbosch was trouwens ook actief in de „Ligue des Droits de l‟Homme‟.419 Deze was net 

als in Frankrijk de institutionele verankering geweest van de Dreyfusaffaire en had zich eveneens net 

als in Frankrijk geënt op structuren van vrijdenkersbonden en progressieve loges.420 Ook in deze 

milieus was Limbosch, zoals reeds aangehaald, aanwezig. In 1908 was hij meester geworden in „Les 

Amis Philantropes‟ en in 1909 werd hij ingewijd in „La Liberté‟, een progressieve Gentse loge. Allen 

middens van intellectuele socialisatie.421     
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In deze sociaal geëngageerde wereld en “life-giving atmosphere” werd May Sarton van jongs af aan 

ondergedompeld. De morele wereld die Céline en haar echtgenoot belichaamden was niet licht te 

vergeten. Wanneer May terugblikte op een leven met Céline als moeder, tante en uiteindelijk als 

hartsvriendin, getuigde ze: “the experience had been rich, deep, sustaining and wholly beneficient.”422  
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 2.3   E E N   O P V O E D I N G   I N   D E   R E F O R M P E D A G O G I E K  

“I am the living proof that a good education in the first nine years of one‟s life is enough if it has taught 

one how to learn…”423 

Als dochter van sociaalprogressieve intellectuele geesten, vol feministisch, pacifistisch en pedagogisch 

engagement, werd May Sarton zelf ook opgevoed in de educatieve reform die zo sterk aanwezig was in 

de vormingsjaren en het egonetwerk van George en Mabel Sarton. „Reiner Leven‟-idealen als co-

educatie, aandacht voor een gezonde lichaamscultuur, hygiëne, maatschappelijke integratie en voeling 

met de natuur, waren waarden die één voor één op het jonge kind geprojecteerd werden. Ook het 

maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, de stuwende kracht der intellectueel, werd May reeds op 

jonge leeftijd bijgebracht. Twee scholen zijn binnen deze opvoeding van cruciaal belang geweest: de 

„Shady Hill School‟ in Cambridge, Massachusetts en het „Institut Belge de Culture Française‟ in Ukkel bij 

Brussel. Ze maken beiden deel uit van wat May haar “education of a poet” genoemd heeft.424 De 

„opvoeding van een intellectueel‟ had hier evenzeer gepast.  

2.3.1  SHADY HILL 

Nog voor May in 1919 met haar ouders terugreisde naar België, had zij al een eerste maal geproefd van 

de progressieve reformstandaarden die ook door Céline Dangotte met zoveel overtuiging in haar 

educatieve projecten geïntegreerd geweest waren een decennium eerder. Op „Shady Hill‟ zou May 

vanaf 1917, acht jaar lang, onderbroken door twee jaren in België, gevormd worden in een bastion der 

reformpedagogie.425 Naast de waarden die ze had meegekregen van haar ouders, was de „Shady Hill 

School‟ “a great thing I was given”.426 De invloed is zo diepgaand geweest dat May zelfs in 1979 nog 

stelde: “I cannot imagine what my life would have been without that school”.427 In haar „Sketches for an 

Autobiography‟ werd Shady Hill door May uitvoerig beschreven.       

De „Shady Hill School‟ werd in 1915 opgericht door Agnes Hocking als één van de eerste Amerikaanse 

progressieve scholen voor jongens en meisjes.428 De school begon kleinschalig, aangezien de eerste 

lessen georganiseerd werden op de veranda van Hockings huis.429 Agnes Hocking was de echtgenote 

van de filosoof William Ernest Hocking en de dochter van dichter John Boyle O‟Reilly. “revolutionary 
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blood flowed in her veins”, rapporteerde May over deze vrouw.430 Hocking behoorde als kennis van 

Lucy Sprague Mitchel tot het netwerk van progressieve onderwijshervormers, waartoe ook John Dewey, 

als intimus van Mitchel, behoorde.431 De wereld van progressieve onderwijshervormers was klein, maar 

internationaal, en de Sartons, behorend tot het advocacy network van sociale hervormers, vonden hun 

weg naar gelijkgestemde zielen. 

De originele brochure propageerde de doelstellingen van de school als: “To keep childhood alive to 

open-mindedness and a love of learning; to provide life with all possible richness and fullness; to secure 

freedom with self-control.”432  

Alvorens de school „Shady Hill‟ heette, droeg ze de naam: „Co-operative Open Air School‟.433 Volgens 

May Sarton mochten deze twee begrippen als letterlijk genomen worden.434 Net als bij Dangottes 

rationalistisch schooltje in de Assels en de kinderbibliotheek, werd op „Shady Hill‟ veel aandacht 

geschonken aan lichaamsbeweging en gezonde lucht. De ramen van de „Shady Hill‟- gebouwen 

stonden zomer en winter open, zelfs als de temperaturen het vriespunt bereikten. Volgens May Sarton 

heeft deze Spartaanse aanpak vele kinderen met een zwak gestel fysiek versterkt en genas het haarzelf 

van een aanleg tot chronische bronchitis. Elke morgen werd de dag begonnen met gymnastiek en na 

elk lesuur mochten de kinderen kortstondig vrij rondlopen en –springen om de bloedcirculatie weer op 

gang te brengen.435   

Het coöperatieve element sloeg op het feit dat de school van leerkrachten werd voorzien door de 

ouders van de kinderen zelf. “The excellent staff was made possible by the parents‟ pooling their skills, 

as teachers, as business managers, as secretaries, as helpers of all kinds, just as Henri Copley Greene 

became the official lighter of school plays, and Mr. Helburn, the official trainer in rock-climbing, who took 

groups of us off on Saturday afternoons to explore the rock-cliffs in the neighborhood of Cambridge. My 

mother taught applied design at Shady Hill for years, as she did later at the Winsor School.”436  

Na het pensioen van Agnes Hocking werden op de school twee vrouwen aangesteld, die op May een 

diepe indruk zouden nalaten: Katherine Taylor, het voormalig hoofd van de „Parker Shool‟ in Chicago en 

nieuw hoofd van „Shady Hill‟, en Anne Thorp, meegebracht door „K.T.‟ naar Shady Hill.437 May heeft 
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haar hele leven een zwak gehad voor vrouwen die haar inspireerden. Het motief van de muze, is een 

element dat in veel van haar werken terugkomt.438 Katherine Taylor was de eerste van vele muzen die 

May zouden inspireren in haar poëzie.439 Haar latere roman „The Magnificent Spinster‟ (1985) schreef 

May naar eigen zeggen als een biografie van Anne Thorp, “a dear friend, both of me and especially of 

my mother”.440  

Shady Hill heeft May kennelijk voorzien van vele voorbeelden om naar op te kijken, maar het heeft haar 

ook gevormd in haar kijk op de wereld. De reformpedagogische principes zelfwerkzaamheid van het 

kind, individualisering en vertrekken vanuit de leefwereld van het kind, blijken uit May Sartons 

getuigenis duidelijk aanwezig geweest te zijn op „Shady Hill‟. Ook het leren functioneren in groep en in 

de maatschappij stond op het programma. May aan het woord:  

“As I look back over the years that I spent in the school, I am very much aware that the emphasis on 

creativity and spontaneous expression was always balanced by a sense of the responsibility of each 

child toward the community, and above all respect not only for talent in each other, but for the ethical 

qualities summed up in the word “citizenship”.”441 De maatschappij werd op „Shady Hill‟ veel aandacht 

geschonken: “at Shady Hill I was constantly in the presence of people, my teachers, who cared about 

what was happening in the world and made it quite clear in their own lives and in what they taught us 

that caring means sharing, sharing not in a glib way, but by taking the social problems into the school 

itself and trying to provide answers there.”442  

“We were brought up certainly to be individuals, but we were constantly aware of our relationship to 

each other, and taught to respect and cherish differences.”443 “We were taught thoroughness, respect 

for sources, taught how to find out what we needed to know by ourselves, learned young to use 

encyclopedias and reference books, and to have a certain healthy contempt for any information that did 

not come “from the horse‟s mouth.” Above all we were taught to think, and to respect solid good work. 

Standards of performance were to some extent graded in accordance with a child‟s capacity, but 

standards of effort, of work itself, were high. They could be maintained because school was the element 

in which we felt most at home, like fish in water. We lived and breathed the school.”444  
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De aandacht voor de individuele capaciteiten van het kind is altijd als één van de centrale assen van de 

school blijven fungeren. Het creëren van gelukkige individuen die bewust en met respect in het leven 

staan, was een primaire doelstelling op „Shady Hill‟. Katharine Taylor, hoofd van „Shady Hill‟, haalde in 

een speech uit 1947 deze speerpunten opnieuw aan: “We must, without arrogance, help them to draw 

the meaning out of their experience, remembering that it is their meaning, not necessarily identical with 

ours, that they must find. We must help them to see not only the imperative need, but the keen 

enjoyment of using one‟s full will and intelligence of losing one‟s self in something beyond one‟s self, 

whether it be chemistry research, or poetry, or the furthering of democracy, or international relations, or 

the endless battle for social justice, or teaching, or the difficult art of intimate daily living with others.”445 

Het jaarklassensysteem werd op „Shady Hill‟ niet doorbroken, maar er werd wel een ander 

reformpedagogisch principe gehanteerd, eveneens gebaseerd op de progressieve methodes van John 

Dewey.446 Het gaat hier om de „Project Method‟. Dit hield in dat leerlingen de wereld moesten leren 

kennen via een zinvolle samenhang, via zinvolle gehelen. Deze methode hield in dat vakken als 

aardrijkskunde, geschiedenis en bijvoorbeeld biologie niet als aparte vakken onderwezen werden, maar 

als onderdeel van één groter samenhangend geheel en verhaal. Deze „Project Method‟ was 

geïnspireerd op de „Gestaltpsychologie‟, die toen algemeen ingang vond in de reformpedagogiek. Deze 

„Gestaltpsychologie‟ vertrok vanuit de stelling dat het geheel (Gestalt) meer is dan de som der delen. 

Het geheel is de betekenisdragende eenheid, en vanuit het kader van dit geheel krijgen de delen pas 

betekenis. Mensen nemen in de werkelijkheid altijd zinvolle gehelen waar, geen afzonderlijke delen. 

Reformpedagogen hebben van dit beginsel didactisch gebruik gemaakt en implementeerden het 

vertrekken vanuit betekenisvolle gehelen in hun onderwijspraktijk.447    

Op May Sartons „Shady Hill‟ werd deze methode, die ook „totaliteitsonderwijs‟ genoemd wordt, in de 

praktijk omgezet door in elke graad te werken rond een bepaald thema: “as we progressed through the 

school we progressed through history: we had been Indians in the third grade; we would be Romans in 

the fifth, and not become Americans until the eighth, after passing through the “Age of Exploration and 

Discovery” in the seventh. Meanwhile in the fourth grade we were Greeks, a year I remember with 

particular happiness. We stenciled white sheets and made them into chitons, spent happy hours carving 

the Acropolis out of Ivory Soap, learned Greek songs (notably a prayer to Athene which still haunts me), 
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and made private oblations to our chosen gods. … The climax of the year was the production of a Greek 

play, but, alas, I do not remember what it was.”448 

May Sarton verliet de school in 1926 met een voldaan gevoel: “The school and its standards had been 

built into us and we would take them on with us through, as in my case, the next fifty years.”449 „Shady 

Hill‟ had May met zijn uitgekiend progressief programma gevormd in het meest belangrijke aspect van 

de intellectuele identiteit: het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat May, zelf onderworpen 

geweest aan een geëngageerd lerarenkorps, het belang van degelijk secundair en basisonderwijs hoog 

in het vaandel droeg, blijkt ook wanneer we enkele van haar correspondenties van naderbij bekijken.  

In oktober 1940 berichtte May aan haar vriendin Polly Thayer Starr, naar aanleiding van een reeks 

lezingen die ze gegeven had op verschillende colleges, het volgende: “Each college wants me to come 

back for a month and really do some teaching and I think the year after next year that I‟ll choose the five 

most interesting and do that. … secondary education is so bad, they have to teach them the rudiments 

of reading and writing. If I were a reformer and not a poet I‟d do something about secondary education. 

… They have never been taught to see anything for themselves. They have read nothing. They have no 

opinions.”450 Als May een onderwijshervormer was geweest, had ze duidelijk de individualiserende 

principes van haar eigen „Shady Hill‟ geïmplementeerd.  

In december 1940 had May opnieuw een teleurstellende ervaring gehad, deze keer met leerlingen van 

het college van „Colorado Springs‟. Ze kwam aan het college een lezing geven “for as little money as I 

can ask” en er kwamen slechts zes studenten opdagen. May was beledigd en boos. In een brief aan het 

hoofd van het college verklaarde ze haar woede: “I believe poetry has been insulted. When you invite a 

poet to lecture on a campus and six students come to the lecture that is an insult to poetry. …I am not 

doing this for money. I am doing it for as little money as I can possibly ask, and still live because I 

believe in what I am saying and that at this time here in America we have got to set up some spiritual 

standards … it is embittering to be brought face to face with the fact that if you give something it is 

considered of little price. …This morning I addressed a class in writing. I made a plea for greater 

awareness and more living in the sense of seeing, hearing, being, etc. as the essential for a writer and 

the essential for a human being. One boy said that he preferred to be contented and unaware –another 

that his only object in life was security at fifty. These are the boys who are going out into a tough world 

at a moment of crisis in civilization. I expect they are the average. If they are there is very little hope for 
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America. If they are allowed to get away with this sort of thing there is no hope for education. … I was 

wrong to be angry with the faculty who are evidently struggling with a mountain of indifference, lack of 

discipline, arrogance and sloth. Everywhere I go, I see more and more the secondary schools are not 

doing their job, the families are not doing their job.”451 Net als haar “aunty Lino” voelde May zich 

verantwoordelijk de strijd aan te gaan met onverschilligheid en onwetendheid. 

Een cruciaal element in May Sartons visie omtrent het verheffen van de maatschappij is dat de oorlog 

tegen “indifference, arrogance and sloth” er één is die vanuit het politiek niveau van de overheid 

gevoerd zou moeten worden. Deze moesten hierin dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen. De 

„generatie 1885‟ was een generatie wegbereiders geweest van de institutionalisering en 

professionalisering van de sociale sector.452 May Sarton behoorde tot de generatie die verwachtte dat 

deze geïnstitutionaliseerde sector, met de overheid als sturend element, zijn verantwoordelijkheden dan 

ook opnam: “Our gov. is certainly doing the poorest job imaginable about educating America as to its 

responsibilities and above all to the interconnection of everything.”453  

In 1951 werd May nog steeds geconfronteerd met dezelfde gebrekkige visie in het onderwijs: “For me 

the greatest challenge is to try to make them think and above all to feel honestly. All my students –girls 

of 18 –are filled with the ideas of others. They have felt so little except what has been expected of them 

at their age. They seem to look at life and art through a window. They write in long, meaningless 

sentences full of cliché with no style or individuality, without ever having seen anything with what we call 

in English a “peeled eye”.”454    

Toch zag May hier en daar ook reden tot hoop. In een brief aan Céline vertelde ze over “a very good 

progressive college”, waar ze net een week had doorgebracht. “In the college I feel they are asking the 

fundamental questions now shaking the world - - of freedom and discipline, form and freedom, 

individuality and cooperation and all those balances… Some of the colleges have a very low standard 

and I believe that the fault here is the secondary education.”455 De standaarden van de 

reformpedagogie die al terug gingen op Célines jeugdjaren, waren dus nog steeds aanwezig in wat door 

May verwacht werd van een “a good progressive college”. 

Alvorens May in 1926 afstudeerde aan Shady Hill, werd ze, omwille van Georges sabatsjaar, in de 

winter van 1924-1925 opnieuw uit haar vertrouwde omgeving gehaald en reisde ze met haar moeder 
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richting Europa. Na een kort verblijf bij Nellie Elwes, haar grootmoeder, in Ipswich reisden ze door naar 

Antwerpen, waar ze opgewacht werden door de familie Limbosch.456 Het zou opnieuw een rijke, doch 

harde, ervaring worden voor de twaalfjarige May.457 

2.3.2   MARIE CLOSSET EN HET „INSTITUT BELGE DE CULTURE FRANCAISE‟   

„Le Pignon Rouge‟, een begrip verankerd met de Limbosch familie, werd voor een jaar haar thuisfront. 

George Sarton was in Cambridge gebleven om zijn onophoudelijke veldwerk binnen de „History of 

Science‟ verder te zetten.458 Samen met Claire en Jacques, twee kinderen van Raymond en Céline, 

werd May naar het „Institut belge de Culture française‟ gestuurd, een school in het Ukkelse, begeesterd 

door twee dames: Marie Closset en Marie Gaspar.459 Het tweetal werd vergezeld van nog een derde lid: 

Blanche Rousseau, de romancière die na de dood van haar man was ingetrokken bij Closset en 

Gaspar.460 Deze drie, die zichzelf „les hiboux‟ noemden, hadden van de bovenste verdieping van het 

„Institut Belge‟ hun private woonvertrekken gemaakt.461 Closset, de dichteres die zich het pseudonym 

„Jean Dominique‟ had aangemeten, was een oude bekende van Raymond Limbosch uit de kringen van 

Reclus en zijn schooltijd aan de „Ecole des Petites Etudes‟.462 Hoewel Closset op latere leeftijd één van 

de “two or three primary influences” in May Sartons leven zou worden,463 zou ze dat bewuste jaar echter 

nog een “austere and distant presence” blijven voor May.464 

Het was geen makkelijk jaar voor May Sarton. Ze had een leeftijd bereikt waarop kinderen zich niet 

makkelijk lieten verplaatsen van de ene wereld naar de andere en bovendien betekende het „Institut 

Belge de Culture Française‟ in menig opzicht een breuk met haar vertrouwde „Shady Hill‟-ervaringen: “I 

was transplanted not only from one system of weights and measures to another, and from one language 

to another, but from one theory of education to another, and this was the real trouble. At Shady Hill we 

had been taught to think for ourselves and would have been looked at askance had we memorized a 

text or recited word for word anything we had been given to learn. Here at the Institut Belge, under Mlle. 

Gaspar, memory was of the essence. We were expected to learn our textbooks quite literally by heart 

form cover to cover.”465 
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Het „Institut belge de Culture française‟ was volgens May Sarton het product van Clossets “imagination 

and will, built to her own design”.466 Het instituut werd in 1913 opgericht door Closset en Gaspar en 

was, volgens Pierre Van den Dungen, inderdaad het resultaat van hun doorgedreven wil om hun 

educatieve overtuigingen op een onafhankelijke manier over te brengen.467 Closset en Gaspar, beiden 

ex-leerlingen van de „Cours d‟Education‟ van Gatti de Gamond, baseerden hun onderwijsprogramma op 

een mengeling van de methodes van Isabel Gatti de Gamond en de libertaire principes waar ze in de 

kringen rond Reclus mee in aanraking gekomen waren. Het werd een co-educatief instituut dat zowel 

literatuur, geografie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, latijn als grammatica in zijn programma wenste 

op te nemen.468 May Sarton kwam terecht in „Cours A‟, een leergang voor kinderen van 8 tot 12 jaar, 

waarin men zich vooral toespitste op de Franse taal (via literatuur, historische grammatica en dictie) en 

kunstgeschiedenis.469 

Hoewel May de overgang van Shady Hill, waar het zelfstandig denken sterk gestimuleerd werd, naar 

het „Institut belge‟, waar het letterlijk citeren een driloefening was, een moeilijke opdracht vond, kwam zij 

toch terecht in één van de meest progressieve Belgische scholen van het moment. De keuze voor co-

educatie was nog steeds progressief gedachtegoed.470 May Sarton gaf trouwens zelf aan dat Marie 

Closset er misschien wel had van gedroomd een nog progressiever baken in het Belgisch schoolwezen 

te vormen, maar de lagere leergangen van haar school moesten de kinderen voorbereiden op de 

strenge examens in de athenea en hierin had Gaspars aanpak, leren memoriseren, zijn nut reeds 

bewezen. Bovendien was Gaspar een gevreesde, maar tegelijkertijd ook geliefde en gerespecteerde 

figuur onder de leerlingen.471     

Margot Peters heeft er in May‟s biografie op gewezen dat er in haar Belgisch jaar 1924-1925 twee 

vrouwen zijn geweest die een lichtpunt vormden in de harde tijden die May kende op de Ukkelse school. 

De eerste: de oude vertrouwde Céline Dangotte en de tweede: “a presence felt rather than 

experienced”, ze heeft het hier over Marie Closset.472  

“Marie Closset hardly impinged on my consciousness at first, for I was in the lower school … and she 

had given the teaching of the “little ones” over to her friend and disciple, Marie Gaspar.”473 Toch had 

Sarton het genoegen gehad van Closset enkele lessen te krijgen. “The courses, supervised by Marie 
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Closset, were rich and various, and much of the material we were given was splendid.”474 “She taught 

literature almost entirely by reading from great works and commenting upon them, and these ranged 

from Plato and Aristotle to Tolstoy and the moderns of all nations. … in fact she chose to teach what 

moved her deeply, and nothing else.”475   

Al bij al had haar jaar in Ukkel niet geheel negatief geweest. May getuigde dat ze geleden had, maar 

ook geleerd had: “I learned to respect the memory, even though I would never possess a very good 

one, and learned to respect the exact, instead of the almost exact.”476 

Als kind heeft May zich nooit naar “the upper floor” van Closset, Gaspar en Rousseau begeven. Dat 

deed ze pas voor de eerste maal toen ze zelf zesentwintig was en Closset reeds vijfenzestig.477 Het is 

dan ook vanaf deze periode dat Marie Closset, alias Jean Dominique, echt een belangrijke factor in 

haar leven werd. Ze waren beiden poëten en Closset zou gaan fungeren als een soort mentor in May‟s 

werk en leven. May getuigde zelfs: “I think that my work became for her almost a second flowering of 

her own.”478 May had Jean-Do‟s werk echter al lang voor hun eigenlijke kennismaking weten te 

appreciëren. Jean-Dominique was dan ook een ervaren rot in het vak. Zelfs George Sarton had in 1904 

nog met een bundel gedichten van de hand van Jean-Do rondgelopen.479  

Jean-Dominique was een begrip geweest in de Belgische en Franse dichterswereld. Ze was bevriend 

geweest met Gide en Francis Jammes,480 en had net als veel van haar intellectuele tijdsgenoten uit de 

belle époque gereisd. Ze had reizen gemaakt naar Venetië, Parijs, Zuid-Frankrijk en Ierland.481 Een 

intellectueel was ze zeker en vast. Als vrouwelijke auteur had ze, net als Blanche Rousseau trouwens, 

lid geweest van het tijdschrift „La Belgique Artistique et Littéraire‟, de spreekbuis van de zelfverklaarde 

„Mouvement des intellectuels‟. „Kapelletjes‟ rond tijdschriften, congressen, petities en dergelijke meer 

hadden in de belle époque de sociabiliteit van de intellectueel vorm gegeven. Voor vrouwelijke auteurs 

(en vrouwelijke intellectuelen in het algemeen) had onderwijs een belangrijke sociabiliserende rol 

gespeeld. Closset en Rousseau waren het bewijs van het succes die de inspanningen van Isabel Gatti 

de Gamond hadden opgeleverd. Het had hen in contact gebracht met progressieve kringen, in het geval 

van Closset en Rousseau waren dit de burgerlijk-anarchistische en socialistische kringen rond Reclus 
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en de Université Nouvelle, en lanceerde hen in netwerken die hen verder sociabiliseerden en 

consacreerden als intellectueel, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid in tijdschriftennetwerken.482      

De echte vriendschap met Jean Dominique ontspon zich pas rond 1936.483 May had opnieuw een muze 

gevonden. De brieven die ze naar Closset schreef, waren vaak van amoureuze aard.484 In één van haar 

brieven aan Closset sprak ze haar adoratie uit: “I have to tell you that as far as I‟m concerned you‟ll 

never be old –you‟ll never be mortal, you‟ll never change either with the years nor with death –because 

you are the heart of my heart –the bitter sweet seed in the center, Don‟t you have a picture of yourself at 

my age –I would love to see it, to keep it near me like an angelic presence that time can never alter.”485 

Deze ode bracht May in 1938, een periode waarin zij opgeslorpt werd door twijfels omtrent haar eigen 

werk en kunnen als dichter: “I am appaled at how little I have done in ten years (It is ten years since my 

first poem was published) … I am frightfully depressed about my work. It seems to me perfectly 

mediocre.”486 May achtte zichzelf niet hoger dan de middelmaat. Het is een periode geweest waarin 

Marie Closset de grote rots in de branding was. Met haar voerde zij lange gesprekken over literatuur en 

over de eenzaamheid die het lot was van een auteur.487 Haar eerste roman „The Single Hound‟,488 die 

uitgebracht werd in 1938, schetst volgens Margot Peters mooi wat Jean Dominique voor May betekent 

heeft in deze periode van haar leven.489 De hoofdpersonages in het boek werden vertolkt door Mark 

Taylor en Jean Latour alias Doro Latour. Deze personages waren respectievelijk May Sarton zelf en 

Jean Dominique.490 Ook haar „Institut belge de Culture française‟ werd in het werk opgenomen.491 

Een contemporain recensent gaf de inhoud en zijn indruk over het boek als volgt weer: “The story 

concerns Mark Taylor, a young English poet who finds himself torn between writing as an artist and 

dying for a cause. His best friend has just turned communist and departed for Spain. By chance he 

reads a book of poems, that has a profound effect upon him, and, in seeking out the author, he 

discovers that she is not a man, but a woman, Doro Latour, now a spinster in her sixties, teaching in a 

private school in Belgium. … The atmosphere of that unique educational institution, the Cours 
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d‟Education, is as rare and fragrant as the scent of verbena. Doro is a diminutive and heroic figure; 

Mark, ..., is a perfectly recognizable type of poet, in an artist‟s dilemma of today.”492  

Met “an artist‟s dilemma of today” sloeg de recensent de nagel op de kop. May had in 1936 immers al 

over radicale marxisten in haar vriendenkring bericht aan haar vader. Zoals we zagen kon May zich hier 

niet in vinden.493 Dit had echter wel als gevolg dat zij in een soort van identiteitscrisis terecht kwam, 

want net als haar protagonist Mark Taylor, beschouwde May haar werk als irrelevant. Zij was immers 

niet actief betrokken bij bepaalde politieke acties zoals haar radicalere vrienden dat waren.494 Als 

dichter was ze ook niet betrokken bij een bepaalde literaire groep, kliek of school. Ze voelde trouwens 

niets voor de moderne trend van vervreemding in het dichterlijk landschap.495 Maatschappelijk 

geëngageerde May, kind van intellectuele ouders en „Shady Hill‟-product, wist zich geen raad met haar 

dichterschap, waarin zij zich tot dan toe voornamelijk op haar eigen individuele ziel had gestort. De 

wereld daarbuiten had nog geen echte plaats gekregen in haar werk. Het ging om: “the individual 

human soul, the story of it in one man, in my case the transforming of personal emotions into written 

events.”496 Jean Latour had Mark de raad gegeven: “Be yourself… Your gift is making the mind and the 

heart speak together.”497 May bracht in „The Single Hound‟ duidelijk een ode aan de vrouw die haar het 

vertrouwen in haar dichtwerk had geschonken dat zij zo broodnodig had. 

498 

May Sarton - portret van Polly Thayer Starr (1936) 
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2.3.3   EEN DICHTERLIJKE IDENTITEIT EN INTELLECTUEEL ENGAGEMENT 

Tegen 1940 leek May het dilemma tussen haar dichtwerk en haar maatschappelijke voeling opgelost te 

hebben. Ze had een mooie symbiose bereikt tussen de twee: “I feel myself growing and bursting out of 

shells. It may be amorphous and may come to nothing but it is alive and I am burning up with things to 

say. It is a great relief to escape the narrow personal shell which I have so thoroughly explored in the 

last years. That is finished now. I am out of it.”499  

May had zich afgekeerd van het louter persoonlijke in haar poëzie en betrok nu ook de maatschappij in 

haar werk. Ze had een kenterpunt bereikt. Het was volgens May hoogtijd dat kritische stemmen geuit 

werden. Het is geen toeval dat zij vanaf 1940 startte met haar „lecture tours‟.500 Het sloot perfect aan bij 

de nieuwe functie die zij aan haar poëzie en literair werk gegeven had. Haar intellectuele vorming, 

waarin individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij centraal had gestaan, en haar 

dichterlijke persoonlijkheid raakten verstrengeld. Dit vertaalde zich in maatschappelijk engagement in 

dichtwerk, proza en gastcolleges. May werd net als haar “aunty Lino” een bruggenbouwer, die de 

massa wou bereiken.  

Al sinds de Eeerste Wereldoorlog zagen duizenden intellectuelen hun maatschappelijk engagement en 

verantwoordeijkheid weggelegd in de internationale gemeenschap. Ze namen “the world as (their) 

parish”.501 In dit opzicht was May een kind van haar tijd, want ook zij was een “world citizen” die de 

wereld en elk individu in die wereld op zijn plichten en zijn verantwoordelijkheid wou wijzen. 

Onverschilligheid, onwetendheid en egoïsme waren de ziektes van haar tijd.502  

De Tweede Wereldoorlog was net volop uit zijn startblokken geschoten en de onverschilligheid, het 

egoïsme en de paniek in haar eigen Amerikaanse vaderland moest bevochten worden. Lezingen en 

gastcolleges waren haar wapens: “I am getting ready for an informal troubadouring trip across the 

country, talking about poetry which is just the only way I know for reaching my contemporaries and 

imploring them to wake up and realize their inward responsibilities. There is panic and indifference in 

about equal doses and such selfishness (it is unfashionable to suggest any policy for the sake of an 

ideal –it is only whether to send destroyers for the better defence of America, not to help England) … 
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We must accept and honor the responsibility and not wait until the guns are at the door before being 

willing to make personal sacrifices.”503  

De crisis in de civilisatie noopte May tot actie. Het waren dezelfde onverschilligheid en onwetendheid, 

de inertie, die de rampspoed van de tweede wereldoorlog veroorzaakt hadden. Het is vanuit deze visie 

dat zij haar pro-participatiestandpunt verdedigde. In een brief aan Bryher uit 1942 stelde ze: “you see, 

they are still isolated in little towns, hardly reading the newspapers. Even Pearl Harbor has only made 

the war an evil necessity: at heart they haven‟t changed, have no hope, are not dreaming of building a 

future, they are pacifists (in a negative sense) at heart. They waste time revolting against war instead of 

revolting against the inertia which had made the war inevitable.”504  

Pacifisme, in de strikte zin van het woord, was in May‟s visie een houding die in de toenmalige 

wereldsituatie, geterroriseerd door het fascisme, niet meer mogelijk was. May had in het werk van 

Herman Rauschning „The Revolution of Nihilism: a Warning to the West‟505 uit 1939, een verhelderende 

analyse van het hitlerisme gevonden. In een brief aan Polly Starr stelde ze: “Am reading Raushning –

which is a must- the most fascinating book I have read in ages. It is just a long analysis of what Hitlerism 

is after without one horror story or playing on emotion –the most Machiavellian story one can imagine. 

Please read it…it is not irrelevant to an understanding of our time.”506 Ook aan Céline Dangotte 

berichtte ze over dit werk. Het was begin januari 1940, maar May zag hoop. De “revolution of nihilism” 

kreeg eindelijk weerwerk te verduren: “On the whole, looking back at last year - - just after Munich and 

this, it is hopeful. At least the forces of tyranny and mediaevalism are being opposed. And everywhere 

people are pitting their minds against what must come after. Before, one simply waited for civilization to 

be gradually swallowed up by the “Revolution of Nihilism” as Raushning (the former pres. of Danzig) 

calls it. … if you possibly could borrow it or buy it, Oncle Raymond would be very interested.”507    

Pacifisme was de gedateerde versie van May Sartons internationalisme. Isolationisme in eigen land, het 

gevolg van de “inertia”, blokkeerde als houding elke vorm van toekomstige wereldvrede, die enkel door 

een internationalistische houding der landen verwezenlijkt zou kunnen worden. In een brief aan Céline 

Dangotte kwamen deze ideeën tot uiting: “The Americans are fogged with a perfectly stupid hatred of 

England and English power to the point that they wil make no difference between the evils of the British 

Empire and those of Germany and simply take refuge and hide in the fact that the world is rotten “and 
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let us take care of our own problems” - - the most short-sighted unrealistic point of view. Inertia is 

caused as much by an unwillingness to help the British as anything. And of course there is much wrong 

in all the empires, the Belgian, French and Dutch too - - from the point of view of absolute justice - - but 

the present problem is not that. That will come perhaps later out of some sort of Federation and pooling 

of interests. The point now is to make such a Federation possible and to do that Hitler must be beaten, 

Stalin must be beaten. Constructive changes can be made later.”508   

In ‟45 verdedigde ze haar punt opnieuw, ditmaal tegenover haar jeugdvriendin Polly Starr: “I have 

always felt that as long as we were not in the presence of justice, there was war, whatever it might be 

called. Fascism is one of the great injustices done against spirit of Christ and the spirit of man: its logical 

end is Buchenwald or Auschwitz. But I have never hated any country nor any people –and I have 

always been fearfully anxious to get to the place where we could help Germany and Japan build instead 

of destroying. We are at that place now. In 1936 I believed that if we had been willing to fight just a little 

for the thing we believed in (in Spain) we would not have had to watch millions die now. I believed that 

this war was inevitable but that the sooner it began the less harm would be done. I still believe that.”509  

De centrale thema‟s uit May‟s pleidooien voor een beter secundair onderwijs: bewustwording van de 

wereld, zelfdiscipline en engagement, lagen volgens May ook in deze problematiek deels aan de basis 

van de algemeen heersende houding van “general indifference”: “As it is now, we have to wait for a war 

to make men of the boys –there is no intellectual discipline so the army discipline is better than nothing. 

I have been amazed and hurt to see how they grow in the army and how we have have failed to make 

them grow outside it. So little is asked of them.”510  

Het is ondertussen wel duidelijk dat May Sarton een geslaagd „product‟ was van de „Shady Hill‟- 

doelstellingen, die terug te brengen zijn op reformpedagogische inzichten uit de belle époque. Hoewel 

May Sarton nog drie jaar secundair onderwijs volgde aan de „High and Latin‟- school in Cambridge, had 

zij het gevoel “that my education had been accomplished”. Zij en haar Shady Hill-kompanen “regarded 

further formal studies with skepticism, convinced that our education might better take place anywhere 

but in school.”511 “The High and Latin School appeared to us to be a kind of useless prison … What had 

happened , of course, was that children of the twentieth century had been suddenly moved back into the 

nineteenth, to a school where nineteenth-century standards of learning were taking a final glow … The 

contrast was vivid between “prepare lesson three in your textbook” and the writing of a play in Latin, as 

                                                                   
508 May Sarton aan Céline Dangotte, 27 maart 1940, AVB, MD. 
509 May Sarton aan Polly Thayer Starr, 23 augustus 1945, in: S. Sherman (ed.), Selected letters 1916-1954, p. 248. 
510 May Sarton aan Bryher, 12 december 1942, in: Ibidem, p. 210. 
511 M. Sarton, I knew a phoenix, pp. 136-137. 
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we had done under Mrs. Reynolds at Shady Hill … We had come from a school where we had been 

taught to examine ideas, to take nothing for granted, to ask a great many questions, to consider, in fact, 

that we embodied the dignity of the enquiring mind, the sacred destiny of man.”512  

De schoolbanken konden haar gestolen worden. Het was de wereld die haar aanbelangde. Het 

algemeen heersende optimisme van de jaren ‟20, vrij en onbevangen, vormde de achtergrond van 

May‟s tienerjaren: “It is strange to remember that world. … Our world back there in 1926, 1927 and 

1928 was radiant with hope. We pinned pictures of Woodrow Wilson up in our studies; “The Russian 

Experiment”, as it was called then, seemed to us rather like a gigantic Shady Hill where everyone would 

have a chance to become himself through serving a community in process of creation, and it was only a 

few years later that I bought a Hugo Russian Grammar and imagined that I would go over with a “shock 

troop” of friends to help unload goods which were piling up outside Moscow during one of the crises in 

“The Five Year Plan.” We lived in an open world, and though we had not seen the future, we felt that it 

must work. Politics was a form of poetry; poetry was a revolutionary cause.”513  

May‟s enthousiasme rond de „Planeconomie‟ van de Russen514 onderbouwt mooi hoe zij zich, net als 

haar vader en velen in diens egonetwerk (onder andere ook Limbosch), als socialist bekende inzake de 

economische organisatie van de maatschappij.515 De principes van het individualistisch anarchisme, 

omtrent de status en de rol van het individu in de maatschappij, die May erfde van haar vader,516 

verklaren echter haar latere standpunten omtrent het communisme. Illustratief zijn hier May‟s uitspraken 

over een discussie die ze met iemand had over het communisme (anno 1947): “I feel quite desperate 

after seeing him –he reduces everything to economics, says the world is dividing into communism and 

fascism and one will have to choose. (I refuse to choose either one and won‟t be bullied into 

communism just because fascism may be worse – and I have my doubts if it is worse). I begin with 

human beings, he begins with theories.”517         

May Sarton was volledig groot gebracht in de geest van de jonge Gentse intellectuele garde, die 

zichzelf een verantwoordelijkheid oplegde in het verheffen van de maatschappij, en daar via allerlei 

praktische uitingen vorm aan gaven. Haar „Belgisch netwerk‟ leefde verder in haar eigen identiteit. 

                                                                   
512 Ibidem, pp. 139-140.  
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515 In 1942 had May er ook nog voor gepleit de voedselvoorziening voor na de oorlog via gouvernementele planning te 
organiseren: “the feeding means a great deal of Government planning now”, spreekt ook over PEP (Political and Economic 
Planning) een organisatie die boeren stimuleerde voedselproductie op collectieve schaal aan te pakken. May Sarton aan 
Bryher, 31 juli 1942, in: S. Sherman (ed.), Selected letters, 1916-1954, p. 200.  
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 2.4  E E N   E I G E N   N E T W E R K   E N   E E N   B E L G I S C H   V A N G N E T 

In het voorgaande werd May Sartons opvoeding en ontwikkeling tot een geëngageerd intellectueel al 

deels geschetst. Bij de beschrijving van het einde van haar formele scholing (1929) en haar vernieuwde 

contacten met Jean Dominique (1936) zijn enkele jaren overbrugd geweest. Het was de periode waarin 

zij zich ontpopte tot toneelactrice en zelfs aan het hoofd kwam te staan van haar eigen theatergroep.  

Begin 1928 had George Sarton May meegenomen naar een voorstelling van het „Civic Repertory 

Theatre‟, het gezelschap van de toen bekende Amerikaanse actrice Eva Le Gallienne. Na het bijwonen 

van Ibsens voorstellingen „Het Poppenhuis‟ en „De Bouwmeester‟ was May volledig verkocht aan het 

theaterleven en wilde ze er haar leven gaan aan wijden. Hoewel George er niet echt voor te vinden was, 

mocht ze, onder voorwaarde dat ze door Le Gallienne persoonlijk gepatroneerd werd, toch aan haar 

eerste jaar beginnen.518 “I was a part of the Civic Repertory for three years, first as an apprentice, the 

following year as a member of The First Studio, a small group of apprantices chosen to go on for a 

second year…; and finally after a year in Paris when the Civic was temporarily closed, as member of the 

company and director of the Apprentices.”519 Het jaar dat ze in Parijs verbleef (1931-1932) leerde ze 

Lugné-Poë kennen, de oprichter van „Théatre de l‟Oeuvre‟ en een man uit de culturele avant-garde van 

Parijs. Volgens May was hij de man die Parijs met Ibsen had laten kennis maken.520 Na haar jaar in 

Parijs richtte ze, met de financiële steun van vader George, haar eigen gezelschap op: de „Associated 

Actors Theatre‟. De stukken die ze bracht waren van Europese makelij en zonder decor of kostuums. 

Het was te vooruitstrevend gegrepen in het conservatieve Boston. In 1935 moest ze haar deuren 

sluiten. May schreef het toe aan de economische depressie, maar haar vooruitstrevende aanpak was 

evenmin warm onthaald geweest in het conservatieve Boston.521  

Opvallend voor deze periode is dat zij in haar contacten vaak terugviel op de contacten uit het 

intellectueel netwerk van haar vader, vaak mensen die betrokken waren bij de praktijk rond zijn 

wetenschapsgeschiedenis. Dit neemt uiteraard niet weg dat May ook haar eigen vriendschappen had 

geweven tijdens haar schooltijd en theaterperiode. Zonder exhaustief te willen zijn,522 geven de 

volgende personen waar May mee correspondeerde of contact mee had tijdens haar theaterperiode 

(1929-1935) toch een illustratie van de manier waarop ze ingebed was in het intellectuele kader van 

George en Mabel Sarton: Dorothea en Charles Singer, wetenschapshistorici en collega‟s van George 
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gebaseerd heb. 



96 
 

Sarton die in Cornwall leefden523; Solomon Gandz, wetenschapshistoricus, collega van George en lid 

van de „International Academy of the History of Science‟524; Francis Delaisi, politiek hervormer die op 

vele internationale congressen sprak, vriend van George Sarton525; Leo en Céline Baekeland, de eerder 

vermelde uitvinder van het bakeliet526; Emil en Elsie Masson, oude vrienden van George Sarton527; 

Lucile Sumpt, sociaal werkster uit Cambridge, vriendin van George Sarton528; Harold en Phoebe 

Stabler, Phoebe was een beeldhouwster, vrienden van de Sartons.529  Daarnaast waren er ook nog de 

vele tantes die May had gekend van bij haar peuterjaren. Céline Dangotte, Méta Boudry en Vera 

Tordeur, waren de Belgische vertegenwoordigers. Céline Baekeland, alias Bonbon, en Mary Bouton 

hadden het Amerikaanse equivalent geweest van May‟s „surrogaatmoeders‟.530   

May snakte binnen al dit intellectueel gewicht uit vaders en moeders netwerk naar haar eigen 

contacten. In de winter van ‟31 had ze in Parijs Germaine Swarts leren kennen, het nichtje van Céline 

Swarts (May‟s Bonbon Baekeland) en de dochter van een collega van George. Het klonk toen al: “the 

first intellectual French person I‟ve met, and I hope it will mean some contacts. … She teaches and 

seems very jolly and extremely intelligent –it‟s a whole world of thought to explore which I haven‟t been 

able to find as yet.”531 

Na haar mislukking bij het theater ging May aan het denken over de richting waarin ze haar leven zou 

sturen. De identiteitscrisis en het hernieuwd contact met Jean-Dominique werden binnen deze context 

al besproken. Toch had het jaar 1936 niet enkel in het teken gestaan van Marie Closset. Het was ook 

de periode waarin zij een doorbraak bereikte binnen het weven van haar eigen intellectuele web. De 

kennismaking met mensen als Julian Huxley, Virginia Woolf, Elisabeth Bowen en S.S. Koteliansky 

gaven een nieuwe injectie aan haar intellectuele identiteit, en vormden een nieuwe poel van 

sociabiliserende contacten. Daar waar Closset haar had gestimuleerd in haar dichterschap, hadden 

deze nieuwe vrienden en kennissen, zelf actoren in cultureel vooruitstrevende kringen, haar 

ongetwijfeld, zij het onbewust, een duwtje in de intellectuele richting gegeven. 
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2.4.1   JULIAN HUXLEY EN DE „BLOOMSBURY GROUP‟ 

“The two springs of 1936 and 1937 melt into each other for me now; they are woven together into a 

single web of new friendships that were to nourish and sustain me through all the later years. They were 

a great burst of life.”532 

Met deze woorden omschreef May Sarton haar herinnering aan de ontmoetingen uit de lentes van 1936 

en 1937. Na zes jaar hard labeur voor het theater, ging voor May een nieuwe wereld open. De jaren op 

en naast de planken hadden hun waarde gehad, maar ze hadden haar afgezonderd van het normale 

sociale leven dat eigen was aan jonge vrouwen.533  

De Engelse lente van 1936 deed een nieuwe wind waaien: “I suddenly found that I was an attractive 

young woman, which I had never realized I was. I had been the overworked head of a theater company. 

Suddenly I blossomed. It was a time when I was in love with everyone and everyone was in love with 

me –both men and women. A wonderful time –I was a little like a flower opening. Of course, by the 

greatest good fortune I met there a group of people who would remain important to me over a long 

period of time, including Elizabeth Bowen, the Julian Huxleys, and Virginia Woolf, whom I did not know 

well and who was certainly not a backer of mine, but who was extremely kind to me and whom I saw 

every spring for a long talk –lucky person that I was. Most of all these friends in their importance was 

S.S. Koteliansky, the Russian émigré, a reader for Cresset Press, which he persuaded to publish my 

first novel and my poems, and whose faith in me, which was ardent and demanding, did a great deal for 

me.”534        

May spreekt hier over “the greatest good fortune” dat ze had bij het ontmoeten van al deze 

vooraanstaande mensen. Zo toevallig als het leek, was het echter allemaal niet. Het kennissennetwerk 

van vader Sarton had opnieuw de rode loper uitgelegd voor dochter Sarton. Via haar vader had ze 

immers Charlie Singer leren kennen, een grote naam binnen de wetenschapsgeschiedenis in 

Engeland.535 Tijdens een kort verblijf bij de Singers, die in Cornwall woonden, ontmoette May Julian 

Huxley. Deze bioloog was op dat moment secretaris van de „Zoological Society‟, directeur van de 

Londense zoo en tijdgenoot en vriend van May‟s vader George.536 May en Huxley knoopten een intieme 

relatie aan. Als groene twintiger die ze was, was May uiteraard vereerd met de aandacht die ze kreeg 

van zo‟n eminent heerschap als Huxley. Ook de mooie Juliette, Huxley‟s echtgenote, intrigeerde haar. 

May was “convinced that whatever happened, a relationship with great people like Julian and Juliette 
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98 
 

could only “bear fruit”.”537 De Huxley‟s brachten May in contact met Koteliansky, de man die 

verantwoordelijk was voor de publicatie van May‟s eerste roman en gedichten. Bij Kot, zoals May hem 

noemde, leek ze dezelfde rust te vinden die ook Céline Dangotte kon creëren: “In a time of distirbingly 

shifting values, Kot‟s remained restfully black and white. “In the hierarchy of creation there is God 

Almighty and Leo Tolstoy”; among the people of the earth only the English were worthy of unqualified 

admiration; his friends D.H. Lawrence, Katherine Mansfield, the painter Mark Gertler, and James 

Stephens were archangels and it did not matter what their faults may have been, nothing could alter this 

fact; “the Wolves”, Leonard and Virginia, and the Julian Huxleys were ranged with the seraphim. A few 

others managed to get just inside the pale, and everyone else was somewhere in outer darkness.”538 

May had die zomer het geluk dat Koteliansky het manuscript van haar eerste roman onder ogen had 

gekregen en aan Huxley vertelde dat ze “some glimmerings of talent” had. Bij een kop thee bij de 

Huxley‟s leerden de twee elkaar kennen. Hoewel Kot op dat moment niet echt openstond voor nieuwe 

vriendschappen, die hij trouwes als kostbaar en zeldzaam beschouwde, werd Koteliansky toch één van 

de “seminal people” in May‟s leven.539 

De Huxley‟s, Koteliansky en “the Wolves”, behoorden allen tot de culturele kringen rond Bloomsbury en 

May was via een achterpoortje binnengedrongen in wat ze later zelf als haar hemel zou gaan 

omschrijven: “My heaven is Bloomsbury … The richness and variety of what they produced is simply 

astounding, from Woolf‟s and Forster‟s novels to Keynes‟ economic theories and Leonard‟s, to the 

painting of Vanessa Bell and Duncan Grant, to Roger Fry‟s art criticism, to Strachey‟s style as a 

historian. They were incredibly productive, but the main charm is not that, but is, I think, the honesty, 

courage, and taste with which they honored and explored personal relationships. That is why it looks 

like heaven from here in York where there is no one with whom I can share perceptions, passions, 

questions, fears and doubts as they did with each other over a long period of years. … they were 

idealists. … I got a little taste of it long ago, and it has set a standard that I have never met since.”540 

Deze omschrijving van de „Bloomsbury Group‟ was May‟s persoonlijke visie op een gezelschap dat in 

de historiografie al op verschillende manieren omschreven geweest is. Stanford Rosenbaum is net als 

May Sarton van mening dat de relationele dimensie binnen de Bloomsbury Group de meest essentiële 

eigenschap was van het gezelschap: “Because Bloomsbury was a collectivity of friends and relations 

who knew and loved one another for over two generations, it is not a simple matter to enumerate the 
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individuals of the Group or identify principles they held in common…. What Bloomsbury stood for is 

what they were and what they did.”541  

De „Bloomsbury Group‟ heeft nooit een vast clubverband gehad, waardoor formele banden tussen de 

leden onbestaande waren. Het was een informeel netwerk, waarin „leden‟ kwamen en gingen: “Death 

changed Bloomsbury as much as new friends”.542 Toch zijn er personen die als de vaste kern kunnen 

aangeduid worden: „Old Bloomsbury‟. Naar een selectie van Leonard Woolf, zelf een doorwinterd 

„Bloomsberry‟ (naam die ze voor zichzelf bedachten) waren onder deze: Leonard en Virginia Woolf, 

Vanessa en Clibe Bell, Lytton Strachey, Roger Fry, Duncan Grant, J.M. Keynes, Molly en Desmond 

MacCarthy, E. M. Forster, Saxon Sydney-Turner en Adrian Stephen.543 May had dus duidelijk kennis 

gemaakt met een deel van „Old Bloomsburry‟, een amalgaam van kunstenaars, schrijvers en 

economen.      

Met Virginia Woolf had May kennis gemaakt via Elizabeth Bowen, die ze had leren kennen via John 

Summerson, haar buurman in het coöperatief huis waar zij in de zomer van 1937 een kamertje huurde. 

Opnieuw had Charlie Singer de missing link geweest in de ketting van kennismakingen en 

aangeknoopte relaties. Singer had voor haar de regelingen getroffen om de kamer in het coöperatief 

huis in Bloomsbury te huren.544 De coöperatieve onderneming bood een thuis aan professionele 

mannen en vrouwen die een eigen leven leidden, een eigen kamer hadden, maar gezamenlijke 

maaltijden nuttigden, als zij dat wensten. Het was een intellectuele omgeving, aangezien het bewoond 

werd door professoren, een theaterontwerper, een vrouwelijke dokter en een architectuurcriticus.545 

Deze laatste bleek haar buurman, John Summerson, te zijn. Hij was een architect die zijn tijd besteedde 

aan het schrijven van een werk over de grote Engelse architecten. Summerson en May hadden een 

korte, intense relatie. May vroeg hem zelfs ten huwelijk, maar de overspelige was reeds verloofd. 

Hoewel het op amoureus vlak dus niets werd, bleek Summerson op vlak van contacten leggen zijn nut 

wel te bewijzen. Hij introduceerde haar immers bij Elizabeth Bowen.546 Deze romanschrijfster zou bij 

May opnieuw passionele vlammen aanwakkeren en vertolkte in haar eerste roman „The Single Hound‟ 

zelfs de rol van de schilderes Georgia Manning.547  
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Bowen bracht haar in contact met Virginia Woolf. Hoewel zij met dit anker uit de Engelse literatuur nooit 

echt een intense persoonlijke relatie aanknoopte, is Woolf op professioneel vlak, in haar eerste werken, 

wel een grote inspiratiebron geweest.548 In een artikel over de invloed van Virginia Woolf op de jongere 

May Sarton beschrijft Deborah Straw de specifieke schrijfstijl in „The Single Hound‟, die sterk nijgde 

naar deze van Virginia Woolf.549 May Sarton heeft het werk van Straw later becommentarieerd door te 

stellen dat het woord „mentor‟ dat Straw gebruikte, niet echt accuraat was om de relatie die May met 

Woolf had, te omschrijven: “Virginia Woolf was the literary star, the only one I wanted to meet, so it was 

amazing I did meet her. She was the only writer or critic whose opinion of my work mattered to me. But 

she died when only two of my books – my first book of poems and my first novel –had come out.” Ze gaf 

echter wel toe dat ze in „The Single Hound‟ haar schrijfstijl had geleend van Woolf: “In the second part 

there is one page describing the character based on Elizabeth Bowen walking down a staircase which is 

pure imitation Virginia Woolf. I wasn‟t aware when I wrote it that I was imitating by osmosis. I never did it 

again, but when the book came out I certainly saw it. It was noticed, not unkindly, in the review of the 

New Statesman.”550  

Hoewel de beïnvloeding op vlak van schrijfstijl minder relevant is voor het schrijven van een intellectuele 

geschiedenis, draagt het toch bij tot het reconstrueren van het nieuwe culturele netwerk waar May 

Sarton in ondergedompeld werd. Van groter belang in de sociabilisering van May Sartons intellectuele 

identiteit, was Julian Huxley, secretaris van de „Zoological Society‟, die op vlak van intellectuele 

uitstraling niet moest onderdoen voor bijvoorbeeld May Sartons eigen vader George. Huxley, die in 

1946 de allereerste directeur-generaal werd van UNESCO, was reeds van bij het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog betrokken bij de internationale kringen die zich bezighielden met het 

voorbereiden van de condities voor een eerbare vrede tussen de naties na de oorlog.551   

In haar artikel “De Sartons en België” stelt Denise de Weerdt dat tijdens de hele periode met de 

Huxley‟s de notie politiek engagement bij May Sarton nauwelijks aan bod kwam.552 Deze stelling moet 

echter herzien worden. May‟s correspondentie laat namelijk eerder het tegendeel uitschijnen. Julian 

Huxley en zijn inspanningen die bijdroegen tot het plaveien van de weg naar de „Verenigde Naties‟, 

kwamen in May‟s brieven meermaals aan bod en brachten haar, naast de kopzorgen over de 

Amerikaanse onverschilligheid, momenten van euforie over de “new and wonderful spirit” die in de 
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wandelgangen van de internationale politiek zijn opwachting maakte.553 Het moet gezegd zijn dat deze 

„nieuwe geest‟ echter niet zo nieuw was als May beweerde. UNESCO, het wereldvrede bevorderend 

project waar Huxley zijn schouders onder zette, had immers zijn voorganger gekend in de „Organisation 

de Coopération Intellectuelle‟ die in de hoopvolle jaren „20 onder de Volkenbond was opgericht 

geweest.554 Toch waren de doelstellingen eind jaren ‟30 duidelijk: bij de oprichting van de nieuwe 

federatie van staten zouden niet dezelfde fouten mogen gemaakt worden als bij de oprichting van de 

„League of Nations‟. In een brief aan Céline Dangotte (10 december ‟39) legde May uit hoe Julian 

Huxley samen met andere „wereldburgers‟ werkte rond “les termes de la paix”:  

“Julian Huxley is coming here next week - - and a month ago was in Belgium (!) on an unofficial secret 

mission to explore the possibilities of a post-war federation of States with a strong police force and all 

that the League lacked with central power to act - - perhaps this is hopeless, but it is the one 

constructive thing that can be done and at least worth trying desperately to bring about and as the 

editorial in the London Times said (which introduced rather vaguely as a preliminary experiment, the 

whole idea) “The difficulties are formidable but they must be measured against the existing alternative 

which is to fight a major European war every twenty five years.” Nothing would be done about this until 

several months or even a year after the peace treaty - - not to make the mistake of 1914 when 

reconstruction was made a part of the Treaty. … Julian is going all over the U.S. under cover of a 

scientific mission and trying to get key people interested, the theory being that this is a European civil 

war - - but that the U.S. will have to be a part of the economic and social settlement afterward - - I 

believe it would be the idea to first make a federation of all the democracies in the world - - hoping that 

Germany would come into this, the saner elements being backed by an international police force to 

prevent another Hitler or a small Prussian clique from getting in. Of course the great difficulty will be to 

persuade the great countries like France and England from giving up their sovereign rights - - whether 

that can be done, is a question. But the alternative is suicide I‟m sure.”555 

De “post-war federation” die May hier beschreef is er gekomen. Nog tijdens de oorlog hadden de drie 

tenoren van de geallieerde krachten – Roosevelt, Stalin en Churchill – overeenstemming bereikt over de 

noodzaak aan een concept dat na de oorlog vrede zou bewaren via het principe van de collectieve 

veiligheid. Roosevelt had zich als de grote gangmaker getoond en Churchill en Stalin warm gemaakt. 

Zoals door May in haar brief werd aangegeven, was het „nationalisme versus internationalisme –

vraagstuk‟ het moeilijkst om te behandelen. Er moest een mooi evenwicht gevonden worden tussen het 
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overhevelen van een deel van de soevereiniteit naar een supranationaal orgaan (zodat dit genoeg 

autoriteit zou bezitten om de wereldvrede in stand te houden) en het behoud van genoeg nationale 

soevereiniteit om de eigen nationale belangen te kunnen behartigen. Van bij aanvang waren de drie er 

over eens geweest dat ze hun soevereiniteit niet zouden overleveren aan een meerderheidsstelsel. In 

september 1945 werd uiteindelijk gestalte gegeven aan de „United Nations‟. Het sturende orgaan binnen 

de VN werd de „Veiligheidsraad‟. Deze bestond uit vijf permanente leden (Verenigde Staten, Sovjet-

Unie, Groot-Brittannië, China en Frankrijk) en zes tijdelijke leden, die om de twee jaar verkozen zouden 

worden uit de „Algemene Vergadering‟, waar alle leden van de „Verenigde Naties‟ in vertegenwoordigd 

waren. De voorwaarde tot actie van de VN, was dat de vijf leden van de Veiligheidsraad unanimiteit 

bereikten. Dit vetorecht was er gekomen op aansturen van Roosevelt. Deze had hiermee willen 

voorkomen dat de VN, net als in 1919, door de isolationistische krachten binnen de VS afgevuurd zou 

worden. Door de creatie van de „Veiligheidsraad‟ en de participatie van de VS werd de VN van 

slagkracht voorzien. De Koude Oorlog, waarvan bij de oprichting van de VN echter nog geen sporen te 

bemerken waren, zou dra roet in het eten gooien en ook de VN in zijn mechanisme onderuit halen.556            

May zelf liet eind 1939 ook wel eens haar slaap om de problematiek die de oorlog had gecreëerd, en 

vooral de vreedzame oplossing errond, te bediscussiëren: “Tomorrow night I am giving one of the 

Sunday evening informal parties I have begun doing –it is rather a comfort to have the house full of 

refugees –it is one human thing I can do. We drink beer and talk half the night about the peace and 

what the solution for Germany is –I‟m glad that Julian is working on this. It seems so fearfully 

important.”557 De “new and wonderful spirit” deed May in alle euforie het volgende berichten aan haar 

vriendin Polly Starr: “profound changes are taking place and that is reason for hope in itself. And as at 

all moments of crisis, inner or outer, it can be the end or the beginning depending on the human mind 

and on human greatness or weakness. Nobody knows the answer. I am glad to be living at such a time. 

I consider it an honor.”558 
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559 

Julian Huxley in 1922 

Julian Huxley, de man die mee timmerde aan de oprichting van het internationale orgaan der 

vredesbewaring, was in May‟s achting de geschikte persoon om belangrijke zaken als de wereldvrede 

aan toe te vertrouwen. In juni ‟45 berichtte ze aan haar “Dearest Lino”: “Julian is recovering very slowly 

from a serious nervous breakdown … I have always felt that his vision and generosity would be much 

needed in the post-war world - - I hope he will be able to begin the fight again as there is much fighting 

to do. And his whole point of view is humanistic and scientific, not political. It is based on reason and 

passion. He could indeed be useful.”560 De link met vader Sartons humaniserende visie op wetenschap 

en het schrijven van de wetenschapsgeschiedenis is hier niet ver te zoeken. Bij de oprichting van 

UNESCO in ‟46 had Huxley er immers op gehamerd dat de hele visie van UNESCO moest rusten op 

“l‟humanisme scientifique”. Huxley wordt soms ook wel herdacht als “de man die de „s‟ toevoegde aan 

de naam UNESCO”.561 In het rapport over de doelstellingen van UNESCO dat Huxley in ‟46 schreef, zette 

hij zijn visie omtrent het wetenschappelijk humanisme en diens rol voor UNESCO uiteen:  

“It‟s main concern is with peace and security and with human welfare, in so far as they can be 

subserved by the educational and scientific and cultural relations of the peoples of the world. 

Accordingly it‟s outlook must, it seems, be based on some form of humanism. Further, that humanism 
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must clearly be a world humanism, both in the sense of seeking to bring in all the peoples of the world, 

and of treating all peoples and all individuals within each people as equal in terms of human dignity, 

mutual respect, and educational opportunity. It must also be a scientific humanism, in the sense that the 

application of science provides most of the material basis for human culture, and also that the practice 

and the understanding of science need to be integrated with that of other human activities. It cannot, 

however, be materialistic, but must embrace the spiritual and mental as well as the material aspects of 

existence.”562    

De beginselen van George Sartons wetenschapsgeschiedenis, het blootleggen van de ontwikkeling der  

menselijke civilisatie en het humaniseren van de wetenschappelijke branche, was een pijler geworden 

in een organisatie die wereldvrede en menselijk welzijn trachtte te bevorderen via educatieve, 

wetenschappelijke en culturele relaties tussen mensen over de hele wereld. May Sarton had haar 

respect voor deze visie al geuit in de appreciatie voor haar vaders werk en deze appreciatie herhaalde 

ze in haar geloof in Julian Huxley. In het zog van haar vader had May Sarton respect voor mensen met 

een praktiserende visie in het bevorderen van de wereldvrede en internationaal begrip tussen de 

verschillende nationaliteiten in de wereld. Het is ook vanuit deze visie dat ze rouwde om de dood van 

president Roosevelt in ‟45: “what terrible days with the blow of Roosevelt‟s death with us all, all over the 

world. There is going to be so much need for men of good will, who have vision and practical sense as 

well. And he was I think the great mediator in international affairs.”563  

De dood van Roosevelt had volgens May echter wel het individueel verantwoordelijkheidsgevoeld van 

de bevolking ten opzichte van de wereld opnieuw aangewakkerd: “The death of President Roosevelt 

really seemed  a personal loss to many people all over the world. But as a magazine here put it “By 

dying he has again attacked in force.” Many people who had not felt their responsibilities very deeply as 

to the future and especially American participation in an international organization were fired by his 

death to carry out what he would have wished.”564 In ‟45 stond maatschappelijk engagement voor May 

sterk in het teken van participatie in een internationale organisatie (de VN) en aan verantwoordelijkheid 

ten opzichte van de wereld en de werelvrede. Intellectuele standpunten als „handelen vanuit een 

verantwoordelijkheidsgevoel‟ en „de wereld als ons dorp‟ verstrengelden zich in politieke denkbeelden, 

waarin de internationale dimensie en de creatie van een betere, oorlogsvrije wereld steeds weer naar 

boven kwamen.    
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2.4.2   POLITIEK ENGAGEMENT VANUIT EEN INTELLECTUEEL STANDPUNT 

De contacten die May Sarton vanaf 1936 gelegd had, en dan vooral de contacten met Julian Huxley, 

waren een voedende factor geweest in haar verdere sociabilisering als intellectueel. Haar politieke 

standpunten had May tot aan het eind van de tweede wereldoorlog voornamelijk verkondigd in de 

correspondenties die ze had met haar kennissen en vrienden. De „lecture trips‟ waren voornamelijk 

voorbehouden geweest aan het opkrikken van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bij de 

burger en het pleiten voor een hogere standaard in het onderwijs, de standaard waar zij zelf als kind en 

als tiener aan blootgesteld geweest was. Vanaf ‟47 ging May Sarton haar concrete politieke 

denkbeelden ook effectief een actief karakter geven. Opvallend hierbij is dat haar politiek engagement 

steeds weer gestuurd werd vanuit haar intellectuele standpunten, waarbij respect voor het individu 

centraal stond.  

De concrete achtergrond voor haar politieke actie, werd gevormd door de na-oorlogse ontluikende 

koude oorlog, waarin argwaan en verraad vanuit een angst voor het communisme als het ware 

gecultiveerd werden in de VS. Mensen werden zonder enig bewijs beschuldigd van spionage of 

sympathie voor de Sovjets en zagen hun hele leven in duigen vallen: carrières werden gebroken, 

mensen werden op staande voet ontslagen of belandden zelfs in de gevangenis. Sturende kracht achter 

deze „Second Red Scare‟ was senator McCarthy.565 May bevond zich ook hier weer aan de linkse, 

progressieve en internationaal gerichte zijde van het politieke spectrum. In een brief aan Céline 

Dangotte (1947) beschreef May haar motivatie in haar strijd tegen de “attack on civil liberties”:  

“The whole Left here is very angry with our foreign policy and also the really frightening reaction getting 

in in Washington: the Loyalty Act by which the merest taint of liberalism is enough to get gov. civil 

servants fired from their jobs is very sinister indeed. Of course the real communists will lie their way out  

… The really bad thing about it is that it provides for firing these people without trials: the proceedings 

are secret. Hence it is a real attack on civil liberties and thus fascism begins. I am on the executive 

council of the Mass. Civil Liberties Association and foresee that we shall fight many such cases in 

attempt to have the law clarified … I am glad to be part of these fights as they are important. Last night I 

went from door to door of a street to which I had been assigned to ask everyone if they had registered to 

vote and to give them necessary information if they did not - - last year 42,000 citizens of Cambridge did 

not bother to vote! … So, I cheer myself up with these small activities, from the big anxieties about the 
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world.”566 May Sarton zette zich dus ook zelf actief in voor de principes waar ze in geloofde, de vrijheid 

van het individu boven alles.  

Vier maand later berichtte May aan Céline opnieuw over dezelfde wantoestanden die het publieke leven 

in de VS nog steeds beheersten: “I will have to tell you about the legislature when I come back … Until 

the communist party is made illegal (which I believe it should be) persecution of a minority is simply 

dangerous. Actually what would happen (and has already happened through the red-baiting in 

Hollywood) is that no liberal point of view could be taught in the schools - - we suffer here from the 

domination of the Irish Catholic element in schools politics etc. and they are reactionary and often 

actually fascist in their point of view.So it is rather different from France, say, where the communists are 

an actual political menace. Here the fear of communists (which becomes the fear of socialism, of even 

democracy) is the real threat to our liberties.”567 

In 1953 startte May met haar roman „Faithful Are the Wounds‟.568 Het werd een ware aanklacht tegen 

de heksenjacht van McCarthy.569 Het was een poging om op het diepste, menselijke niveau de krachten 

die ten tijde van McCarthy het land verscheurden, te vatten.570 Het concrete verhaal was gebaseerd op 

de zelfmoord van F.O. Matthiesen, een Harvard professor uit de jaren ‟50 die geloofde dat in Tsjecho-

Slowakije communisten en socialisten konden samenleven. Hij was in tijden van McCarthy-terreur 

moedig genoeg om publiekelijk te stellen dat dit mogelijk was, en misschien wel de sleutel naar de 

wereldvrede kon zijn. Helaas, de geschiedenis heeft uitgewezen dat het anders afliep. De communisten 

namen het roer geheel over. Matthiesen pleegde kort daarop zelfmoord. “I wrote the novel partly 

because I was very angry at the way people I knew at Harvard reacted after his suicide. At first, as 

always happens with suicide, people close to him thought, “What could we have done?” There was guilt. 

Then very soon I heard, “Poor Matty, he couldn‟t take it.” That was what enraged me, because these 

people didn‟t care that much, were not involved. And Mattie did care. I‟m sure the suicide was personal 

as well as political, … but he was right in the deepest sense, you see, only he had bet on the wrong 

horse. His belief that people could work together, and the Left must join, not divide, was correct. It 

proved to be unrealistic. But he wasn‟t nearly as wrong as the people who didn‟t care. That‟s what I 

wrote the novel out of.”571  
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In een correspondentie uit juni ‟53 gaf May duiding aan haar roman en haar woede over de neerwaartse 

spiraal van wantrouwen, onverschilligheid en het verstikkende klimaat voor openheid en een eventuele 

wereldvrede: “I have been thinking about this novel for two years now, so I was really ready to begin … 

it is about the division among liberals, the lack of faith, the giving into false fears which is now making 

this country contemptible in the eyes of the world. The removal of books from shelves in foreign libraries 

is just one thing. An atmosphere in which people are held to account and punished for beliefs they held 

ten years ago (when Russia was our ally for instance) is another thing. It is impossible for any 

international congress to be held in the U.S. at present …Our prestige in Europe and India and the near 

East is at an all-time low. What we have now is power and money but no respect… Meanwhile the 

universities (with the exception of Harvard thank God) are allowing first principles to go by the board –

we shall soon be teaching “the pary line” or be out. Criticism of the U.S. is “subversive.” The 

examination of other economic theories than ours is “subversive.” We are simply aping the Russians. 

Soon it will be un-American to say that an Englishman invented the steam engine. The chauvinism is 

simply appalling. Well forgive me. But the Europeans who came to this country came because it 

represented certain fundamental intellectual and human values, among them freedom of belief and 

freedom of speech. It is depressing to see how quickly Americans, under the pressure of hysterical and 

quite irrational fear, have been willing to give them up. The Germans were much slower about it under 

Nazi-ism!”572 “What frightens me is that the communists (and here the fear of the communists) had 

succeeded in undermining the basic trust without which men in society simply cannot live. Fear and 

suspicion become a disease. We are all infected.”573  

May schreef dit boek omdat ze haar aanklacht bij het publiek wou brengen: “it deals with a major 

problem of the times”.574 Haar uitgeverij had haar in ‟54 aangeraden het boek een jaar te laten rusten, 

maar dit was niet wat May in gedachten had: “I am so cross, because I want to say what it says now.”575 

May was op dit vlak evenzeer een bruggenbouwer als haar „tante Céline‟ dat was. In een tijd van 

bedreiging van de individuele vrijheden, moest paal en perk gesteld worden aan dit soort verachtelijke 

praktijken. Individuele vrijheden en respect voor het individu waren in May‟s visie, net als in die van 

George en Raymond, de basisvereiste voor de creatie van bewuste, verantwoordelijke individuen, met 

een hart voor de samenleving, de wereldlijke samenleving. Het geloof in de maakbaarheid van de 

samenleving, dat zo eigen was geweest aan de generatie van jonge Gentse intellectuelen uit de belle 
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époque, May‟s roots, was ook eigen aan May Sarton, een kind van intellectuelen en een product van de 

progressieve educatie. 

2.4.3  HET BELGISCH VANGNET: NOOIT WEG GEWEEST 

Hoezeer May Sarton zich vanaf 1936 ook een eigen weg wist te banen in intellectuele sociale milieus, 

haar oude Belgische intellectuele netwerk bleef als een vaste waarde aanwezig in haar leven. De 

primaire actoren in dit „Belgisch vangnet‟ waren Céline Dangotte en Jean-Dominique, de rots in de 

branding en de begeesterende poëet uit haar kindertijd. Susan Sherman, een goede vriendin van May 

op haar latere leeftijd en de vrouw achter de „Selected letters‟ van May Sarton, merkte dit vasthouden 

aan Europa, en aan België, eveneens op: “Annually, with few exceptions other than the years of World 

War II, Sarton returned to England and Europe to visit the Limboschs, her second family; Jean 

Dominique, her beloved friend; and a host of others. Despite her relationships in America, and her home 

with Judith Matlack, it was in Europe that Sarton‟s passionate attachments flowered, and where each 

year watered the sources of her poetry.”576       

Volgens Mark Fulk, de auteur van „Understanding May Sarton‟, heeft May‟s „zweven tussen twee 

werelden in‟, namelijk Amerika en Europa, in haar romans een zeer centrale plaats ingenomen. De 

setting van de romans, was zeer vaak een mengeling van beide werelden. Volgens hem was dit de 

reden waarom May‟s romans aanvankelijk nooit echt in dezelfde mate als haar poëzie ( en haar latere 

„journals‟) het Amerikaanse publiek wisten te bereiken.577 May‟s eerste twee romans speelden zich zelfs 

geheel in Europa af. „The Single Hound‟ (1938) had zowel Groot-Brittannië als België als decor, terwijl 

haar tweede roman „The Bridge of Years‟ (1946) zelfs volledig in België werd gesitueerd. Pas vanaf 

haar derde roman „The Shadow of a Man‟ (1950) wist May de brug te slaan tussen Europa en 

Amerika.578 Dit gegeven onderbouwt toch mooi hoezeer May Sarton zich in de eerste decennia van 

haar leven aan „haar Europa‟ en vooral aan „haar België‟ vastklampte.  

Jean-Dominique en Céline Dangotte, beiden de belichaming van „haar België‟, hadden May niet alleen 

deels mee gevormd in haar kindertijd en tienerjaren, maar waren ook nog in haar volwassen leven één 

van de sturende krachten geweest achter de mensen die ze ontmoette en in haar leven sloot. Een mooi 

voorbeeld hiervan is Eugénie Dubois. Deze Belgische vrouw uit Linkebeek had May in ‟49 leren kennen 

bij de Limbosch familie.579 Dubois was een vriendin van Dangotte, die net als Dangotte actief was 
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(geweest) in het netwerk van reformpedagogen, feministen en sociaal hervormers in het algemeen.580 

Eugénie was een leerkracht geweest op de „Farmhouse School‟ van Isabel Fry in Wendover.581 Deze 

experimentele school, opgericht in 1917, combineerde huishoudelijk werk en contact met de natuur (via 

boerderijwerk) met onderricht in de literatuur.582 Dangotte liet later trouwens één van haar eigen 

dochters, Nicole Limbosch, school lopen bij Isabel Fry.583 Deze Isabel Fry was op haar beurt dan weer 

de zus van Roger Fry, het eerder aangehaalde lid van de Bloomsbury Group, waar May Sarton in ‟37 

mee in aanraking kwam.584 Fry zou volgens Susan Sherman ook een vriendin geweest zijn van May 

Sarton zelf.585 Hoe klein de wereld van progressieve hervormers en culturele vooruitstrevende kringen 

toch was.   

May en Eugénie deelden een passie voor het werk (en de persoon) van Jean-Dominique. Dubois 

behoorde tot de „fidèles‟, een kring rond Closset van voormalige studenten die haar wekelijks opzochten 

om naar haar poëzie te luisteren.586 Zoals wel vaker gebeurde bij de ontmoeting van oudere, „rijpere‟ 

vrouwen, werd May verliefd en een kortstondige, passionele relatie volgde.587 Het vuur doofde, zoals 

het altijd deed, maar Dubois en May bleven hun hele leven intieme vrienden.588 Jean-Do en Dangotte 

hadden haar deze vriendschap geschonken.  

In 1952 stierf Jean-Dominique, twee jaar nadat Mabel, May‟s moeder, gestorven was. In 1958 stierf ook 

George Sarton.589 Toen May in ‟62 bij Céline verbleef, schreef ze naar een vriendin: “I feel at the 

deepest level the hold Europe has on my being.”590 Toen ook Céline stierf in 1975, op de gezegende 

leeftijd van 92, had May het gevoel: “as though my childhood had fallen like a cliff into the sea.”591     
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III. THE BRIDGE OF YEARS: “A MIXTURE OF MEMORY AND 

IMAGINATION” 

 

Met de woorden “a mixture of memory and imagination” omschreef May Sarton haar tweede roman „The 

Bridge of Years‟.592 De bron waar zij haar „geheugenmateriaal‟ uit putte, was de familie Limbosch-

Dangotte, het gezin dat symbool stond voor haar Belgische roots: “It is so wonderful to be using the sap 

from my roots again, to feal the leaves pushing open.”593    

In januari ‟45 schreef May aan Céline: “You must remember that the last summer I was there you 

suggested that perhaps someday I would write a novel with the Famille Limbosch as protagonists - - 

and that is just what I have been doing.” De suggestie voor het schrijven van de roman kwam blijkbaar 

van Céline zelf. In diezelfde brief: “It was finished yesterday. It is a long book covering the twenty years 

between wars, and trying to show the kind of courage and richness of life which was created in Belgium 

in spite of the constant depression (financial I mean) and peril.”594  

Het boek werd geen echt portret van Dangotte en Limbosch. De karakters waren dan ook niet geheel 

waarheidsgetrouw. Volgens May kon hun rol beter omschreven worden als „inspiratiebron‟.595 Hoewel 

het boek pas in ‟46 gepubliceerd werd, had May reeds in ‟45 de laatste hand gelegd aan „The Bridge of 

Years‟. In een brief aan Céline sprak ze haar ongeduld over Célines oordeel uit: “I am getting quite 

nervous at what you will think of the novel - - much of it is wholly imaginary but much of it is perfectly 

real and this mixture wil be odd to you of course as you are in it as both a real and an imaginary person, 

as are the three girls and Raymond.”596 

„The Bridge of Years‟ werd een mengeling van twee leefwerelden: die van de familie Limbosch en die 

van Sarton zelf. Hoewel May expliciet heeft gesteld dat zij als personage niet voorkwam in „The Bridge‟, 

projecteerde zij als schrijfster uiteraard een groot deel van haar eigen denkbeelden en ervaringen in het 

boek.597 De bespreking van de roman zal uiteenvallen in twee luiken.  

In het eerste luik zal behandeld worden hoe May de politieke krachtlijnen van het interbellum wist te 

schetsen, met het zwaartepunt bij de ontwikkelingen die haar het meest na aan het hart lagen. De 
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nadruk lag hierbij vooral op het spanningsveld tussen de internationalistische, pacifistische krachten en 

de nationalistische tegenkrachten, die uiteindelijk de bovenhand namen in de jaren ‟30. Zoals we zagen 

in de bespreking van haar intellectuele vormings- en sociabiliseringsproces is May van thuis uit 

opgevoed geweest in een linkse geest en wist ze in de jaren ‟30 door haar vriendschap met intellectueel 

Julian Huxley de ontwikkelingen rond de creatie van de VN op de voet te volgen. Haar linkse politieke 

visie en haar engagement als wereldburger, dat van een sterke intellectuele stempel voorzien was, 

deed haar meermaals besluiten dat de meest vreedzame oplossing voor Europa bij een federatievorm 

van socialistische, democratische staten lag.598 Net als zovele andere intellectuelen van haar tijd, en 

van de generatie voor haar, bekommerde May zich om de wereld en alle mensen erin: “The people can 

live together, but will they be given a chance?”, stelde ze in oktober ‟45.599  

Dit was wat haar bezighield en wat haar dreef in veel van haar werk. In „The Bridge of Years‟ probeerde 

ze het publieke debat uit het interbellum hieromtrent weer te geven, het debat dat zowel op het grote 

internationale bordes als in de huiskamer van de gewone burger gevoerd werd. Veel van de dialogen 

vormen een reflectie van hoe de internationale ontwikkelingen hun weerslag hadden op het geloof in de 

maakbaarhieid van de samenleving. De verschillende houdingen hieromtrent werden genuanceerd 

uiteen gezet. In een “Radio-talk” over „The Bridge of Years‟ uit ‟46 werd het als volgt gesteld: “… ce 

roman devient un panorama de la pensée Belge et européene depuis trente ans, il reflète nos illusions, 

nos espérances, nos lassitudes et nos angoisses.”600 Deze “illusions, espérances, lassitudes et 

angoisses” waren de dingen “I have thought and reasoned so much about”, stelde May Sarton in „44.601         

Aangezien het hier om een roman gaat, zijn dialogen een onvermijdelijke vorm van communicatie. 

Naast verschillende randpersonages werden de protagonisten Paul en Melanie Duchesne, 

respectievelijk Raymond en Céline Limbosch, ook ingeschakeld om het debat omtrent de politieke 

ontwikelingen op het wereldtoneel vorm te geven. Met andere woorden, zij namen net als de andere 

personages in het boek bepaalde stellingen in. We moeten er ons hier bewust van zijn dat de posities 

die Paul en Melanie innamen in bepaalde kwesties niet automatisch dezelfde standpunten waren als 

deze van Raymond en Céline Limbosch. Zoals May het al zei, Céline en Raymond waren in het verhaal 

verweven “both as a real and an imaginary person”. Denkbeeldige figuren betekent ook denkbeeldige 

                                                                   
598 “The only hope I can see is a Federated Union of socialist states”, May Sarton aan Romana Javitz, 6 september 1947, in: 
S. Sherman (ed.), Selected letters, 1916-1954, p. 271. ; “The only hopeful thing seems to me the growing conviction, even in 
France, that some sort of Federation of Democratic European States is the only possible solution.”, May Sarton aan Céline 
Dangotte, 26 januari 1947, AVB, MD.  
599 May Sarton aan Céline Dangotte, 3 oktober 1945, AVB, MD. 
600 May Sarton citeert radiocommentaar van een zekere Goris in een brief aan Céline Dangotte, 21 mei 1946, AVB, MD. 
601 May Sarton aan Winifred Bryher, 11 mei 1944, AVB, MD. 
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meningen. Het is dus oppassen geblazen. Waar mogelijk, zal er getracht worden gelijkenissen aan te 

duiden. 

Zoals in de doelstelling van deze thesis al aangehaald werd, zal het tweede luik handelen over de 

effectieve weerspiegeling van het intellectuele netwerk rond Céline Dangotte en Raymond Limbosch. 

Op welke manier gaf May vorm aan het waarheidsgetrouwe gedeelte over Céline en Raymond 

Limbosch? Op welke manier hadden zij haar „geïnspireerd‟? Welke accenten van hun leven werden 

benadrukt? Op welke manier kwam de intellectuele geest van het koppel burgerlijke progressieve 

wereldverbeteraars te voorschijn in het verhaal? In de “Radio-talk” over „The Bridge of Years‟ werd een 

element aangehaald dat alvast veel gelijkenissen vertoont met het echte gehuwde leven van Limbosch 

en Dangotte: “La mère est le pilier, l‟axe de ce petit groupe. Elle est dynamique, généreuse, 

entreprenante. Elle complète heureusement son mari qui est philosophe et que les contingences 

matérielles troublent peu.”602 In „Portraits and Celebrations‟ beschreef May de relatie tussen Limbosch 

en Dangotte eveneens als een evenwichtige verhouding tussen “opposites”. Warm en aards versus 

intellectueel, ondernemend versus mediterend, ondersteunend versus erkenning zoekend. Dit 

evenwicht werd echter niet in de schoot geworpen. Het was vallen en opstaan.603 Ook in het verhaal 

kwam dit naar voor. Een recensent voor de „Chicago Sunday Tribune‟ stelde het als volgt: “A silent 

conflict between husband and wife, each trying to understand the other, persists thruout the story.”604 

Twee levensvisies, elk hun eigen intellectueel engagement. May Sarton was opgegroeid met beide 

visies en had een mooie synthese van de twee tot de hare gemaakt. „The Bridge of Years‟ werd zowel 

een lofzang als een uiting van kritiek op de levenswijze van twee mensen die haar na aan het hart 

lagen. In het tweede luik zal dit verder besproken worden. 

        

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   
602 May Sarton citeert radiocommentaar van een zekere Goris in brief aan Céline Dangotte, 21 mei 1946, AVB, MD. 
603 M. Sarton, A World of Light, p. 76. 
604 R. M. Williams geciteerd in recensie-artikel bijgevoegd in brief van May Sarton aan Céline Dangotte, 21 mei 1946, AVB, 
MD. 
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3.1   D E   I L L U S I E   V A N   H E T   I N T E R B E L L U M:   E E N   A N A L Y S E   O P     

M E N S E N M A A T      

May Sarton bouwde haar roman op als een natuurlijke cyclus waarin de vier jaargetijden, van de lente 

tot de winter, de ideale metafoor boden voor het politieke klimaat van het interbellum. Na de winter die 

de Eerste Wereldoorlog was geweest, zag zij hoop en geloof in de toekomst: de lente als symbool voor 

de jaren „20. Het was de periode die May gekend heeft als kind en tiener. Ook in haar autobiografie „I 

knew a phoenix‟ kwam het optimisme van de jaren ‟20 aan bod.605 Toch hadden de herinneringen aan 

‟14 -‟18 bij vele mensen een stevige deuk geslagen in hun vertrouwen in de samenwerking der landen, 

volkeren en nationaliteiten. De goedheid van de mens werd niet meer als vanzelfsprekend beschouwd. 

In „The Bridge of Years‟ werd dit latente gevoel een eerste maal weergegeven aan de hand van een stil 

conflict tussen Paul en Melanie Duchesne:  

“Melanie got up from the table to hide the tears in her eyes. She wanted another child. She had always 

wanted a whole tribe of children. But on this subject, Paul was adamant. He refused, he said, to bring 

another creature into this sorry world –a boy, perhaps, who would just be old enough to be killed by the 

Germans in the next war. This was the wound in their marriage. But now the war was over, they must 

have another child, make a new beginning, believe. To Mélanie his attitude was a betrayal of life itself. 

They could not give up now. … To her it was a concrete personal problem. To him it was an abstract 

one. His pessimism was impersonal, which only made it the more impossible to fight. To Mélanie it was 

simply impossible to conceive that there would be another war in their lifetime. To believe that there 

would be seemed like tempting fate. They must hope and believe, help to make a world in which it 

would not happen. They must bring up strong and brave children who would be ready to make friends 

with the German children when they grew up –unembittered happy children, responsible children, 

magnanimous children. How could one go on living otherwise?”606   

In deze passage bouwde May mooi een antithese uit tussen de optimistische visie van Mélanie en de 

pessimistische visie van Paul. Deze pessimistische visie op de wereld die de mens gecreëerd had, werd 

in een discussie omtrent de „League of Nations‟ dieper uitgewerkt en genuanceerd. Het personage van 

Francis, “a lawyer by profession, a playwright in his spare time”, kwam hier op de proppen als de grote 

aanhanger van het concept van de „League‟: een internationaal orgaan van collectieve veiligheid dat 

elke macht die zich als agressor opstelde, onmiddellijk door verenigde krachten kon neerdrukken.607  

                                                                   
605 M. Sarton, I knew a phoenix, pp. 142-143. 
606 M. Sarton, The Bridge of Years, pp. 31-32. 
607 Ibidem, p. 43. 
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“ “How is Francis? Is he more cheerful?” For Francis had gone through a time of black rage and despair 

when American Congress denied the League of Nations and withdrew its greatest strenghth, had even 

at one point threatened suicide, seeing all he worked for and believed in smashed. “You know what he‟s 

like; at heart he‟s the greatest optimist in the world –he has persuaded himself now that it won‟t make 

such a difference, that the Americans might after all have been more trouble than they were worth.” … 

Francis, a lawyer by profession, a playwright in his spare time, was an enthusiast –a sentimentalist, 

Paul called him, and in return he accused Paul of being a cynic. The fact was that they were natural 

opposites. Whenever they met they argued incessantly. Now they were at it again … “But voyons, Paul, 

you simply cannot live and believe that all this horror of the war was for nothing. We have to believe!” 

Mélanie found herself almost always on Francis‟s side in these arguments. “We have to believe.” Yes, 

that is what she tought, what she lived by. But Paul seized his advantage at once. “My dear Francis, 

don‟t you see that you give your whole argument away when you say „have‟? There I am in perfect 

agreement with you, in order to live, to go on living at all, we may have to believe. That is metaphysics. 

We are talking politics. Politically, it is quite clear that immediately after a war it is impossible to put into 

effect any sort of just international organization. You would have to eliminate the fallibility of human 

nature first –to eliminate revenge, to start tabula rasa, as if there had been no war. But that is just what 

none of us is capable of doing. We are inextricably involved in the past. It affects our every thought; it‟s 

in the stream of our blood.” Here Francis interrupted. “And just because of that we can learn from the 

past. Won‟t everyone be willing to make sacrifices to ensure peace? Aren‟t we sufficiently aware of the 

horror of war now? Isn‟t that the greatest and most potent thing in the stream of our blood, Germans and 

Belgians and French and English alike?” He finished triumphantly, looking to his wife for agreement. 

And Mélanie turned eagerly to Paul for his answer. … “We would be willing to make any sacrifice if we 

were certain of the outcome. But the only certain thing is that Germany will take any opportunity to 

repeat her past performances. Say we had been generous, really generous. Say we had been able to 

draw up a peace which would give Germany every chance to grow strong again, would that ensure the 

safety of our children, do you imagine? You cannot be such a fool Francis. The only realistic thing 

politically is to crush Germany once and for all. And you see, with our idiotic halfway idealism, we are 

too sickly in conscience to do that.” This was Francis‟s chance and he seized it, taking the last sandwich 

and eating it in two mouthfuls in his excitement. “But, Paul, mon vieux, there is an alternative. The 

alternative is such a strong international organization that if Germany rises again as an aggressor, she 

can immediately be put down. Don‟t you see how logical it is?” “So logical that the only power capable of 

making this possible has withdrawn before the game is even begune,” said Paul shortly. “The 

Americans are already sick of European affairs, and one can hardly blame them. Why should they 

inherit our problems and our old medieval troubles and feuds when they are lucky enough to be three 
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thousand miles from the sources of infection?” “Because if there is another war, as you believe, they will 

inevitably be drawn into it and lose millions instead of thousands of their young men, that‟s why.” … 

“Alas”, Paul answered with a sigh, the moment of irritation over, “nations don‟t learn form experience 

any more than men do. We learn to live with our limitations, with our neuroses, with our sicknesses –we 

do not alter them or cure them.” This was more than Mélanie could take. “But, Paul, human beings are 

capable of growing, surely, of learning from experience. You must admit that,” she said passionately. 

“Possibly, but it takes a long time, and in the lives of nations that time is infinitely longer than the lifetime 

of a man. It is centuries. You see, Francis, I am really on your side, but my ideas of time are different. I 

do not expect things to change for the better in my lifetime.”608    

Met deze discussie toonde May duidelijk aan dat het ongebreidelde optimisme van voor de Eerste 

Wereldoorlog een fikse deuk gekregen had. De woorden van Paul “I am really on your side, but my 

ideas of time are different.”, illustreerden dit perfect. Het slagen van een orgaan als de Volkenbond werd 

als iets voor de verre toekomst beschouwd. Velen deelden deze mening. Mensen waren “inextricably 

involved in the past”, daarom werd “to crush Germany once and for all” als de enige realistische 

oplossing beschouwd. Dit is ook het beleid dat in Versailles in 1919 gekozen werd. Toch had de oorlog 

niet alle geloof in een betere en onmiddellijk maakbare wereld de dieperik in gebombardeerd. Ook deze 

stemmen werden door May gehoor gegeven in de discussie die ze hier ten tonele bracht. Francis en 

Mélanie waren de vertegenwoordigers van deze optimistische strekking binnen de wereldpolitiek: 

“human beings are capable of growing, of learning from experience”.  

Dat Mélanie deze rol werd toegeschreven heeft echter wel een waarheidsgetrouw gehalte. Céline 

Dangotte is immers altijd, ook nog tijdens het interbellum en na de Tweede Oorlog, blijven vechten voor 

het verheffen van de maatschappij. De formatieve periode die ze tussen 1905 en 1910 onderging (en 

die in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid besproken geweest is), heeft haar hele leven doorgewerkt. 

Deze “professeur de l‟optimisme” beschouwde het als haar morele plicht te geloven in de 

maatschappij.609 Een rotsvast geloof in de maakbaarheid van de maatschappij was het vertrekpunt van 

haar engagement. Tot de laatste jaren van haren leven was “the courage, the eagerness toward life … 

all there, intact.”610 

Paul Duchesne werd door May in de verdere loop van het verhaal naar voor geschoven als de radar die 

zich niet liet verschalken door de „schijnbare‟ hoop op een betere toekomst, zoals die in de jaren ‟20 

langzamerhand weer vorm kreeg. Het nationalisme schoot immers weer wortel en begon zich te 

                                                                   
608 Ibidem, pp. 43-46. 
609 J. Carlier en C. Verbruggen, “Professeur de l‟optimisme”, pp. 5-6.  
610 M. Sarton, A World of Light, p. 81. 
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wentelen in de onrust die de economische malaise aan het eind van de jaren ‟20 meebracht. In een 

brief die May in januari 1940 schreef aan Céline Dangotte, stelde ze dat Dangotte Rauschnings werk, 

„The revolution of nihilism‟, moest proberen te bemachtigen, want “oncle Raymond would be very 

interested”.611 Dit is voor ons een aanwijzing dat Raymond, net als May Sarton zelf, zich graag in de 

problematiek over de opkomst van nationalistische en fascistische krachten verdiepte. Het bewijst dat 

hij zich bewust was van dit soort activiteit op het politieke wereldtoneel en dat hij er de dreiging van in 

zag. Het bewijst echter niet dat Raymond ook effectief dezelfde realpolitike stellingen innam als zijn alter 

ego in het boek, Paul Duchesne. Het bewijst dus niet dat Raymond ook op dezelfde manier dacht over 

de eventuele integratie van Duitsland in de Volkenbond en dus ook niet dat hij achter de uitspraak “to 

crush Germany once and for all” stond. We mogen ons in dit soort dialogen niet laten vangen aan het 

fictieve karakter dat zo eigen is aan een historische roman. May Sarton trachtte in eerste instantie een 

verhaal te brengen over het interbellum en over de manier waarop gedacht en gehandeld werd in het 

interbellum. Om een zo representatief mogelijk beeld te schetsen, trachtte ze zoveel mogelijk de 

verschillende invalshoeken en standpunten te belichten. Raymond en Céline waren, zoals ze zelf zei, 

een nuttige inspiratiebron, maar ze waren wel ondergeschikt aan het verhaal.  

Hoewel Pauls politieke denkbeelden in het boek dus niet zomaar herleid mogen worden tot die van 

Raymond,612 schuilt er in het bovenstaande fragment wel een ander element dat een 

waarheidsgetrouwe overlapping met Raymonds leven vertoont. In de discussie met Francis stelde Paul: 

“… in order to live, to go on living at all, we may have to believe. That is metaphysics. We are talking 

politics…” In de bespreking van het intellectuele engagement van Raymond Limbosch werd er al op 

gewezen dat Limbosch een soort van wereldvreemde dichter werd die in zijn werk naar een universele 

moraal zocht om de mensheid te begeleiden in de vorming van een toekomstige utopische wereld. In dit 

opzicht lijkt Pauls uitspraak “to go on living at all, we may have to believe”, wel waarheidsgetrouw ten 

opzichte van het gedachtegoed van Raymond Limbosch. Raymond werd in contrast met Céline steeds 

afgeschilderd als „de denker‟, daar waar zij „de doener‟ was. Zijn „denken‟ was dan ook van zeer 

filosofische en metafysische aard. Dat May in deze dialoog tussen Francis en Paul het woord 

“metaphysics” koos, was geen toeval. Zoals zal blijken hadden May en Raymond verschillende 

denkbeelden over wat poëzie was, en waartoe het moest gebruikt worden. In May‟s visie werd 

Raymond als het ware gegijzeld door zijn metafysische aanpak. Dit zal in het tweede luik uitgebreider 

besproken worden. Toch is het opmerkelijk dat dit element van Raymonds identiteit ook in deze 

politieke discussie verweven werd. 

                                                                   
611 May Sarton aan Céline Dangotte, 2 januari 1940, AVB, MD. 
612 Het is mogelijk dat het wel degelijk de politieke denkbeelden van Raymond Limbosch waren, maar in de correspondentie 
die ik het onderzocht, was daar geen spoor van te vinden. Overhaaste conclusies mogen dus niet getrokken worden. 
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Dat Sarton ook haar eigen inzichten in deze politieke debatten verweefde, wordt duidelijk wanneer we 

de volgenden uitspraak van Paul uit de bovenstaande dialoog onder de loep nemen: “Politically, it is 

quite clear that immediately after a war it is possible to put into effect any sort of just international 

organization. You would have to eliminate the fallibility of human nature first –to eliminate revenge, to 

start tabula rasa, as if there had been no war.” Het woord “just” in “just international organization” is hier 

van groot belang. Deze opvatting verwoordde Sarton ook in haar brief uit „39 over de oprichting van de 

toekomstige VN: “Nothing would be done about this until several months or even a year after the peace 

treaty - - not to make the same mistakes of 1914 when reconstruction was made a part of the treaty.”613 

In 1919 werd immers de fout gemaakt niet „tabula rasa‟ te starten bij de heropbouw van Europa. Het 

gevolg was dat Duitsland met een duizelingwekkend hoog bedrag aan herstelbetalingen werd 

opgezadeld. De posities die ze Francis en Paul in de passage vervolgens liet innemen (respectievelijk 

starten met een schone lei onmiddellijk na de oorlog was mogelijk versus mensen kunnen het verleden 

niet vergeten), waren, zoals gezegd, de reflectie van de meningen die kort na de Tweede Wereldoorlog 

de publieke opinie beheersten.  

Toen ze in haar boek „de zomer‟ (periode tussen 1930 en 1936) liet aanbreken, zag de wereld er 

volgens May Sarton als volgt uit: “In ten years all traces of war, or nearly all, had gone. There were no 

ruins to be seen; only, worse than ruins, the jerry-built cheap houses lining the country roads. And the 

deeper scars of war were healing: Germany had been admitted to the League. It looked as if there might 

be years of peace ahead. The air was full of inventions and plans –Lindbergh flew the Atlantic, capturing 

the imagination of the world. The lines of communication, severed for so long, were set up again –

American books translated into French, German students traveling in Europe again, so that the 

Lindbergh flight seemed the perfect symbol of a new time, the symbol of hope. Francis was bubbling 

over with good will and enthusiasm, an admirer of Stresemann‟s, a convinced believer in a new 

Germany, in a new Europe, full of admiration for what the Soviets were accomplishing.”614  

Met “what the Soviets were accomplishing” doelde May op het eerste Vijfjaren-plan dat door de 

U.S.S.R. van 1928 tot 1932 gelanceerd werd. Het plan richtte zich voornamelijk op het opbouwen van 

de zware industrie op een autarkische wijze, zodat de U.S.S.R zichzelf tot economische grootmacht kon 

promoveren.615 Opnieuw vertonen deze denkbeelden veel overlapping met Sartons eigen ervaringen. In 

haar autobiografie „I knew a phoenix‟ sprak ze immers ook van “the Russian experiment” dat zij en haar 

vriendinnen als een “gigantic Shady Hill” beschouwden “where everyone would have a chance to 

                                                                   
613 May Sarton aan Céline Dangotte, 10 december 1939, AVB, MD. 
614 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 91. 
615 R.R. Palmer, J. Colton en R. Kramer, A History of the Modern World, pp. 749-753. 
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become himself through serving a community in process of creation.” Met de wijsheid van achteraf, 

voegde ze er aan toe: “though we had not seen the future, we felt that it must work.”616    

De hoop van de jaren ‟20 werd echter bedreigd. Ook in „The Bridge‟ kwam dit sterk aan bod: “But Paul, 

hunched over his radio for hours at a time, listening to the voices of Europe, was unconvinced. The 

seeds of nationalism were sprouting everywhere: in Italy they had become aggressive and imperialistic 

already. For one Francis who thought in terms of a United Europe, there were a hundred clamoring 

patriots in every country. Even in Belgium the Flemish movement, begun as a fight for a language and a 

culture, was growing into a fight for political power, for a state within the state.”617  

Doorheen de rest van de „zomer‟ en „herfst‟ (1936 tot 1939) van het verhaal liep een rode draad waarin 

May de opkomst van de nationalistische krachten in al zijn grote en kleine facetten wist te schetsen. 

Opnieuw werden de personages Francis en Paul tegenover elkaar geplaatst. Francis, de idealist die 

zodanig hard geloofde in een broederlijke vrede der landen dat hij zijn ogen sloot voor wat ondergronds 

borrelde, en Paul, de cynicus die de signalen wist te interpreteren: “ “…while you‟ve been rushing 

around to Geneva, to Paris, to Berlin, I‟ve been sitting here in this room listening to the radio. I have 

been listening to Mr. Musso and Mr. Adolf and their friends and companions and to our Flemish 

nationalists here.” “But surely you don‟t take them seriously,” Francis broke in impatiently. … “They are 

symptoms, my dear Francis, and it‟s by studying symptoms that one learns about a disease. The 

disease is an exasperated nationalism which can only lead to war.”618  

Via het personage van Hans, de zoon van een Duitse vriend van de Duchesnes, illustreerde May hoe 

de demagogische krachten van fascisten als Hitler de Duitse bevolking indoctrineerden. Hier toonde zij 

inzichten die ook door de bekende linguist Victor Klemperer in zijn „Lingua Tertii Imperii‟ uitgewerkt 

werden.619 In „The Bridge‟ werkte ze een scène uit waarbij Paul en Hans via de radio een pre-

electiespeech van Hitler beluisterden: “…they could hear Adolf Hitler giving a pre-election speech. … 

Hans waited eagerly for the German voice. He was thrilled thinking of Munich. He had heard his family 

discussing Hitler contempuously, but he had not been particularly interested until now. They didn‟t know 

anything about politics, his feeling was –and at school one of his best friends was an ardent National 

Socialist. And then it came, the flood, the full force of the German language used as a spellbinder, 

traveling through the night to all the corners of Germany and even here to find a solitary boy sitting on 

the floor of a Belgian house. … “We are not, have never been, defeated. This is the beginning of a new 

                                                                   
616 M. Sarton, I knew a phoenix, pp. 142-143. 
617 M. Sarton, The Bridge of Years, pp. 91-92. 
618 Ibidem, pp. 172-173. 
619 V. Klemperer, LTI – Notizbuch eines Philologen, 1947, 300 p. 
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Germany –Germany is great. Germany is powerful –Germany –Germany –Germany –“ Hans was 

tingling all over. The tears came to his eyes. Germany. The thing to fight for, to die for. Who could 

understand the flood of love, of passion that the word “Germany”, as it was shouted by that voice of a 

people, could do to a German? It was life pouring in, breaking over like a great wave. Beside the shock 

of it, the exhilaration, the long intellectual arguments of the Duchesnes, their detachment, turned to dust. 

This was wine, intoxication, power.”620  

Het vraagstuk van de wereldvrede en de dreiging uit nationalistische hoek, was er één dat voor May 

één duidelijke oplossing had: een linkse revolutie. Als kind van progressieve intellectuelen die zich 

hadden dubbel geplooid voor de wereldvrede en de internationale samenwerking, pleitte ook zij voor de 

verbroedering der landen. Het linkse politieke gedachtegoed sloot hier naadloos bij aan. Het socialisme, 

via de erfenis van zijn radicalere stamvader immers altijd al een internationale zienswijze gehad.621 Wie 

echter revolutie zegt, zegt ook conservatief weerwerk. Hier knelde het schoentje, ook May zag dit. In 

mei ‟44, op het moment dat ze „The Bridge‟ schreef, stelde ze in haar correspondentie: “More and more 

the war looks to me like a World civil war where over and over again the pattern is repeated –the sell-

out to fascism from fear of revolution.”622  

In „The Bridge‟ wist ze deze groeiende angst zelfs al aan het begin van de jaren ‟20 te situeren: 

“Everywhere people waited for times to change, feared the growing power of the Left in politics.”623 

Hoewel we ons steeds moeten hoeden voor het hyperboliseren van personages, kan er toch 

aangenomen worden dat May via het personage van Pierre haar gedachtegoed omtrent de linkse 

verbroedering der naties uiteen zette. Deze passage speelde zich af in „de zomer‟ van haar verhaal 

(tussen de jaren ‟30 en ‟36): “ “Aren‟t you ever going to forget the past?” Pierre asked earnestly? “Can‟t 

you see we‟ll never get anywhere in this Godforsaken little country unless we‟re part of something 

bigger, unless we work with people everywhere all over the world for the revolution?” … “The Left is 

stronger in Germany than it is anywhere else in the world. They are our best friends. Jaurès knew that. 

Jaurès believed in the German working people. If he had lived –“ “Who was Jaurès?” Colette asked. … 

“Jaurès, my child, was the great French socialist labor leader. If he had lived, there would have been no 

war.”624  

                                                                   
620 M. Sarton, The Bridge of Years, pp. 122 -123. 
621 R.R. Palmer, J. Colton en L. Kramer, A History of the Modern World, p. 759. 
622 May Sarton aan Winifred Bryher, 11 mei 1944, in: S. Sherman (ed.), Selected letters, 1916-1954. 
623 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 58. 
624 Ibidem, p. 106. 
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Hoewel in de jaren ‟20 met het Verdrag van Locarno en het Kellogg-Briand Pact enkele symbolische 

bruggen gebouwd geweest waren in de internationale betrekkingen,625 waren zij niet solide genoeg 

geweest om de dreigende oorlogssfeer van de jaren ‟30 te ontmantelen. Het tijdperk van Streseman en 

Briand moest plaats ruimen voor de fascistische garde van Hitler en Mussolini. In haar autobiografie „I 

knew a phoenix‟ schreef May dat ze zich de dag van Briands begrafenis herinnerde als een dag die een 

vloek deed rusten op een vreedzame toekomst. De man die in 1925 samen met Chamberlain en 

Streseman de grondvesten legde voor „de geest van Locarno‟ (en daarmee de relaties binnen Europa, 

maar vooral tussen Duitsland en Frankrijk opnieuw trachtte te normaliseren) en in ‟28 oorlog als concept 

„verbande‟,626 liet in 1932 het leven: “ … the day of Briand‟s funeral. Whatever his blunders, his 

sentimentality, his old-fashioned sense of the destiny of France as a civilizing power, his belief that war 

could be “outlawed” by a pact that rested on the moral force of world opinion had been a positive 

unshakable strength. His generosity vis-à-vis Germany had suggested the possibility of a new era in 

Europe. When he died, even such ignorant, self-absorbed young people as we were felt a kind of 

premonition, the shadow over the sun.”627 Ook in „The Bridge‟ werd Briands dood als een mijlpaal 

bestempeld. Eén van de personages stelde binnen de context van de dreigende oorlogssfeer: “I knew it 

long ago –I think I knew it on the day of Briand‟s funeral. Certainly the crowd then, that silent dumb 

crowd which felt despair rather than grief, mourned for peace as well as for Briand –they knew.”628  

De oorlog stond voor de deur en de internationale krachten hadden het onderspit moeten delven. Aan 

de hand van een dialoog tussen het personage Pierre en het personage Gerhart Schmidt, een Duitse 

professor die uit Duitsland gevlucht was wegens de repressie, trachtte May deze desillusie te begrijpen. 

Ze probeerde een menselijke verklaring te zoeken voor het gedrag van het Duitse volk. Het volk dat 

volgens Pierre nog “our best friends” was geweest. Gerhart stak van wal: “… Here you have already 

heard many terrible stories, I am sure. You think of Germany as a place of great suffering, intolerable 

brutality and suffering, and it seems inconceivable that people do not protest. But you must understand 

that these stories are not heard in Germany. Oh, one here perhaps, one there –but it is so easy, when 

one doesn‟t want to believe, to slide over an isolated case, to put it down to individual enmity or brutality 

–in every country the police are apt to be brutal. There is always some excuse. And each time one has 

made the excuse, silenced one‟s conscience, it is a little easier next time. So that now, after three years, 

things that no one could have accepted in the beginning seem almost inevitable.” … “But the people are 

not like that. I don‟t believe it,” Pierre broke in, his eyes blazing. “The trade unions, the organized Left –“ 
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“I don‟t know. I don‟t understand, myself,”  Schmidt said quietly. “But it does not happen a ll at once. It is 

not white and then black. The coices are never so clear. The people have been slowly poisoned until 

they don‟t know themselves what has happened. They don‟t want to know because they have been 

given a faith, and that was what they needed. You must not forget, Pierre, that in Germany freedom, 

democracy, meant starvation for many, misery of every sort, shame, defeat, despair. Now we are slaves 

in Germany, yes, but the Nazis will tell you we have hope, we have pride, we have full employment, we 

have food. These are a kind of freedom. And then,” he went on, speaking directly to Pierre, “there is no 

such thing as the People. There are in a time like this only individuals and individual consciences. … 

You can break the spirit –that is what is so frightful. I have seen it happen.”629  

Deze nadruk op het individuele was de zoveelste uiting van May‟s intellectuele erfenis. De massa 

bestaat niet, er zijn enkel individuen, elk met hun eigen plicht ten opzichte van de grote wereld. 

Wanneer deze verantwoordelijkheid niet werd opgenomen en inertie de overhand nam, waren taferelen 

als onder de Nazi‟s mogelijk. Omwille van deze reden stelde May in haar woede rond de Amerikaanse 

McCarthy-histerie: “It is depressing to see how quickly Americans, under the pressure of hysterical and 

quite irrational fear, have been willing to give them (freedom of beliefe and freedom of speech) up. The 

Germans were much slower about it under Nazi-ism!”630 

May had getracht via „The Bridge of Years‟ een begrijpend kader te bieden voor de desillusie die zich in 

het interbellum had voorgedaan. Hoe hoopvol het ook begonnen was, de beslissingen die in 1919 in 

Versailles genomen waren, hadden een hypotheek gelegd op de wereldvrede. Dit is wat May Sarton op 

een menselijke manier trachtte te verklaren: “You can break the spirit.”  
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 3.2  L I M B O S C H   E N   D A N G O T T E   A L S   “I N S P I R A T I O N” 

De wereld die May Sarton bij de Limbosches had leren kennen, was de wereld die zij in „The Bridge of 

Years‟ als die van de Duchesnes geschapen had. Limbosch en Dangotte hadden haar geïnspireerd, en 

dit in menig opzicht. Het was de wereld van de Musset en Verhaeren, “which Papa loved to read 

aloud.”631 De wereld van Tolstoy,632 de christenanarchist die vele intellectuelen uit de belle époque had 

weten te veroeren. Het was een universum van vrijzinnigheid, waarin de katholieke kerk niet in de pap 

te brokken had. Als kinderen uit de progressieve, liberale burgerij, en als bruggenbouwers naar de 

arbeidersklasse en de sociaaldemocratie, hadden Limbosch en Dangotte hun kinderen andere waarden 

meegegeven dan bidden bij het avondeten: “They had been brought up to hate everything about the 

Catholic Church,”633 hoewel dit wel zeer categoriek gesteld was. Limbosch en Dangotte waren vrijzinnig, 

maar hadden nooit antiklerikale papenvreters geweest.634     

Niet enkel hun wereld, maar ook hun relatie en verstandhouding hadden haar geïnspireerd. De 

tegengestelde karakters van Dangotte en Limbosch vonden hun weerspiegeling in het eigenaardige duo 

Paul en Mélanie Duchesne: “He was full of scruples, doubts, self-questionings, remorse, arrogance, and 

at times a furious resentment against Mélanie, for whom life was such a simple affair of right and wrong, 

where one did one‟s duty heroically and gaily whatever it was –and where, above all, one could always 

recognize one‟s duty. This certainty made her at times intolerant in her dealings with people, intolerant 

in a way he would never be. But it made her solid and absolutely to be trusted.”635 Céline Dangotte 

“inhabited” net als Mélanie een “moral world … where values were certainly oversimplified, a restful 

black-and-white world.” Raymond/Paul daarentegen: “he would always be a mystery, and for that 

among other things she loved him. But it hardly seemed like a marriage, she thought, to be in such 

constant peril. There was nothing settled or everyday about their relationship. Would there ever be? She 

had thought of a marriage as a great calm coming to port, but perhaps it was never like that, but always 

a difficult journey undertaken in ignorance.”636 Dit soort existentiële vragen omtrent het familieleven had 

May ook gesteld in haar portret van Céline en Raymond: “Is family life always a mixture of hell and 

heaven?”637      
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634 C. Verbruggen, Een sociale geschiedenis van het schrijverschap, p. 316. 
635 M. Sarton, The Bridge of Years, p.16. 
636 Ibidem, p. 7. 
637 M. Sarton, A World of Light, p. 77. 



123 
 

Dangotte en Limbosch, de doener en de denker, de belichaming van het aardse en het intellectuele, het 

bedrijvige en het mediterende,638 vertegenwoordigden twee levensvisies die hun intellectuele 

nalatenschap in „The Bridge‟ neergeschreven zagen staan.     

3.2.1  CELINE DANGOTTE ALIAS MELANIE DUCHESNE: PARALLELLEN IN INTELLECTUEEL ENGAGEMENT  

Sarton liet in haar beschrijving van het personage Mélanie Duchesne verscheidene parallellen na met 

de leefwereld van Céline Dangotte. Deze parallellen waren te situeren op het niveau van zeer concrete, 

feitelijke elementen, maar evenzeer op het niveau van triviale menselijke gewoonten, zoals het 

uitroepen van “Saperlipopette” bij hevige discussies,639 en het niveau van facetten die minder grijpbaar 

zijn en dus een alerter oog vereisen. Deze laatste facetten zijn onder andere parallellen in levenswijze, 

en vooral zienswijze ten opziche van het leven: met andere woorden, de kenmerken die van Dangotte 

de idealistische intellectueel maakten die ze nooit gestopt was te zijn. Haar geloof in de goedheid van 

de mens, in de maakbaarheid van de samenleving en haar bruggenbouwende capaciteiten waren allen 

gereflecteerd in haar fictieve alter ego: Mélanie Duchesne.  

May Sarton leerde haar “Mamie” kennen als de dynamische zakenvrouw van een interieurzaak die tot 

aan de Tweede Wereldoorlog zijn naam en faam behield: „Art Décoratif Céline Dangotte‟ (AD/CD). 

Céline had getracht er een geïntegreerde Art-Nouveau onderneming van te maken, waarin meubelen 

gemaakt werden door en voor het volk: een gemeenschapskunst met verheffend potentieel.640 Het is 

frappant hoe treffend de gelijkenissen zijn tussen Céline als zakenvrouw van „AD/CD‟, het voormalige 

„Maison Dangotte‟, en Mélanie Duchesne als zakenvrouw van „Maison Bernard‟. Net als Céline had 

Mélanie de interieurzaak van haar moeder geërfd: “When Mélanie took over she had a definite aim, the 

dream of making the Maison Bernard a center for designers, artisans, and craftsmen –a Guild of the 

Arts and Crafts –as William Morris had tried to do in England.”641 Zelfs een welbepaalde anekdote over 

de moeder van Céline, “Madame Dangotte”, werd als het ware gereproduceerd in „The Bridge of Years‟: 

“She was one of the first tradespeople in Belgium ever to have a carriage and pair, not for social 

reasons, but because she loved riding in the park. But the first day she drove out she was insulted and 

even stoned by people to whom this seemed the beginning of a revolution. She persisted. She ignored 

the insults and the stones were poorly aimed. Within a year her carriage and pair were taken for 

granted.”642  
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Voor de zomer van 1914 hadden Céline en haar medewerkers, waaronder ook Mabel Elwes, plannen 

gemaakt met „AD/CD‟ deel te nemen aan een “international exhibition of Arts and Crafts”643. Net als 

Céline zou ook Mélanie meedingen naar een prijs op deze “international exhibition of furniture and 

decorating.”644 De plannen vielen uiteraard om bekende redenen in het water. De stukken die op deze 

exhibitie zouden geëxposeerd worden, waren in de fictieve wereld van Mélanie opnieuw een replica van 

de originele stukken uit de wereld van Céline: “… the Maison Bernard was to be represented by a suite 

of rooms, specially designed and built for the occasion. What love had gone into the dyeing of brilliant 

emerald-green curtains! –into the great bunches of flowers inlaid in the doors of cabinets (they had 

imported craftsmen from Austria for this work); into the furniture itself, perfectly finished in every detail 

(the drawers themselves opening as if they were oiled and, inside, shining glossy as chestnuts.) It was 

all imaginative, gay, elegant and precious.”645 Zowel de bloemrijke kasten, als de Oostenrijkse 

vakmannen en de emeraldgroene gordijnen waren waarheidsgetrouw. De geborduurde smaragdgroene 

gordijnen waren zelfs het pronkstuk geweest van Mabels creatie, die toen een ontwerper was voor 

Céline Dangotte.646        

De internationale wereld van de „Arts & Crafts‟, die voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zo 

had gebloeid via allerlei internationale exposities en waar Céline Dangotte met haar AD/CD een deel 

had van uitgemaakt, werd met Céline als „inspiratiebron‟ zeer accuraat weergegeven in „The Bridge of 

Years‟.  

Tijdens het interbellum werd „Art Décoratif Céline Dangotte‟ een gerenommeerde interieurzaak die 

bekend stond voor haar aanbod Afrikaanse kunst.647 Ook hier werd door May Sarton op gealludeerd in 

„The Bridge‟. Maison Bernard kreeg het na de oorlog zwaar te verduren van de nieuwe meubelzaken die 

hun producten aankochten bij grote massaproducenten: “Mélanie was on fire. Why not try to get her 

own workmen to build furniture like that? Why not beat the department stores at their own game? Her 

mind raced ahead to cheap checked material she could get by the bolt for curtains, to the Congolese 

matting that was being imported again.”648 Sarton voegde er echter een dimensie aan toe: “It would 

mean a larger place; it would mean investing in materials; it would mean a gamble. It would mean the 

old beastly question of capital”. Zich wenden tot massaproductie zou immers een verraad geweest zijn 

aan het hart van de „Arts en Crafts‟-beweging, die ontstaan was als een reactie op de massaproductie 
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en industrialisering.649 De „Arts & Crafts‟-beweging is ironisch genoeg, omwille van de te hoge kostprijs 

van de producten, altijd een eerder elitaire cultuur gebleven. Het was een perfect voorbeeld van de 

„cultuur voor de arbeider‟, maar niet „van de arbeider‟.650 De opmerkingen die May hier maakte 

illustreerden mooi hoe de oorlog velen in de sector dwongen het debat omtrent “the old beastly question 

of capital” opnieuw te voeren. Céline Dangotte bleef echter actief in het milieu van de Art Déco en in 

1925 was zij geselecteerd geweest als jurylid voor de „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 

Industriels Modernes‟.651      

Net als Céline Dangotte, trachtte Mélanie Duchesne haar zaak ook aan te wenden in haar „sociaal 

moederschap‟652 en haar strijd tegen “sloth, carelessness” en “laissez-faire”.653 Dangotte wierf 

verscheidene jonge mannen en vrouwen aan om hen op het rechte pad te brengen of een nieuwe kans 

te geven.654 Hoewel May Sarton een personage liet opdraven dat volledig fictief was,655 Jacques, was 

het engagement waarmee Mélanie trachtte de jongen op het rechte pad te brengen niet volledig fictief. 

Jacques was een jonge veteraan die, net als zovele andere adolescente veteranen, door de oorlog 

volledig gedemoraliseerd geraakt was en geen helder beeld meer had op wat geciviliseerde waarden 

waren. In het verhaal liet May Jacques bij de Duchesnes een kleine diefstal plegen. Mélanie‟s reactie 

vertelt ons veel over Célines levensvisie: “Mélanie would not give up her lost sheep. She refused to call 

in the police: “If he once feels he is being hunted as a criminal, he will become one.” That‟s what she 

thought, and the marvelous thing about Mélanie, what set her apart from most people, was that she 

acted on what she believed. She did not talk about things. She did them. She waited until word came 

from the village that Jacques was back again and then went off and fetched him, scolded him fiercely as 

if he were her own son, made him thoroughly ashamed of himself … and then took him into town with 

her to the business. There, she tought, she could keep an eye on him, give him odd jobs to do and keep 

him out of mischief. Also there were a hundred precious little objects lying around the salesroom which 

anyone could put in his pocket; she wanted to prove that she still trusted him. Mélanie was not going to 

give up yet.”656  

Ook Paul Duchesne werd in deze zaak door May betrokken. Raymond Limbosch was altijd al de 

contemplatieve van het echtpaar geweest, maar dit nam niet weg dat ook Raymond het 

verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de maatschappij, dat zij beiden in hun vormende belle 
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époque-jaren grondig geabsorbeerd hadden, als een drijfveer in zijn handelen zag. Het was de drijfveer 

voor zijn filosofische dwaaltochten doorheen de toekomstige utopische maatschappij. In het opzicht van 

verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de samenleving zaten Raymond en Céline volledig op 

dezelfde golflengte. Dit werd door May ook geïllustreerd met de casus rond „de zaak Jacques‟: “ … the 

whole affair had roused Paul. … after his first rage, found himself thinking more and more about the 

whole problem. Ater all, a man who had been through the fighting at Ypres, at Dixmuden, and then the 

four long years after those supreme battles of the Belgian army, to such a man whose whole adult life 

had been spent in mud and filth and boredom and anger, what did stealing a rabbit mean? What 

standards of behavior could he have? And how could those standards be given him now? By what 

means? The truly heroic struggles come after the war is over, thought Paul, the struggles to solve the 

millions of human problems left in its wake. The full ugliness of war, the waste, the destruction is visible 

in the living rather than the dead, terrible as their numbers may be. And this responsibility, these ideas 

he could fully share with his wife.”657 “Responsibility”, het woord waarmee intellectuelen in een notendop 

kunnen samengevat worden.      

Céline Dangotte was van de intellectuele soort die zich niet opsloot in kleine geloven, maar de brug 

trachtte te maken met het brede publiek. In haar jeugd had zich dat vertaald in de oprichting van allerlei 

educatief-feministische projecten, lezingen en toespraken. Die toespraken was ze trouwens blijven 

geven.658 Ook in „The Bridge‟ kwam dit actief element van Dangotte aan bod. Nog steeds aan de hand 

van de casus van „Jacques‟: “Tirelessly Mélanie poured her passion and energy into meetings she 

addressed, and the more she poured out, the more seemed to flow in her. “We can lose the war in the 

next twenty years,” she would say. “We cannot afford to have a lost generation. We cannot afford to 

grow a crop of incompetent neurotics who will be in the positions of power when our children are twenty. 

More than that, are we to abandon these children of the nation, as if they were dead? Than them and 

wash our hands of them?” So she spoke in the small shabby halls of parochial clubs, in the elegant 

salons of the rich and noble, everywhere where there were a few people gathered together who might 

listen and help.”659 

Net als Céline geloofde Mélanie dat aan de wereld kon, en moest, getimmerd worden. Niet enkel aan de 

wereld, maar ook aan de mensen erin: “Mélanie‟s wanting to change everyone and everything.” 

Dangotte had zelfs op hoogbejaarde leeftijd nog getracht haar Franse dienstbode Yvette te stimuleren 

om kunstonderwjis te volgen en talen te leren: “Sixty, seventy years before, she was reaching out to 
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anyone who came under her spell with the same intensity she was now showing in relation to Yvette.”660 

Wat ze van anderen verwachtte, verwachtte ze ook van zichzelf. Na WO II liet ze zich omringen door 

Italiaanse en Spaanse dienstboden, “it was typical for her that she painstakingly gave them French 

lessons and herself tried to learn Spanish and Italian.”661 Blijven leren, blijven werken aan een betere 

samenleving zag Dangotte als een morele plicht. Om dezelfde redenen als het engagement waarmee 

ze jonge delinquenten opnam in haar zaak, was ze ook actief als afgevaardigde van de kinderrechter.662 

Célines praktische ingesteldheid, die May als zo kenmerkend aan Céline beschreven had, vertoonde 

opnieuw veel gelijkenissen met Mélanie “working on all sorts of practical social problems”. Ook de 

jeugddelinquentie was er daar één van: “Only last month she had had a long session with the judge at 

the children‟s court about the problems of delinquency.”663  

Hoewel Dangotte en Limbosch, net als de Duchesnes,664 tijdens de Eerste Wereldoorlog hun Belgisch 

patriottisme getoond hadden door het helpen van geallieerde strijdkrachten, hadden zij na de oorlog 

geen rancuneuze gevoelens ten opzichte van hun Duitse vrienden. De contacten herstelden zich 

snel.665 Dat ook Mélanie haar warmte en liefde voor de maatschappij liet prevaleren op wrok spreekt 

duidelijk uit het pleidooi dat zij hield over de erbarmelijke materiële en morele situatie die heerste in 

Duitsland, na de oorlog. De bezorgdheid om de toekomst en de vorming van de jonge generatie stond 

centraal, net als dat bij Céline in zovele van haar projecten het geval was geweest: “Her interest, her 

absolute friendliness, the heart so visible under her curiosity made it all simple. She was horrified to 

hear what conditions were like. “But something must be done, Paul. The children are hungry.” Must the 

children always suffer for their parents‟ sins, world whithout end? Starving people would not educate 

them, change them, bring about a real peace, a chance to build. Oh did the chain of suffering and 

destruction, destruction of lives, wearing down of hearts, have to go on forever?”666   

Dangotte, de aardse moeder vol liefde voor de wereld, zou volgens May Sarton haar hele leven in nauw 

contact gestaan hebben met de natuur. Het was al tot uiting gekomen in de reformpedagogische 

projecten uit haar jeugd en ook op latere leeftijd “she never lost her deep feeling for nature.”667 

Naarmate ze ouder werd, werd ze: “fanatically parsimonious and drove herself to be as self-supporting 

as possible by heroic efforts in the garden, jam-making, putting up vegetables she had sown, watered, 
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fertilized, weeded herself alone.”668 „The Bridge of Years‟ bracht ook dit facet van Dangottes 

persoonlijkheid in beeld: “We must gradually become as self-supporting as possible.”669 Céline droeg de 

liefde voor de natuur over op één van haar dochters.670 Ook in „The Bridge‟ ging één van de dochters 

naar de “School of Agriculture”.671   

Het is ondertussen wel duidelijk dat Céline Dangotte in grote mate een „inspiratiebron‟ geweest is voor 

May Sartons personage Mélanie Duchesne. Het werd als het ware een lofzang op haar kwaliteiten. In 

één van haar latere „journals‟ gaf May Sarton aan dat het portret dat zij van Céline geschetst had een 

geromantiseerd portret was, de roos zonder de doornen. Het portret dat van haar verscheen in „A World 

of Light‟ was genuanceerder, realistischer: “I shall write a portrait of Céline as I really knew her. There is 

a fictional portrait, for she appears as Mélanie in The Bridge of Years. But that was romanticized –not on 

purpose, but perhaps because one cannot tell the whole truth about anyone while they are still alive. 

Also, actual human beings are always more complex than one can possibly manage in fiction.”672 

Hiermee gaf May Sarton zelf de valkuilen van fictie aan. Dangottes fictieve portret bevatte waarheid, 

maar niet de volledige waarheid. Ook Céline Dangotte was een mens. En mensen zijn nooit vrij van 

donkerdere of zwakkere kantjes. Célines kantje was dominantie.  

May Sarton herinnerde zich naast de liefde en de warmte die ze als kind van Dangotte gekregen had 

ook een andere zijde van „het verhaal Dangotte‟: “She was very dominating and ordered us about like a 

commanding general. But at that age I rather enjoyed it, more perhaps than had I been her own child. 

There is a great deal to think about. As Jacqueline said in a short, dignified note: “C‟est une page de 

tournée, et quelle page… ”673 Dangotte creëerde met haar bezitterigheid een moeilijke verstandhouding 

met haar dochters: “she suffered … especially about the painful subject of her daughters. For they had 

each had to be ruthless in order to break her dominion over them, and she could never understand 

wholly that this had been her own doing.”674 Wanneer Sarton terugblikte op Dangotte in haar oude 

dagen klonk het dus niet alleen als “the courage, the eagerness toward life, the love of plants and 

animals, the innocent passions were all there, intact”, maar ook als: “and so was the possessive, 

hungry, autoritaire only child who had never grown up.”675 

                                                                   
668 Ibidem, p. 77. 
669 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 198. 
670 Zie pagina 107 van deze scriptie, Nicole Limbosch ging naar een school van Isabel Fry. 
671 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 199. 
672 M. Sarton, The House by the Sea, a journal, New York, W. W. Norton & Company, 1977, p. 71. 
673 Ibidem, p. 71. (Jacqueline was een dochter van Céline Dangotte) 
674 M. Sarton, A World of Light, p. 78. 
675 Ibidem, p. 81. 
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Niet alleen dit element, maar ook Célines levensvisie waarin “life was such a simple affair of right and 

wrong, where one did one‟s duty heroically and gaily whatever it was”,676 ging volgens May Sarton niet 

vrij van kritiek: “What made these people so damnably sure of themselves? Only because they didn‟t 

know anything of the world; had no idea what the real conflicts were; didn‟t realize that the banks of 

Belgium controlled its politics and, for one step forward, forced the legislature one step back; knew 

nothing of Russia, of Spain, of anything but their private lives and their absurd old-fashioned ethical 

standards which drove them to try to be useful without ever going to the root of the matter, to work in 

clinics or against child delinquency without ever examining the political framework behind them.”677  

Naast de lofzang op Dangottes „niet praten, maar handelen‟-mentaliteit, liet May dus ook kritiek 

doorschijnen op een zekere kortzichtigheid die deze mentaliteit meebracht. Sarton trachtte problemen 

aan te pakken, of op zijn minst te analyseren, in “the root of the matter”. In Sartons visie was Dangotte 

vaak aan het „dweilen met de kraan open‟. Dangotte was praktisch, concreet, en pakte de problemen 

aan als ze zich voordeden, maar ze zag geen grote gehelen. In „The Bridge‟ liet May dit in verscheidene 

concrete situaties doorschijnen. In de scène over de problemen waar „Maison Bernard‟ mee 

geconfronteerd werd na de oorlog, voegde May ook de volgende opmerking toe: “… It would mean the 

old beastly question of capital. She would have to talk it over with Paul –he was the expert on financial 

affairs. He understood money and the peculiar juggling that went on about banks, mortgages, estates, 

capital, revenue  –words that meant nothing to Mélanie‟s concrete mind.”678 Als socialiste schreef 

Sarton de financiële sector in de kapitalistische wereld een grote verantwoordelijkheid toe in het sociaal 

onrecht en de vijandigheid die heerste in de wereld van het interbellum. In een brief aan Dangotte uit ‟45 

schreef ze omtrent de afhandeling van de vrede: “My only fear is that as always the big fish will escape, 

the cartel people, the big international bankers - - men who have always been willing to sell out their 

own country because their loyalty is to a class, a group of their own, not to any nation or any people.”679 

Deze „grotere gehelen‟, “roots of the matter”, kon Dangotte niet vatten, ze had geen tijd om ze te vatten, 

want ze hield zich bezig met het werken aan “all sorts of practical social problems”.680 In dit opzicht 

verschilden Raymond Limbosch en Céline Dangotte dag en nacht.          

 

                                                                   
676 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 7. 
677 Ibidem, p. 228. (May Sarton gebruikt hier „they‟ omdat het personage „Pierre‟ zich opwond over de mentaliteit van 
Mélanie/Dangotte en haar dochter die Mélanie verdedigde in een discussie) 
678 Ibidem, p. 66. 
679 May Sarton aan Céline Dangotte, 3 januari 1945, AVB, MD. 
680 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 196. 
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3.2.2 RAYMOND LIMBOSCH: “ALL THE FAULTS OF THE PURE INTELLECTUAL”681  

Het portret, voor zover we deze term mogen gebruiken, dat May Sarton schilderde van Raymond 

Limbosch in „The Bridge of Years‟, is er één dat een hele geschiedenis aan intellectueel debat verhult 

tussen May Sarton en haar „oncle Raymond‟.  

Zoals we zagen was Raymond Limbosch een man die zijn actief intellectueel engagement voornamelijk 

beleefde naast zijn dichterlijk werk. Limbosch had er zijn levenswerk van gemaakt zich in te zetten voor 

de creatie van een toekomstge, utopische maatschappij, waarin hij, door het neerpennen van een 

universele moraal voor de mensheid, zijn steentje kon bijdragen. Hij was een man die noch tot de 

sociale kunst, noch tot l‟art pour l‟art behoorde. Hij bewandelde de „derde weg‟, zoals dit genoemd 

wordt. Een derde weg vol metafysisch en filosofisch, dichterlijk talent.682 Het laatste publiekelijk 

engagement dat Limbosch opnam was zijn rol als secretaris in de stichting van de Belgische afdeling 

van de PENN-club in 1922.683 Net als Raymond, werd ook Paul Duchesne in „The Bridge of Years‟ 

“president of the Brussels P.E.N. club.”684     

Het beeld dat May Sarton van Paul Duchesne in „The Bridge‟, en van Raymond Limbosch in „A World of 

Light‟ ophing,685 was echter het beeld van de „wereldvreemde dichter‟ die hij was. Limbosch was de 

man die het evenwicht tussen “l‟ âme” en “la pensée” moeilijk kon vinden.686 Raymond, net als Paul 

“lived his own life of meditation, aware of the active life of the house only when it impinged on his 

silence –when someone dropped a dish or clattered a dustpan, or if the draft from an open window 

made a door bang. Here he would sit for hours on end, hardly moving, except to drop the ash from a 

cigarette. Nothing seemed ever to hape happened or to be happening in this room. It never changed. 

But in its changelessness, in its silence, a continual drama went on, an exhausting, constant struggle, 

which Paul in his own mind had often compared to the travail of Sysiphus rolling his stone up the 

mountain only to have it always fall down again to the bottom – and this struggle was the struggle of 

thought, the struggle of a man to give his ideas precision, to arrive at a system, a pattern by which he 

could live.”687 Wat Paul en Raymond deden, was “questioning the universe”.688 Raymond zocht naar 

een universele moraal, een queeste die zijn ziel tormenteerde, een zoektocht met hoogtepunten, maar 

ook dieptepunten. De onophoudelijke mentale kwelling die Sysiphus moest ondergaan, was inderdaad 

                                                                   
681 Ibidem, p. 229. 
682 Zie deze scriptie pp. 74-77.  
683 C. Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque, p. 93. 
684 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 59. 
685 M. Sarton, A World of Light, pp. 71-79. (Limbosch wordt samen met Dangotte besproken.)  
686 M. Sarton, In Memoriam, p. 6. 
687 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 14. 
688 Ibidem, p. 50. 
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een metafoor die Raymond graag gebruikte. In ‟45 beëindigde hij een literair werk, genaamd 

„Sysiphe‟.689  

Dangotte was de draaischijf van het gezin Limbosch-Dangotte, “the real power” binnen hun familieleven. 

Maar wanneer op zondagen hun Brusselse vrienden langskwamen, was het Raymond die hen 

entertainde met “demitasses and long philosophical arguments after dinner.” Dit was Raymonds habitat, 

“here at least he did dominate and sometimes read his newest work … or launched into a long oral 

meditation for, after days in his study, he was full of ideas that needed airing.”690 Paul Duchesne was uit 

hetzelfde hout gesneden als Raymond Limbosch. De „aardse kracht‟ en de „filosofische hoogten‟ 

hadden menige discusie die op een ander niveau werden gevoerd: “These discussions, which began 

with simple practical problems and ended in metaphysics and long arguments on the conduct of 

life…”691 Net als Raymond voelde Paul de adrenaline door zijn bloed lopen wanneer hij met derden in 

filosofische vraagstukken verwikkeld geraakte: “As always when he had been with people, Paul was 

excited, full of ideas, way up in the air.”692 

Raymonds levenswerk was “written in the form of notes, often using long expanded metaphors as a 

device. It will be, he used to say when he was feeling optimistic, a series of keys to certain ideas, rather 

than the elaborate working out of the ideas themselves. A poetry of ideas.”693 Met “a poetry of ideas”, 

bracht May naar Raymond toe een ode aan zijn magnum opus. In haar correspondentie met Céline 

maakte ze het ook duidelijk toen ze zei: “The Bridge must show how deeply I share in and feel with 

Raymond in what his own life means and will mean to the future.”694 Maar deze “poetry of ideas” kwam 

volgens May niet van een dichter. Raymond was in haar ogen een filosoof. Dit was waarom ze Paul 

Duchesne als een filosoof door het leven liet gaan, en niet als poëet: “Paul was a philosopher, a 

philosopher who was perhaps intended to have been a poet, if his tenderness had not been sealed up in 

the labyrinth of his mind.”695 Volgens May was Raymond “a poet … but a very metaphysical and 

obscure poet who should have been a philosopher!”696 Hij was de poëet die de brug tussen “l‟ âme” en 

“la penséé” niet kon maken, maar “the labyrinth of his mind” de bovenhand liet nemen op zijn 

“tenderness”.  

                                                                   
689 May Sarton aan Céline Dangotte, 3 januari 1945, AVB, MD. May Sarton zei in de brief aan Dangotte: “How wonderful that 
Raymond finished the “Sysiphe”.” 
690 M. Sarton, A World of Light, p. 77. 
691 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 30. 
692 Ibidem, p. 172. 
693 Ibidem, p. 68. 
694 May Sarton aan Céline Dangotte, 5 januari 1947, AVB, MD. 
695 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 14. 
696 May Sarton aan Bill Brown, 27 april 1946, in: S. Sherman (ed.), Selected letters, 1916-1954, p. 253. 
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Wat op het eerste zicht maar een onbenullige „keuze van woorden‟ lijkt, was in werkelijkheid de wortel 

van een discussie tussen May en Raymond, die al terugging op een dispuut tussen Raymond en May‟s 

vader George. De essentie van het conflict draaide om een eigenschap die May had gekenmerkt in haar 

werk, die Dangotte had gekenmerkt in haar engagement en die George Sarton had gekenmerkt in zijn 

„History of Science‟. Een fragment uit „The Bridge‟ schept verheldering. Hierin werd Paul via het 

personage van Pierre bekritiseerd: “ “He has all the faults of the pure intellectual” .. “First of all, complete 

detachment. He doesn‟t know what is going on. He lives in an ivory tower.” “But, Pierre,” she asked 

seriously, “if you believe that nothing is possible without the revolution, I should think you would work for 

that, really work, not by writing poems, but through the unions, or whatever one does –by going directly 

into politics –“ “One must use the talents one has. Mine is for writing, so I try to put my writing at the 

service of the revolution.”697 De oorsprong van het conflict tussen Sarton, zowel vader als dochter, en 

Limbosch zat volledig vervat in één zin: “One must use the talents one has.”  

Zowel May als Raymond waren dicherlijke talenten gegeven. May Sarton schatte haar plicht tot het 

gebruiken van deze talenten hoog in. Via „lecturetrips‟ over poëzie trachtte zij haar boodschap bij het 

volk te brengen: “Through poetry one immediately gets down to the deepest levels ethically and 

politically- - it is a chance really to do some teaching.” May had bijvoorbeeld een lezing voorbereid “on 

Poets and Peace.”698 Sarton gebruikte haar talenten om haar intellectueel engagement te uiten en 

daarbovenop de brug te maken met de massa, de massa die verheven moest worden. Deze doelstelling 

was bij Raymond evenzeer aanwezig als bij May, maar hij wou zijn poëzie niet „opofferen‟ om het tot bij 

een groot publiek te krijgen. Raymonds standpunt was dat een goede dichter een “personne “pure et 

détachée”” was.699 Deze polemiek hadden May en Raymond in hun correspondentie gevoerd tijdens de 

periode dat May „The Bridge‟ schreef. May Sarton berichtte in oktober ‟45 aan haar „oncle Raymond‟: 

“J‟ai été fort touché par tout ce que tu dis sur l‟artiste et la vie – mais cher R. … Nous sommes assez 

peu dans le monde, nous poètes! Et il est bon et doux de communiquer.”700 “Communiquer” met de 

wereld, dat is wat May Sarton in haar poëzie (en andere literaire werk) trachtte te bewerkstelligen: “I 

wish to write for people, rather than for other poets.”701 Het gebrek aan communicatie tussen poëten en 

het volk deed haar aan het begin van de jaren ‟40 fulmineren tegen “an almost complete lack of 

communication between the better poets and anyone but themselves and the critics. It is dangerous it 

seems to me for civilization when there is a complete abyss between people in general and the artists 

… The poets who are most ardently on the people‟s side write in such a way that the people cannot see 

                                                                   
697 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 229. 
698 May Sarton aan Céline Dangotte, 3 oktober 1945, AVB, MD. 
699 May Sarton aan Céline Dangotte, 6 mei 1946, AVB, MD. 
700 May Sarton aan Raymond Limbosch, 28 oktober 1945, AVB, MD. 
701 May Sarton aan Donald Adams, 13 februari 1951, in: S. Sherman (ed.), Selected letters, 1916-1954, p. 316. 
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rhyme nor reason to their work. I realize that one may be sacrificing something in speaking out plain –

but I do not think one sacrifices anything essential. However … it is not technical innovation which shuts 

the door but I believe a lack of humanity at the root … The smug little cliquey critics have become more 

important to poets than anyone else –and that is grave.”702 Deze boodschap onderschrijft mooi May 

Sartons intellectuele verantwoordelijkheidsgevoel ten opziche van de samenleving: haar pen was haar 

wapen in de strijd voor het behoud en de verheffing van de civilisatie.  

Dit was de reden waarom May haar „oncle Raymond‟ in „The Bridge‟ op subtiele wijze een pandoering 

gaf. In haar visie nam hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet op, of in alle geval op een 

verkeerde manier, door zijn talenten niet te gebruiken, door niet de nodige “sacrifices” te maken in zijn 

dichterlijk werk.  

Toen May in december „46 tegen Raymond uitvoer over zijn gebrek aan eerbied voor haar vaders werk 

en zijn gebrek aan een “slightest attempt to understand it”,703 was dit een explosie van opgekropte 

woede, die in „The Bridge‟ zijn eerste contracties had vertoond. Raymond had niet willen begrijpen dat 

haar dichtwerk een hoger doel diende en dat zij daarvoor “may be sacrificing something in speaking out 

plain”. Hij had niet willen begrijpen dat zij dit meer waard achtte dan een dichterlijke identiteit die “pure 

et détaché” was. Bruggen bouwen was voor haar belangrijker dan erkenning van een “smug little 

cliquey critics”. May had de praktische aanpak, “il faut être pratique, mon garçon”,704 van haar vader 

geërfd.    

3.2.3.   DE ATMOSFEER VAN DE BELLE EPOQUE IN CONTRAST MET HET INTERBELLUM 

Ondanks het feit dat May Sarton tot een andere generatie behoorde dan Limbosch en Dangotte, was zij 

zich toch sterk bewust van het wereldbeeld dat Limbosch en Dangotte in hun jeugdjaren, hun 

formatieve periode, hadden meegekregen. Ook hier liet zij zich „inspireren‟ door Limbosch en Dangotte. 

De atmosfeer van de belle époque, de periode waarin „alles mogelijk was‟, werd door Sarton op een 

treffende wijze weergegeven. 

Aan de hand van Célines fictieve dubbelgangster Mélanie, illustreerde Sarton hoe de wereld van Céline 

er in haar jeugdjaren had uitgezien: “To go back in her childhood was a rest, not because it was 

childhood (which has never been a restful time in anyone‟s life) but because she was a child in a 

peaceful world. School had meant passionate friendships which took her to Switzerland, to Italy, and 

England for long romantic summers. She and her friends had a sense of personal destiny, of being 
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703 May Sarton aan Céline Dangotte, 5 januari 1947, AVB, MD. 
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exceptional people who could build for themselves exceptional lives –and politics was only part of the 

great hope of her youth. For hadn‟t they all taken for granted and believed that the nations were moving 

naturally toward world socialism? Of course it had to be fought for –reforms were needed everywhere. 

She had worked har for workmen‟s compensation, for free clinics, but all these things would come to 

pass in time. War was unknown –progress inevitable; while all over Europe young people like herself, 

on fire fur justice, plunged into struggle.”705     

Met deze passage schetste May Sarton een waarheidsgetrouw beeld dat vele jonge, burgerlijke 

intellectuelen hadden van zichzelf en van de wereld. Het geloof in de maakbaarheid van de wereld, die 

binnen het moderne vooruitgangsdenken alleen maar beter kon worden,706 is zeer sterk gereflecteerd in 

dit fragment over Mélanies alias Célines jeugd. Het was een wereld waarin “ideas and people flowed 

back and forth across boundaries, needing no passport.”707 Net als Mélanie in „The Bridge‟ en zovele 

andere jongelui uit de progressieve burgerlijke klassen van de belle époque had ook Céline gereisd.708 

Ze hadden gereisd in een wereld die oorlog als een anachronisme beschouwde, een vredevolle wereld. 

May Sarton, een kind van de generatie die volgde op Célines generatie, had van deze vreedzame 

wereld enkel kunnen proeven in de herinneringen van haar ouders en hun kring. Het waren hun „fervent 

years‟,709 zoals May Sarton het wist te omschrijven. Sarton wist de kloof die gaapte tussen de 

leefwereld van Célines generatie en haar eigen generatie opvallend te schetsen. Wanneer Mélanie 

terugdacht aan haar jeugdjaren: “Remembering the sweetness, the extravagance of it all, she thought of 

her own children with a fearful tenderness. They had grown up in a world savage with hatred and 

spiritually and economically depleted.”710 Paul/Raymond Limbosch liet ze dezelfde conclusies trekken: 

“He found himself looking back to his student days more and more, turning backward as if to discover 

something he had missed. He and Mélanie had been young in a way his own children … had never 

been. They had had no chance to be extravagant, to have their favorite books bound in expensive 

special bindings (he remembered the bindery where he had spent hours as a young man, choosing a 

fine leather and examining the hundreds of designs, the smell of morocco, the delicious cool 

parchments), to go for week ends to Paris or to London. His family had never been really rich, and yet, 

as he looked back, his student days seemed to him extravagantly free and rich by comparison with 

Colette‟s for instance. Much more had been asked of her at an early age. Was this a loss? Or a gain? It 

                                                                   
705 M. Sarton, The Bridge of Years, p. 186. 
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would take another ten years to begin to know, and by then they would be plunged into the utter 

dislocation, anguish, and terror of another war.”711  

De details die May aanhaalde in het illustreren van de extravagante levensstijl die de burgerlijke jeugd 

uit de belle époque gekend had, zijn hier minder relevant. Waar het om gaat is de moraal van het 

verhaal: de wereld waarin May Sarton opgegroeid was, was een andere dan die van Céline en 

Raymond. Sartons wereld zou voor altijd overschaduwd zijn met de dreiging van oorlog. De 

optimistische naïviteit uit de belle époque was een houding die de kinderen uit het interbellum niet meer 

gegund was. In een scène omtrent een Vlaams-nationalistische anti-semitische studentengroepering op 

een Belgische universiteit aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, liet May Sarton beide 

werelden op een zeer essentiële manier met elkaar contrasteren. Paul sprak tot zijn dochter: 

“ “My dear child, there have been student fights of this kind ever since there were universities. Pay no 

attention to them –when your mother and I were in college people fought duels for socialism against the 

monarchists. Plus ça change, plus c‟est la même chose.” “But Papa, people weren‟t being tortured just 

across the border for being monarchists or socialists. Your best friend didn‟t die in Spain for being a 

monarchist or socialist.”712 
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IV. BESLUIT 

 

Deze scriptie heeft zich tot doel gesteld te achterhalen op welke manier de atmosfeer rond de jonge, 

intellectuele, Gentse garde uit de belle époque voortleefde in een roman over twee van zijn 

protagonisten: Raymond Limbosch en Céline Dangotte.  

Met de nodige fictieve filtering via het aanwenden van bronnenmateriaal en secundaire literatuur, werd 

het duidelijk dat May Sarton er sterk in slaagde de geest van geloof in de maakbaarheid van de 

maatschappij, optimisme en een eigen intellectueel bewustzijn bij de intellectuelen die Dangotte en 

Limbosch waren, weer te geven. Sarton toonde op vernuftige wijze haar literaire talenten door de wereld 

van de generatie „die voor eeuwig jong leek‟ en die van haar eigen generatie te laten contrasteren. De 

kinderen van het interbellum konden in tegenstelling tot de generatie „1885‟ de optimistische naïviteit, 

die predikte dat de wereld automatisch evolueerde naar een rechtvaardigere en harmonieuzere 

samenleving, niet meer aan de dag leggen.  

Vooral in het uitwerken van de personages Paul en Mélanie Duchesne, bracht May Sarton een ode aan 

haar „aunty Lino‟ en „oncle Raymond‟ in al hun intellectuele facetten. Dangottes onverbeterlijke geloof in 

de goedheid van de mens en de maakbaarheid van de samenleving kwam sterk tot uiting in de 

activiteiten waar het personage Mélanie zich in lanceerde en in de manier waarop zij zich de kommer en 

kwel van de medemens en de samenleving aantrok. Dangotte was het type intellectueel die een brug 

trachtte te bouwen naar de massa, de brug die het volk zou verheven. Dangotte was de doener. Niet 

praten, maar handelen, was haar levensmotto. Dit aspect zette Sarton danig in de verf.  

Ook van Raymond Limbosch wist May Sarton een representatief beeld te schetsen: de wereldvreemde 

dichter met een hart voor de samenleving. In zijn intellectuele kruistochten plaveide hij de weg naar een 

toekomstige utopische maatschappij. In tegenstelling tot Dangotte, lag de essentie van zijn engagement 

niet bij concrete sociaal-maatschappelijke problemen, maar bij het universum. Hij legde de lat een 

niveau hoger en kwelde er zichzelf mee. Ondanks de ambitie en de ijver die hij aan de dag legde, was 

het zijn vrouw Dangotte, en niet Raymond, die handelde naar wat ze predikten. Raymond sloot zijn 

intellectueel engagement stelselmatig meer en meer op in contemplatie en weigerde, naar May Sartons 

zeggen, zijn poëtisch werk op te offeren op het altaar van de massa. De massa die nota bene het 

onderwerp van verheffing moest zijn.  

Bij dit aspect van Limbosch‟ intellectuele identiteit trad May Sarton op als criticus. Sarton was immers 

niet alleen de vertolker van Limbosch‟ en Dangottes verhaal, maar was tevens zelf geëvolueerd tot een 
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bewust wereldburger en intellectueel van haar tijd. In Sartons visie hadden mensen als wereldburgers 

een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Eén van die verantwoordelijkheden was dat 

individuen hun talenten ten dienste moesten stellen van de strijd voor het behoud en de vooruitgang der 

civilisatie. Hierin schoot Limbosch volgens May Sarton tekort. „The Bridge of Years‟ werd niet alleen een 

mengeling van fictie en herinnering, maar werd ook een mengeling van lofzang en kritiek.  

Sarton werd net als Limbosch een poëet en werd net als Dangotte en haar vader het type intellectueel 

dat vanuit zijn werk de massa trachtte te bereiken en te verheffen. Ze was een bruggenbouwer die haar 

intellectuele bagage op alle andere individuen in de maatschappij trachtte over te brengen. May Sartons 

intellectuele identiteit werd gekenmerkt door een heel scala aan intellectuele waarden en 

eigenschappen, die ook ingebed zaten in de handel en wandel van haar „Belgische netwerk‟. Deze 

identiteit werd in essentie gekenmerkt door een individueel verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte 

van de samenleving, een samenleving die niet als een amalgaam van nationale samenlevingen moest 

beschouwd worden, maar als de zuurstof in de wereldlijke maatschappij. May Sarton zag de wereld als 

haar dorp, een houding die vele intellectuelen uit het interbellum kenmerkte. Democratische en vooral 

individuele burgerlijke vrijheden waren haar stokpaardje. Ze waren de sleutel naar een maatschappij vol 

individuen die zich bewust waren van hun verantwoordelijkheden en mee konden bouwen aan de 

wereldvrede. Inertie en onverschilligheid in de maatschappij waren de rotte appels in de mand der 

civilisatie.  

May Sarton was een product van de reformpedagogische principes die onder andere door Dangotte en 

Limbosch gehanteerd geweest waren in hun poging via educatieve initiatieven bij te dragen tot de 

vorming van een nieuwe, rechtvaardigere, evenwichtigere en vooral vredevollere wereld. Alle principes 

die het intellectueel engagement van de Gentse jonge intellectuelen gekenmerkt hadden, inclusief de 

„Reiner Leven‟-idealen, zaten gebundeld in de progressieve opvoeding die May Sarton genoten had op 

Shady Hill, één van de progressieve bakens binnen het Amerikaanse onderwijs van het interbellum en 

een kweekschool aan intellectuele identiteiten. Via het uitbouwen van een eigen netwerk binnen 

progressieve en intellectuele kringen, wist May Sarton zich verder te sociabiliseren als intellectueel.  

Sarton is haar ouders steeds schatplichtig gebleven in het rijkgevulde leven dat zij geleden heeft. Dit 

was terecht. Niet alleen de waarden, maar ook de contacten, zijn haar bij wijze van spreken op een 

dienblaadje geserveerd geweest. Toch neemt dit niet weg dat Sarton haar intellectuele opvoeding naar 

haar hand wist te zetten en een mooie synthese wist te creëren tussen haar dichterlijke en intellectuele 

identiteit. Haar literaire werk werd haar uitvalsbasis voor het op de barricaden gaan voor de 
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maatschappij. Via allerlei lezingen en gastcolleges wist ze dit intellectueel engagement van nog wat 

meer cachet te voorzien.  

Als afsluiter kan gesteld worden dat de intellectuele wereld van de belle époque uit zijn droombeeld 

werd wakker geschoten bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, maar dat de intellectuele waarden 

zich desalniettemin diep hadden geworteld en opnieuw de kop opstaken bij een nieuwe generatie 

wereldverbeteraars. May Sarton heeft zich hier in haar volle intellectuele ornaat één van getoond.     
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