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Russische literatuur en oorlogspropaganda tijdens
de Eerste Wereldoorlog. 'Antwerpen' van Aleksander
Blok

Toen Duitse troepen op 4 augustus 1914 de
Belgische grens overstaken, kwam plotse-
ling een einde aan ruim tachtig jaar Belgische
neutraliteit. Het land werd meegesleurd in
het wrede spel van bondgenootschappen dat
sinds twee decennia was voorbereid. België
vormde de inzet van een niet aflatende pro-
pagandastroom waarmee de Geallieerden hun
strijd tegen de Centrale Mogendheden probe-
ren te rechtvaardigen. De wereldpers had het
over een geslachtofferde natie, wier bevolking
door Teutoonse barbaren werd geterroriseerd,
en over een heroïsch verzet, geïncarneerd
door de figuren van de koning-ridder Albert,
koningin-verpleegsters Elisabeth en het mo-
reel-religieuze baken kardinaal Mercier.

De situatie had ook gevolgen voor de re-
laties tussen België en het Russische keizer-
rijk.' Het sympathieke en bedrijvige konink-
rijk, een van de belangrijkste investeerders in
de Russische industrie rond de eeuwwisseling,
veranderde in 1914 van een diplomatiek aan-
hangsel van het Koninkrijk der Nederlanden in
een heuse militaire bondgenoot.? Het anonie-

Over de relaties tussen België en Rusland vóór
de Eerste Wereldoorlog, zie Ronin v., 'Russen
in België, 1814-1914', in: E. Waegemans
(red.), De Russische beer en de Belgische
leeuw. Drie eeuwen Russische aanwezigheid in
België, Leuven 2005,23-65.
Over de geschiedenis van de Belgisch-Rus-
sische relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog,
zie mijn boek Leven voor de tsaar. Russische
ballingen, samenzweerders en collaborateurs
in België. Leuven 2004 15-38.

Tsaar Nikolaas I1, koning George V van Engeland
en de Belgische koning Albert I.

me land kreeg in de publieke opinie voor het
eerst een gezicht, zorgvuldig geboetseerd door
schrijvers en dichters in dienst van de oorlogs-
propaganda. Ze putten hiervoor uit de talrijke
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literaire contacten die ze sinds twee decennia
hadden opgebouwd: de 'Belgische literatuur',
het werk van Fransschrijvende 'Vlamingen',
gooide tussen 1890 en 1914 hoge ogen, wat
resulteerde in de Nobelprijs voor Maurice
Maeterlinck (1862-1949) in 1911. De drama-
turg Konstantin Stanislavski (1863-1938) ging
in juli 1908 op bezoek bij Maeterlinck om de
laatste details van de enscenering van L'Oiseau
bleu (De Blauwe Vogel) te bespreken.' Valeri
Brjoesov (1873-1924) promootte en vertaalde
volop het werk van Ernile Verhaeren (1855-
1916). Het hoogtepunt van deze idolatrie, die
overigens ook door Ivan Boenin en Aleksander
Blok werd gedeeld, was het bezoek dat
Verhaeren eind 1913 aan Rusland bracht." Op
aanraden van Verhaeren waagde Konstantin
Balmont (1867 -1942) zich aan het werk van de
toneelschrijver Femand Cromrnelynck (1886-
1970).5 En uit liefde voor Georges Rodenbach
(1855-1898), de auteur van het raadselachtige
(en sombere) Bruges la morte (1892), begon
de critica Maria Veselovskaja (1877 -1937) een
liaison met de Belgische literatuur die tot in
de Stalintijd zou blijven duren." Geïntrigeerd
door het mysterieuze Vlaanderen gingen
tal van Russische schrijvers er ook de sfeer
opsnuiven. llja Ehrenburg (1893-1967) be-
zocht in 1910 het 'stille Brugge en het stille
Ieper'; bij een volgend bezoek aan Ieper zes
jaar later, was die romantiek volledig aan
puin geschoten.' In september 1911 bezocht
Aleksander Blok (1880-1921) Antwerpen,
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De smarten van België van Leonid Andrejev

Gent en Brugge. Ze maakten weinig indruk:
in Antwerpen voelde de dichter zich niet
thuis en over de andere twee steden repte
hij in zijn aantekeningen met geen woord.ë

Het is op basis van deze vage en onwezen-
lijke herinneringen dat Blok op 5 oktober 1914
het gedicht 'Antwerpen' schreef. Zoals hij in
zijn notities noteerde, voelde het eerder als
een verplichting aan ten opzichte van de op-
drachtgever, de Petrogradse krant Den (Dag),
dan een artistieke bevlieging: 'Vandaag de
laatste dag om aan Den iets te bezorgen dat
mijn gevoelens, voor zover dat kan, over
België weergeeft. Het mocht proza of poëzie
zijn. Maar ik voel enkel Rusland. Gisteren heb
ik "Antwerpen" opgestuurd.'?
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1965,184.
idem, p. 186.
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AHTBEPnEH ANTWERPEN

Flyers 3TO BpeM5I nanexo,
AHTBepIIeH! - 11 sa MopeM KpOBI1
Tb) IIaMRTeH MHe rnyöoxo ...
Pe4HoH TyMaH IIOJl3eT C sepxoaaä
Illl1pOKOH, KaK Hesa, 3CKO.

Laat het dan lang geleden zijn,
Antwerpen! - Ook achter een zee van bloed
Steekje diep in mijn gedachten ...
De nevel van de stroom kruipt
De Schelde, breed als de Neva, af.

11 Ha)l.CIIOKOI1HOIOpexoä
B TyMaHe TenJlOM 11rrryöoxow,
KaK B30p q)J]aMaH)l.KI1MOJIO)l.OH,
HeT C'IeTa Ma4TaM, Bepcp5IM, }:\oKaM,
11 IIaXHeT CHaCThlO 11CMOJIOH.

En over de stille stroom
In nevel heet en diep,
Als de blik van een Vlaamse, jong,
Staat geen maat voor masten, werven,

dokken,
En hangt de geur van touwen pek.

Tpeaoxca BO}:\IDiylOrnans,
B WMpOKOCTeJlIOI.l.\eMCS!)l.hIMe
Y)!( SlKOpS!rOTOB orna'rs
TS!)!(eJIhu1 )l.ByxMa4ToBhrn CTHMep:
EMy Ha KOHro xypc )l.ep)!(aTh ...

Opschrikkend de waterspiegel,
In een breedstrekkende rookwolk
Klaar reeds om te ankeren
Een lompe tweemaster
Met als bestemming: Kongo ...

A Tb) - BO MrJIy BeKOB rJl5lW1Cb
B cnOKOHHOM rOpO)l.CKOMMy3ee:
TaM uapcrsyer KBeHTHH Maccnc;
TaM B CKJIa)l.Kl1nJIaThS! CaJlOMel1
Llsersi 11330JIOTa BilJIeJII1Cb...

En jij - blik in de schaduw der eeuwen
In het stille stadsmuseum:
Daar heerst Quinten Metsijs;
Daar, in de plooien van Salomea's kleed
Zijn bloemen van goud verweven ...

Ho scë - npI1TBOpCTBO, acë - 06MaH:
B3rJIIDil1 aasepx ... B KJIO'IKe naaypu,
MeJIhKalOI.l.\eM sepea TYMaH,
YBI1)l.l1lllhTh) IIpe)l.BeCThe öypn -
Kpyxcamaäca a3pOIIJIaH.

5 OKf/1.R6pR 191410

Maar dat is allemaal oplichterij - alJemaal
bedrog:

Kijk omhoog ... In en vleugje lazuur,
Dat blinkt door de nevel,
Zul je de bode van de storm zien -
een cirkelend vliegtuig.

5 oktober 1914

10 A. Blok, Sobranië sotsjinenij. Moskva 1960,
vol. 3, 184.
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De mengeling van stereotypen over België
en de verplichte verwijzingen naar de oorlog
zijn typisch voor de manier waarop Russische
schrijvers zich van hun propaganda-taak kwe-
ten. Op dezelfde manier vervlocht de futurist
Igor Severjanin (1887-1941) de gruwelen van
de oorlog met wat hij zich van zijn lectuur
van Maeterlinck en Verhaeren herinnerde. I I In
zijn toneelstuk De smarten van België - in het
Russisch Korol, zakan i svoboda, een verwij-
zing naar het laatste vers van de Brabançonne
- liet de expressionist Leonid Andrejev
(1871-1919) de IJzervlakte onderlopen tot
aan ... Leuven,'? terwijl Charles de Costers
Légende d'Ulenspiegel (1867) in 1915 aan
zijn Russische carrière als 'Belgische Bijbel'
begon.'? En Maria Veselovskaja liet geen kans
onbenut om zelfs in volle revolutietijd te blij-
ven pleiten voor het verderzetten van de oor
log omwille van ... België." Talloos waren de
eerbetuigingen van Russische hoogwaardig-
heidsdragers , krantenredacties, kunstenaars
en ook gewone burgers aan het adres van de
dappere Belgen, zoals uit het archief van het
Koninklijk Paleis in Brussel mag blijken.

Het lijdt geen twijfel dat de oorlogspro-
paganda tijdens de Eerste Wereldoorlog het
Russische beeld van België en zijn literatuur
heeft bepaald. Dit mag blijken uit Aleksander
Bloks artikel over Maeterlincks L'Oiseau bleu
uit 1920, waarin hij een korte geschiedenis
van de Belgische literatuur schetst:

II I. Severjanin, 'Poeza 0 Bel'gii', in: Sotsjinenija
v pjati tomach. Moskva, 1995, vol. l.

12 L.N. Andrejev, Korolj, zakon i svoboda.
Petrograd, 1914; L.N. Andrejev, De smarten
van België. Amsterdam, 1918; R. Detrez,
'De smarten van België. Leonid Andrejev en
België tijdens de Eerste Wereldoorlog' , in: E.
Waegemans (Ed.), Het land van de Blauwe
Vogel. Russen in België. Antwerpen, 1991,
204-216.

13 V.M. Fritsje, 'Natsionalnaja biblija Belgijtsev',
in: Golos minoevsjego, 1915/1,224-227.

14 R. Tavernier, 'Maria Veselovskaja (1877-1937)
en haar Russische Belgicana. Naar aanleiding
van enkele weinig bekende teksten van 1917',
in: Ex officina. Bulletin van de Vrienden van de
Leuvense Universiteitsbibliotheek. 1987, nrs.
1-2-3,75-128.

Een van de grondleggers van de
Belgische literatuur, Charles de Coster,
is de auteur van de 'Légende d'Ulen-
spiegel', die de Belgische bijbel ge-
noemd wordt. Dit boek, dat wij kennen
van verschillende uitgaven, is gewijd
aan de strijd van de Nederlanden te-
gen Filips II, aan een revolutie en een
burgeroorlog in de XVIe eeuwen het
schetst duidelijk het dubbel karakter
van het volk, prozaisch en dromerig,
ruwen zachtaardig tegelijkertijd. Na
de Coster kwamen Camille Lemonnier,
grondlegger van de nationale roman,
en Georges Eeckhout, de verdediger
van dakloze zwervers, die je met onze
Maksim Gorki zou kunnen vergelijken.

In 1880 ontstond er rond het strij-
dende blad Lajeune Belgique een nieu-
we literaire stroming met als vertegen-
woordigers de bijna leeftijdsgenoten
Emile Verhaeren, Georges Rodenbach
en Maurice Maeterlinck. Deze drie na-
men, en vooral de derde en jongste van
hen, maakten de Belgische literatuur in
de hele wereld beroemd.P

Bloks beschrijving weerspiegelde niet alleen
het beeld van de 'Belgische literatuur' zoals
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog tot stand
gekomen was, maar bepaalde ook decennia-
lang het beeld dat men in de Sovjet-Unie over
België en zijn schrijvers zou hebben. Dat dat
beeld algauw niet meer aan enige Belgische
of literaire realiteit beantwoordde, zou de
Sovjets worst wezen.

15 A. Blok, '0 "goloeboj ptitse" Meterlinka', in:
Sobranië sotsjinenij v vosmi tomach. Moskva
1962, vol. VI,411-412.
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