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De jonge Kimpe, letterkundige te Lier*

Bekend werd hij als schilder, zijn schrijverschap 
raakte in het vergeetboek. Toch wees in het leven 
van de jonge Reimond Kimpe (1885-1970) er wei-
nig op dat hij een betrekkelijk gerenommeerd 
kunstschilder zou worden. Pas omstreeks 1922-’23 
koos hij voor het beeldend vormgeven. Voor die 
tijd leek hij dichter en schrijver te zijn, te willen 
zijn. Hij had veel te zeggen en deed alle mogelijke 
moeite ‘letterkundige’ te worden. Zo manifesteerde 
hij zich in publicaties en correspondentie: men 
schreef aan Reimond Kimpe, letterkundige te Lier 
(B). Dit artikel gaat over ‘de jonge Kimpe’, hoe hij 
de literatuur ontdekte en ging schrijven en publi-
ceren, hoe hij niet doorzette, de politiek hem in 
beslag nam en hij, uitgeweken naar Nederland, 
kunstschilder bleek te zijn. Maar ook: hoe hij bleef 
schrijven.

Raymondus Joseph Petrus Kimpe werd op 8 
december 1885 in Gent geboren. In zijn latere 
leven en in de literatuur over Kimpe als kunst-
schilder worden doorgaans de vernederlandste 
voornamen Reimond Jozef Pieter gebruikt. Hij 
was het enige kind van Ferdinand Kimpe en Pru-
dence Vanderhaeghen. Zijn vader was beenhou-
wer.

Kimpe volgde in Gent onderwijs. Zijn ouders 
schijnen tegengehouden te hebben dat hij een 
studie in de letteren ging volgen. Met zachte 
dwang is hij in de richting van een echt vak, een 
praktische opleiding in de civiele techniek 
gestuurd. In 1908 studeerde hij af.

In 1905 had hij zijn buurmeisje – zij woonde 
op Hoogstraat nummer 90, en de Kimpes op num-
mer 91 – meer dan oppervlakkig leren kennen, 
zodat ze in de loop van de zomer een stel werden. 
Een jaar na zijn afstuderen, op 28 april 1909, 
trouwde Reimond met Clarisse van Meerhaege, in 
1886 geboren in Gent. In dat jaar (1909) kreeg hij 
een aanstelling als “conducteur van bruggen en 
wegen”, technisch ambtenaar. Hij kreeg bij zijn 
indiensttreding bij de overheid Lier, ten oosten 
van Antwerpen, als standplaats. Tot zijn werk 
behoorde onder meer het bouwen van een brug 
over de Nete. Van die brug die in de Tweede 

Wereldoorlog vernietigd is, resteert nog een foto. 
Met zijn vrouw ging Kimpe in Lier wonen aan 

de Antwerpsche Steenweg, eerst op nummer 47, 
later op nummer 59. Ze lieten zich in het stadje 
aan de Nete inschrijven op 24 januari 1910. In 
1913 werd te Lier hun enige zoon, Willem Ferdi-
nand Malvin, geboren. Al voor de verhuizing 
kwam Kimpe in Lier terecht in artistieke kringen 
rond de schrijver Felix Timmermans, met wie hij 
nauw bevriend raakte.

Ontluikend dichterschap

In Gent op het atheneum en later als student had 
Reimond Kimpe veel artistieke kompanen. Al 
vroeg verschenen van de jonge Gentenaar in 
schoolkranten en studentenbladen gedichten en 
literaire bijdragen. Zo publiceerde Kimpe vanaf 
1904 gedichten in het studentenblad De Goeden-
dag. Dat was hét blad van de Vlaamsgezinde 
scholierenkringen. Het verscheen met onderbre-
kingen van 1891 tot 1940. De eerste tien, vijftien 
jaar kende het tijdschrift allerlei ups en downs, 
maar in 1905 begon het aantal abonnees toe te 
nemen. Ook kwamen literatuur en kunst meer 
aan bod, maar over de taalstrijd werd toen nog 
weinig geschreven. Het was dit tijdschrift waar-
mee de Gentse scholier en student Reimond 
Kimpe zich verbonden voelde. In de jaren daarna 
verscheen ook in andere tijdschriften vooral poë-
zie van hem.

Visitekaartje van Kimpe.
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Reimond Kimpe op 23-jarige leeftijd.
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Kimpe ging al vroeg vanuit Gent een kijkje 
nemen in Sint-Martens-Latem aan de Leie. Hij 
kende, volgens eigen zeggen, uit Gent enkele 
schilders die er geregeld werkten en andere leerde 
hij kennen bij zijn bezoeken. Hij maakte er vrien-
den, maakte deel uit van een artistieke kring 

rond Gustaaf van de Woestijne en allerlei schil-
ders. Een belangrijke stap in zijn ontwikkeling 
als letterkundige werd gezet bij de oprichting in 
1907 van het tijdschrift Nieuw Leven; daarvan 
was Kimpe vanaf het begin redacteur. In dit tijd-
schrift schreef hij in 1908 een programmatisch 
artikel onder de titel ‘Naar aanleiding van het 
“litéraire” in de schilderkunst’ over de Vlaamse 
kunst van de Leie-schilders, de groep in en bui-
ten Sint-Martens-Latem. Het stuk, geschreven in 
een overladen stijl, “voor mijne vrienden Fritz 
van den Berghe en Gustaaf De Smet”, was gericht 
tegen het luminisme, tegen het puur schilderen 
van lichteffecten in een vaag landschap, ten 
koste van de vorm. Het tijdschrift Nieuw Leven 
heeft maar korte tijd bestaan, maar is voor de 
ontwikkeling van Kimpe van groot belang 
geweest.

Nadat hij zich in Lier had gevestigd en brug-
gen en wegen bouwde, heeft Kimpe het dichten 

niet achterwege gelaten. Het lijkt erop dat hij – 
wellicht mede onder invloed van de kennisma-
king met de kunstenaars van Lier – nog serieuzer 
heeft geprobeerd zich een plaats te veroveren in 
de wereld van de Nederlandse letteren. Een van 
die vrienden is de jonge schrijver Felix Timmer-

mans met wie Kimpe zeer vertrouwelijk wordt. 
Kimpe leeft dagelijks mee met het ontstaan van 
Timmermans’ Pallieter. En deze zal Kimpe gesti-
muleerd hebben zijn literaire werk te publiceren. 
Zo schrijft Kimpe op 6 december 1911 aan een 
redacteur van een tijdschrift dat hij dit doet op 
advies van zijn vriend Felix Timmermans. Kimpe 
komt in een betrekkelijke korte periode, van 
1909/’10 tot 1913/’14, tot een ongelooflijke pro-
ductie. Het is lastig om precies te dateren hoe dat 
creatieve proces is verlopen; slechts enkele tek-
sten hebben een datering.

In ieder geval schrijft Kimpe veel poëzie. Deze 
bundelt hij in een uitgave die onder de titel Ver-
zen in 1913 verschijnt bij een kleine Antwerpse 
uitgeverij. De bundel – Kimpe’s enige – draagt  
hij op aan zijn zoon: “voor als hij groot is, aan 
Willem-mijn zoontje, deze verzen van voor zijn 
geboorte” staat voorin. De gedichten zijn geschre-
ven tussen november 1910 en maart 1913. 

De brug te Lier. 
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Behalve deze datering zegt hij eveneens dat de 
gedichten in de bundel in de gepubliceerde volg-
orde zijn ontstaan. Het inleidend woord blijkt 
evenzeer een beginselverklaring te zijn van een 
kunstopvatting, zij het wat cryptisch geformu-
leerd:

Kunst, dat is het spreken van gemoed tot 
gemoed: doch daar deze gemeenschap niet uit-
sluitend gebeurt enkel door ’t mededelen van ’t 
beïndrukkende als oorzaak, noch alleen door 
het uiten der aandoening als gevolg, maar ook 
in al zijn worden en wisselen door de tijden 
heen rechtstreeks door ’t wezen zelf des 
gemoeds, zoo geve ik hier dan ook deze reeks 
in aard zoo verschillende gedichten gelijk ze 
achtereenvolgens ontstonden tusschen Nov. 
1910 en Maart ’13, te Lier.

De visie van Kimpe sluit aan bij wat hij in zijn 
artikel over ‘het literaire in de beeldende kunst’ 
heeft betoogd. Niet het beschouwen en weergeven 
van natuur en werkelijkheid is de zin van de 
kunst, maar het uiten van de indrukken in een 

kosmisch-pantheïstische ervaring. De bundel 
Verzen opent met een gedicht dat dit in de slot-
strofe tamelijk pregnant (zij het in geforceerde 
zinnen) onder woorden brengt, waarbij men 
bedenke dat de dichter in het eerste deel van het 
vers het Leven aanspreekt:

o kon verwezenlijkt mijn droom,
als eenig doelwit van mijn trachten,
voor immer en uit al mijn krachten,
doorvaren van uw levensstroom,
van lusten slaaf noch van gedachten,
te groeien lijk een simple boom!

Veel gedichten in Verzen zijn gebaseerd op 
impressies van de natuur. Als zodanig staan er 
veel stemmingsbeelden in deze bundel, maar 
typerend is juist dat die beelden gedachten 
oproepen die de dichter en indirect de lezer tot 
inzicht, tot wijsheid moeten brengen, althans 
zouden moeten brengen. Een voorbeeld hiervan 
is het korte gedicht ‘Regendag’ dat, ook in ver-
band met de Lierse vriendenkring, interessant is. 
(Boven dit gedicht heeft Kimpe gezet: “Na een 

Reimond Kimpe met vrouw en zoon.
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samenzijn met mijn vriend Felix Timmermans.”) 
Het gedichtje roept in eerste instantie een sfeer 
op van een avondlijke wandeling na een regen-
dag:

De lange dag ten einde neigt, 
en eindelijk de regen zwijgt; 
alleen de noodigste geruchten
vreemd verwaaien door de luchten; 
een wijl, wat licht op lage kimmen 
doet in weifel-valschen schijn,
nog natter alle dingen glimmen,
zwarter alle dingen zijn, 
tot plots een vlaag in wilde jacht, 
den hemel dekt met vroegen nacht…

Daar angstigt iets doorheen ’t heelal,
dat, werd ook steeds de waan gebroken,
telkens weer wil uitgesproken,
geen sterveling ooit uiten zal! 

In de tweede strofe slaat het natuurtafereel om in 
een quasifilosofische mededeling: in die avond-
stond na de regen komt een onrustig gevoel op, 
een vage notie van heelal en eeuwigheid, een 
notie die ondanks de behoefte daaraan per defi-
nitie onmogelijk is te verwoorden.

Behalve naar Kloos stuurde Kimpe ook 
gedichten uit deze reeks naar Albert Verwey, 
redacteur van het tijdschrift De Beweging. Dat 
moet Kimpe gedaan hebben toen de gedichten-
stroom pas op gang kwam, want hij stuurde de 
eerste negen gedichten op, die op een na alle 
geplaatst werden in het juli-nummer van de jaar-
gang 1911. Publicatie van een serie verzen in De 
Beweging mocht gezien worden als de bekrachti-
ging van zijn dichterschap. Dat bood perspectief, 
maar het liep anders. Toen Kimpe in het najaar 
van 1911 een tweede zending naar Verwey 
stuurde, werden alle gedichten voor publicatie 
afgewezen: ze waren volgens Verwey “niet 
geschikt (…) om in De Beweging te worden opge-
nomen”. Jan Greshoff had Kimpe’s gedichten in 
De Beweging gelezen en verzocht Kimpe om 
gedichten te mogen afdrukken in Jaar en Dichter 
1912. Kimpe heeft daarna nog verschillende brie-
ven met Greshoff gewisseld en na raadpleging 
van Jan van Nijlen getracht een bundel gedichten 
uitgegeven te krijgen in de Zilverdistel-reeks van 
Greshoff en P.N. van Eyck. Het ging niet door en 
ook verder lukte het niet een bundel uitgegeven 

te krijgen. Achter deze vaststelling gaat veel 
tegenslag en mogelijk zelfs leed schuil. Kimpe’s 
archief omvat een overstelpende hoeveelheid cor-
respondentie die bestaat uit afwijzingen door 
redacties en weigeringen namens uitgeverijen om 
teksten van hem te publiceren.

Wat Kimpe’s gedichten uit de bundel Verzen 
betreft is er nog een opmerkelijke ontwikkeling 
zichtbaar in de vorm. De ambitieuze letterkun-
dige uit Lier schrijft nooit verzen in sonnetvorm, 
een genre dat toen belangrijk was. Aanvankelijk 
schrijft Kimpe gedichten zonder een strenge 
strofe-indeling, waarbij veelal het eerste deel, dat 
uit een onbepaald aantal regels kon bestaan, één 
geheel vormt en een tweede kortere strofe met 
een wending naar een veel subjectievere inhoud. 
In sommige gevallen kent het gedicht helemaal 
geen strofe-indeling. Een voorbeeld hiervan is 
het gedicht ‘Avond te Veere’, waarin de persoon-
lijke wending in de laatste twee aansluitende 
regels voorkomt:

Kimpe’s handschrift, het gedicht ‘Berken’. 
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de reeks die Verwey accepteerde voor De Bewe-
ging. Dit gedicht is in kwatrijnen geschreven, 
overigens zonder een persoonlijke wending, al 
komen de laatste twee versregels in de buurt:

Geheimnisvolle Veersche toren,
boven ’t kerkschip afgestompt,
gij ligt aan zee in avondgloren
lijk een sfinkse neergeklompt;

gij zijt een raadselachtig baken
dat met sterren, zon en maan,
alleen op ’t aardenrijk blijft waken,
tijd en eeuwigheid weerstaan;

gij zijt het onverklaarde teeken
van een weggestorven volk,
waaruit de eeuwigheid blijft spreken,
spijt des levens wentelkolk.

Van ’t stadje nauwlijks nog de schim;
alleen een laatste zonneglim
op ’t hoogste van den hoogen toren;
donker-diep voor hooge sluizen,
eenzaam, mondt een breede vaart
onzichtbaar reeds in lage zee;
een man vóór zich henen staart,
naar ’t verre pinken van de vuren,
groen een lichtje langs de ree;
’t is luister-stil, en niets te hooren
dan der zeeën eeuwig suizen…
Daar huivert soms in mij de vraag waartoe dit ál,
mijn vreugd en leed, waartoe dit leven dienen zal.

Het gedicht gaat terug op een of meer bezoeken 
van Kimpe in 1910-1911 aan Walcheren waarbij 
ook een zeiltocht gemaakt is.

In de bundel Verzen staat nog een gedicht 
over Veere: ‘De Kerk van Veere’, dat behoorde tot 

Briefkaart van Kloos aan Kimpe, met conceptantwoord van Kimpe. 

Kloos’ tekst: “WelEdGeb. Heer, Uwe verzen had ik reeds gelezen, dus kan ik U op Uwe aanvraag dadelijk antwoorden. Van Uwe 

verzen is het beste Regendag, en ik zou dit wel in De Nieuwe Gids willen plaatsen, als U bereid zijt de laatste vier regels er af te laten, 

die den eersten indruk te veel verzwakken. In afwachting Hoogachtend, dw Willem Kloos, Regentesselaan 176, ’s-Gravenhage.”

Kimpe’s tekst: “Zeer geachte Heer Kloos, Hierbij het vers Regendag; ik ben bereid er de vier laatste regels af te laten, alhoewel ik niet 

inzie hoe deze regels den indruk verzwakken, daar het … de eerste regels zijn die den gevoelsindruk en zinsindruk versterken: maar 

dat hangt af van persoonlijke opvatting; ik heb dan ook die toegeving kunnen veroorloven omdat door het weglaten der bedoelde 

regels, aan het eerste nu niets wordt geschaad als zins-indruk.”
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In het laatste deel van de bundel Verzen hebben 
alle gedichten deze strofebouw in kwatrijnen, en 
het zal tot het eind van zijn leven Kimpe’s favo-
riete vorm zijn. Deze zeer traditionele vorm wijkt 
af van wat in het modernisme gebruikelijk is. Ook 
later, als hij zelf gaat schilderen en voortbouwt 
op kubisme en andere expressionistische stro-
mingen, schrijft hij nog steeds gedichten in de 
vorm van een reeks kwatrijnen.

Levenswetten

Behalve verzen begint de Lierse “conducteur van 
bruggen en wegen” ook proza te schrijven. Het is 
de zoveelste aanwijzing dat Kimpe zichzelf pri-
mair letterkundige voelde. In de loop van 1911 en 
1912 stuurde Kimpe de verhalen voor publicatie 
naar tijdschriften. Twee keer wist hij zo’n verhaal 
geplaatst te krijgen. Zo verscheen er een kort ver-
haal ‘De belijdenis van een schuldelooze’ in het 
tijdschrift De Ploeg, van de Wereldbibliotheek. In 
Elsevier’s Maandschrift verscheen in 1912 de 
‘Brief uit de gevangenis’, geschreven in april 
1911. Maar net als met zijn gedichten kreeg hij 
ontelbare keren te horen dat een publicatie gewei-
gerd werd. Werkelijk alle denkbare tijdschriften 
en media benaderde hij, zonder succes. In een 
enkel geval is uit de bewaarde correspondentie op 
te maken wat de reden van de weigering was. Zo 
vroeg een redacteur om een seksueel getinte pas-
sage in een verhaal te schrappen want zoiets kon 
hij zijn lezers echt niet aandoen.

Kimpe zag niet alleen geen kans meer dan 
twee verhalen geplaatst te krijgen, het lukte hem 
evenmin een uitgever te vinden voor een bundel 
met al de vertellingen. Voor eigen rekening liet 
hij daarom in 1912 het boekje Levenswetten druk-
ken bij de boekhandel van Edward Joris, ’t Ker-
souwken, in Antwerpen. De bundel zit opvallend 
in elkaar: hij begint namelijk met een ‘voorver-
haal’, waarna de hoofdmoot volgt bestaande uit 
vier vertellingen. Het voorverhaal maakt duide-
lijk wat de schrijver na een avond praten met zijn 
kunstbroeders van plan is. Het voorverhaal doet 
de discussie af als artiestengeklets: “’t waren 
woorden, enkel woorden”, en “een leven toch 
volgde zijn nimmer verwijlenden gang”. De vier 
volgende vertellingen moeten dan het leven en 
zijn wetten duidelijk maken. Eerst komt ‘Een 
meisje’, waarin een jonge vrouw haar eerste lief-
desavontuur heeft dat haar leven zal bepalen. Het 

is een broeierig gebeuren, zonder uitgesproken 
seksuele handelingen, maar de sfeer is erotisch, 
tegelijkertijd soms meelijwekkend somber. Hierna 
volgt de ‘Brief uit de gevangenis’: een biecht van 
iemand die zijn vrouw vermoord heeft, gehoorza-
mend aan een innerlijke drang. Het vierde ver-

haal heet ‘Een ongeluk’. Hierin vermoordt een 
zwakzinnig, zielig figuur een meisje dat hij zeer 
lief heeft. Hij heeft haar eerst op het werk bena-
derd, later duwt hij haar in het water, zodat het 
lijkt op een ongeluk. De bundel sluit af met ‘De 
belijdenis van een schuldelooze’. De hoofdpersoon 
weet dat zijn vriend, een oudere man, zelfmoord 
zal plegen, maar zijn gevoel belet hem dat te 
voorkomen. Het zijn sinistere, wrange verhalen. 
Lode Baekelmans die de bundel besprak in Den 
Gulden Winckel, sprak van “vier wonder-noodlot-
tige kwelvertelsels” die “bijzonder goed den 
getormenteerden zoeker en betrachter” die de 
schrijver in zijn ogen is, weerspiegelen.

Het voorverhaal ‘De Wandeling’ begint zo: 
“Het was gezellig geweest den vorigen avond. 
Van rood en geel lampelicht vol stond de warme 
kamer; rond rood gedekte tafel met geur uitdam-
pende kopjes thee was het gekeuvel begonnen; 
door zacht gedempte vrouwenstem.” Wie de vele 
kleuraanduidingen in die enkele beginregels 
leest, kan in retrospectief de gedachte aan de 
toekomstige beeldend kunstenaar Kimpe niet 
onderdrukken. En enkele bladzijden verder: 
“Boven de blauwe schaduw der overkantsche 

Briefje van Jacob Israël de Haan aan Kimpe als dank voor een 

presentexemplaar van Levenswetten. 
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Het omslag van de novellenbundel Levenswetten.

gevels viel schuin door de wakke lucht het zilve-
ren zonnelicht.” (blz. 11). De toekomstige schilder 
kondigt zich nog op een andere wijze aan dan in 
de ontelbare keren dat kleuren en lichteffecten 
aangeduid worden. In Kimpe’s werk als beeldend 
kunstenaar zijn straten en huizen, bruggen en 

kades vanaf het begin vaste elementen. Die 
motieven worden eveneens zichtbaar in de ver-
halen uit de jaren tien. Het verhaal ‘Een meisje’ 
staat er vol mee: “Maar zij liepen samen door, 
den waterkant ten einde toe uit, en langs een-
zame straten naar het in den valavond, onder 
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goud lichtende kruintoppen, reeds donkere laag 
uitliggende stadspark. Over blauwende grasper-
ken heen volgden ze zwijgend het slingeren der 
purperen pad…” (blz. 29). Deze vertelling begint 
aldus: “Lawaaiend plots door doodstillen achter-
buurt, langs zwart gatend poortje in wit blinden 
muur, de meisjes uitgingen.” (blz. 25). In een 
woordkeus en zinsbouw die vaak geforceerd is, 
sensitief en sfeervol, worden, met een overdaad 
aan kleur- en lichtschakeringen, straten, parken, 
huizen en gevels beschreven, terwijl in het 
eigenlijke verhaal weinig gebeurt. Het is in 
hoofdzaak een weergave van de innerlijke wereld 
van het hoofdpersonage.

In alle vier de vertellingen gaat het om ero-
tiek, begeerte, dwangmatigheid, moord en zelf-
moord, en in het verlengde daarvan schuld en 
onschuld, al is duidelijk dat de schrijver door de 
keuze van de titel Levenswetten de vertellingen 
presenteert als ‘zo is het leven’. Door de stijl van 
schrijven en de synesthetische woordkeus past 
deze bundel bij het late impressionisme van Van 
Deyssels Een Liefde, en door de onderwerpen en 
de aard van de hoofdpersonen sluit Kimpe aan bij 
het werk van Marcellus Emants, bijvoorbeeld 
diens Een nagelaten bekentenis. Kimpe als proza-
ist zal zich bij het niet al te rigide naturalisme 
van Cyriel Buysse thuis gevoeld hebben.

Toneel

Met een van de verhalen uit de bundel Levens-
wetten heeft de schrijver iets bijzonders gedaan. 
Het slotverhaal ‘Belijdenis van een schuldelooze’ 
over het niet beletten van een zelfmoord door een 
vriend heeft Kimpe bewerkt tot een toneelstuk. 
Op 26 oktober 1913 werd in de Stadsschouwburg 
Vredeberg in Lier door de Toon, Tooneel- en Let-
terkundige Vereeniging De Meibloem een premiè-
revoorstelling gegeven van Het bateloos offer. Het 
was een avondvullend stuk in drie bedrijven, zij 
het dat het wellicht een vroegertje geweest kan 
zijn, want het stuk is bepaald niet lang. De uit-
gave telt 53 kleine bladzijden. Volgens de aante-
kening aan het eind van het stuk had Kimpe het 
in Lier geschreven in 1910-1911. Het toneelstuk 
werd in de zomer van 1913 uitgegeven door de 
Antwerpse uitgeverij ‘Gebr. Janssens, opvolger 
Lod. Joz. Janssens’, in de Carnotstraat. Dat was 
een gerenommeerde uitgeverij-drukkerij van 
honderden toneelteksten. 

Kimpe had op het titelblad een eigen motto laten 
drukken: “’s Menschen hart is het ware tooneel.” 
Dat was wel passend, want op de planken gebeurt 
weinig tijdens het uitspreken van de tekst. Ook 
wordt er weinig meegedeeld over wat zich vroeger 
in het leven van de personages heeft afgespeeld. 
Op het toneel gebeurt nagenoeg niets. Waar het 
om gaat, vindt plaats in de hoofden van de perso-
nages en wordt nauwelijks uitgesproken. Het stuk 
kent vier personages, van wie er één een zeer 
ondergeschikte bijrol heeft, een soort dienst-
meisje dat Simona heet. In feite gaat het over 
twee mannen en een vrouw. De oude, ziekelijke 
Johannes staat centraal. Franciska is de vrouw 
die hem uit onbeantwoorde liefde verzorgt. En 
dan is er Floris, die Franciska als vrouw zou wil-
len kiezen maar dat ten opzichte van Johannes 
niet actief wil nastreven en om die reden weg wil 
om aan de merkwaardige driehoeksverhouding in 
stilte een eind te maken. De oude Johannes wil 
zich eveneens opofferen en daartoe ziet hij met 
zijn ziekelijke lichaam slechts als uitweg zelf-
moord door verdrinking in de vijver.

Het geheimzinnige spel speelt in een villa op 
een landgoed met oude bomen, laat licht, in een 
decadente sfeer. Het is niet eenvoudig zich al 
lezend een idee te vormen hoe Het bateloos offer – 
in feite offeren alle drie de personages een 
wezenlijk aspect van hun leven op – in het thea-
ter over het voetlicht is gekomen.

In 1909 – dus nauwelijks gearriveerd in Lier – 
was Kimpe al aan een ander toneelstuk begon-
nen: een eigen bewerking van de klassieke trage-
die Iphigeneia in Aulis, volgens de spelling van 
Kimpe. Het drama werd door Euripides in 406 v.
Chr. geschreven, als onderdeel van een trilogie. 
De Griekse tragedie is vaak bewerkt. Kimpe heeft 
er een zeer serieuze, plechtige bewerking van 
gemaakt. Het is geen letterlijke vertaling maar hij 
volgt wel de verhaallijn van Euripides en doet dat 
in rijmende, metrische verzen, wat toch een 
indrukwekkende prestatie is. Het is niet duidelijk 
of hij rechtstreeks uit het Grieks werkte of andere 
vertalingen gebruikte, maar hij moet zich grondig 
hebben gedocumenteerd en mogelijk allerlei stu-
dies hebben geraadpleegd.

Kimpe’s episch, archaïsch taalgebruik in ver-
zen vergroot de toegankelijkheid niet. Hier en 
daar strooit hij met een dialectische uitdrukking, 
rijmdwang heeft hij verschillende keren niet 
kunnen ontwijken, en voor metriek en rijm moet 
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van tijd tot tijd de natuurlijke woordvolgorde 
herschikt worden. Ook zijn er relatief veel mono-
logen. Maar door weglatingen, verkortingen en 
het juist benadrukken van sommige aspecten 
weet hij de dramatiek wel te verhogen. Een voor-
beeld daarvan vormen de laatste scènes met het 

afscheid van Iphigeneia en haar moeder Kly-
taimnestra. Dat wordt in Kimpe’s bewerking tot 
een dramatische dialoog, waarin Klytaimnestra 
niet alleen haar dochter wil vergezellen maar 
zichzelf ook wil offeren. Bij Kimpe komt aan het 
slot geen bode te pas en hoort men ten slotte uit 
de mond van Iphigeneia’s moeder “Vermoord” 
roepen. 

Kimpe probeerde de bewerkte tragedie te 
publiceren. Maar van tijdschriften als De Gids, de 
Vlaamsche Gids en Elsevier’s Maandschrift kreeg 
hij afwijzingen. Het eerste deel van de door hem 
bewerkte tragedie werd gepubliceerd in Nieuw 
Leven, het literaire tijdschrift waarvan hij redac-
teur was. Uiteindelijk wist hij de uitgeverij van 
courantier Victor de Lille in Maldegem zo ver te 
krijgen dat Iphigeneia in Aulis in de toentertijd 

zeer bekende Duimpjesuitgave, als nummer 92 
verscheen. 

Kimpe moet wel gefascineerd zijn geweest 
door het thema van de opoffering. Uiteindelijk 
wil Iphigeneia zich laten offeren voor haar land, 
ook haar vader Agamemnon accepteert dat en 

zelfs haar moeder wil haar in Kimpe’s versie in de 
dood volgen. Nu zijn deze motieven bij Euripides 
aanwezig en niet door Kimpe bedacht, maar dat 
hij uitgerekend dit Griekse drama kiest om te 
bewerken, kan toch niet toevallig zijn. Deze 
gedachte wordt versterkt doordat de schrijver 
direct na de bewerking aan een eigen toneelstuk 
begint, Het bateloos offer, waarin een verwante 
thematiek van opoffering, uiteraard binnen per-
soonlijke verhoudingen, de kern van het stuk 
vormt. Dat een jonge schrijver, die in hoofdzaak 
gedichten schrijft, zich zet aan de bewerking van 
een Grieks drama in een gebonden stijl, maakt 
duidelijk hoe groot Kimpe’s literaire ambitie is 
geweest. Hij moet er werkelijk met grote inzet 
naar gestreefd hebben zich als een breed georiën-
teerd letterkundige te ontplooien. 

De families Kimpe en Timmermans. 
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De overgang

Toen Kimpe zich in 1914 volledig ging wijden aan 
de politiek en zich als radicale activist in de 
Vlaamse strijd stortte, was het kennelijk gedaan 
met de schone letteren. Er is niets te vinden uit 
die tijd. Na de oorlog volgde zijn vlucht naar 
Nederland, zijn vestiging in Middelburg en na 
enkele jaren – hij was ongeveer 38 jaar – zijn 
keuze voor de schilderkunst.

Toen in 1926 Felix Timmermans een tijd-
schriftartikel publiceerde over zijn boezemvriend 
Reimond Kimpe, stond er als titel boven ‘Een 
Vlaamsch letterkundige die schilder werd te Mid-
delburg’. De Middelburgsche Courant van 11 juni 
1926 vond het artikel van de schrijver van Pallie-
ter zo aardig dat ze het stuk over “de heer R. 
Kimpe, Belgisch letterkundige in Middelburg 
wonende” signaleerde. De schilder Kimpe leek 
voor de krant nog nauwelijks te bestaan. Het arti-
kel van Timmermans had een interessante voor-
geschiedenis. In december 1924 had Kimpe name-
lijk in Middelburg zijn allereerste eenmans- 
expositie gehad. (Voor die tijd was op enkele 
groepstentoonstellingen wat teken- en schilder-
werk te zien geweest.) Die eerste Middelburgse 
expositie duurde maar een goede week. Op 
woensdag 17 december was Timmermans op die 
tentoonstelling geweest en ’s avonds had hij in 
het Schuttershof waar Kimpe exposeerde voor 
een talrijk publiek gesproken en voorgelezen. De 
redacteur van de ‘Middelburger’ was over de cau-
serie van ‘d’n Fé’ niet zo enthousiast: veel Tim-
mermans, weinig Kimpe, daar kwam het op neer. 

Anderhalf jaar later verscheen Timmermans’ 
(bewerkte) causerie in een soort kunsttijdschrift. 
De Middelburgse journalist had zijn eerdere 
bericht behoorlijk gekleurd want Timmermans 
had genoeg, zo bleek in het artikel, mooie woor-
den gesproken over de pas verrezen schilder 
Kimpe. Maar Timmermans was wel erg verrast, 
hij had nooit gedacht dat zijn vriend zou gaan 
schilderen, hij was toch eigenlijk schrijver, dich-
ter vooral.

Hoewel Kimpe in betrekkelijk korte tijd in 
Middelburg en omstreken wereldberoemd werd 
als schilder, heeft hij het dichten nooit kunnen 
laten. Zijn hele verdere leven bleef hij schrijven. 
Vele verzen schreef hij op papiertjes in het inter-
neringskamp 1944-1945. Echter, ook in de jaren 
vijftig en zestig bleef hij de muze van de lyriek 
trouw. Van tijd tot tijd zelfs in een intieme relatie 
met zijn schilderwerk. Maar dat is een ander ver-
haal.

* Dit artikel maakt deel uit van een biografische studie over 

Reimond Kimpe. Het is tot stand gekomen dankzij de UB 

Gent, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het Archief 

en Museum van de Vlaamse Cultuur (beide in Antwerpen), 

het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek in 

Den Haag, de Zeeuwse Bibliotheek (ondanks de beperkte 

dienstverlening), en in het bijzonder het persoonlijk archief 

van Kimpe.

Alle illustraties in dit artikel zijn afkomstig uit het persoonlijk 

archief van Kimpe.


