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Maurice Maeterlinck (Gent 1862–Nice 1949) kreeg als enige Belgische auteur 
de Nobelprijs voor Literatuur. Die hoogste literaire onderscheiding viel hem in 
1911 te beurt als erkenning van het grote aanzien dat hij toen al internationaal 
genoot als één van de grootste schrijvers van zijn tijd. Zijn werken werden in 
minstens twintig talen vertaald. Geen schrijver in de Lage Landen deed hem dit 
sindsdien nog na. 

Maeterlinck was een geboren Gentenaar uit de Franstalige bourgeoisie, kreeg 
onderwijs in het Frans en schreef ook enkel in die taal. Dat deden toen wel 
meer schrijvers in Vlaanderen en het zorgde ook voor zijn internationale 
doorbraak. Vanaf zijn 27ste pakte de auteur aan hoog tempo uit met publica-
ties. Zijn belangrijkste werk dateert uit de periode 1890 tot de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog, toen hij in vrij korte tijd met poëzie, essays en vooral 
theater baanbrekende literatuur afleverde. 

Een Gentse jeugd

Maurice Maeterlinck werd op 29 augustus 1862 in de Peperstraat in Gent 
geboren in een zeer bemiddelde familie. Vader Polydore was grootgrondbezit-
ter en bracht zijn dagen door met het beheren van zijn geërfd fortuin, dat na 
zijn huwelijk met Mathilde van den Bossche nog fors was toegenomen. Toen de 
kleine Maurice drie jaar was, verhuisde het gezin naar een nieuw statig 
herenhuis aan de Hubert Frère-Orbanlaan, vlakbij het Zuidstation. De zomers 
werden grotendeels doorgebracht in Oostakker, waar Polydore een landhuis 
bezat vlak naast het kanaal naar Terneuzen. De tuin van vijf hectaren, met een 
overvloed aan bloemen, vruchtbomen en bijenkorven, zou een diepe indruk 
nalaten op de jonge Maurice.  Hij zou nooit een stadsmens worden. Levenslang 
bleef hij op zoek gaan naar de bucolische wereld van Oostakker; de natuur die 
hij er had leren kennen bood inspiratie voor vele gedichten en essays, zoals 
L’Intelligence des Fleurs en La Vie des Abeilles. Ook in zijn Gentse memoires 
Bulles bleues. Souvenirs heureux geschreven kort voor zijn dood, keerde hij 
nostalgisch terug naar die zorgeloze kindertijd.
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Met zijn eerste dichtbundel Serres 
chaudes in 1889 koos Maeterlinck 
resoluut voor een nieuwe poëzie, zonder 
vaste versvoet maar in vrije verzen. 
Met een overdaad aan irreële, steeds 
wisselende en vaak sombere beelden 
brengen ze een nieuwe, getormenteerde 
expressie, met sporen van symbolisme. 
De thema’s van broeikassen en het 
kanaal tonen hoe diep het landgoed 
van Oostakker inwerkte op de verbeel-
ding van de dichter. De titel verwees 
tegelijk naar Gent als de stad van 
planten- en bloementeelt. De originele 
oplage, beperkt tot 155 exemplaren met 
als uitgever Vanier in Parijs, werd door 
de dichter eigenhandig in Gent aan de 
Steendam gedrukt, met de hulp van 
zijn vriend George Minne, die de 
bundel tevens illustreerde.

Nieuwe Shakespeare

Maeterlincks eerste drama, La Princesse 
Maleine, bezorgde hem op slag een 
onverwachte reputatie. Van dit toneel-
stuk liet Maeterlinck, ook in 1889, een 
bescheiden oplage drukken in Gent, 
met de financiële steun van zijn moeder. 
Eén boekje bereikte in Parijs de 
literatuurcriticus van Le Figaro die een 
erg lovende vergelijking maakte met 
niemand minder dan Shakespeare. 
Geïntrigeerd ging de hele intellectuele 
beau-monde op zoek naar het Belgisch 
fenomeen. Weinig kunstenaars namen 
zo een daverende start.

In 1890 publiceerde hij twee korte 
eenakters, die men le théâtre de l’horreur 
is gaan noemen, heel gebalde drama’s 
waarin de thematiek van het noodlot 
magistraal wordt opgevoerd. In L’Intruse 

komt de dood langzaam naderbij, alleen 
een blinde grootvader ‘ziet’ het. In Les 
Aveugles culmineert het besef van het 
onontkoombare in de aanwezigheid van 
de dood te midden van de van alle hoop 
verstoken slachtoffers.

Met Pelléas et Mélisande bereikte 
Maeterlincks talent als toneelauteur in 
1892 een hoogtepunt. Het ging het jaar 
daarop in première in Parijs en betekende 
de doorbraak van het symbolistisch 
avant-garde toneel. In 1893 kreeg de 
componist Claude Debussy toestemming 
om het toneelstuk om te zetten in een 
opera, die tot op de dag van vandaag nog 
vaak wordt opgevoerd.

De Blauwe Vogel

In 1908 gooide de auteur het roer 
resoluut om met L’Oiseau bleu. Het 
grimmig symbolistisch theater maakt 
hierin plaats voor een positieve, meer 
optimistische kijk op het menselijk lot. 
L’ Oiseau bleu is een veelgelaagd verhaal, 
gaande van feeëriek sprookje tot 
diepzinnig gefilosofeer over de mens en 
zijn lotsbestemming. Het werk beleefde 
zijn wereldcreatie in Moskou. Pas na 
Londen werd het op 2 maart 1911 in Parijs 
vertoond. Het stuk kende wereldwijd een 
enorm succes, van de Verenigde Staten 
tot China en vooral Japan, en werd 
meermaals verfilmd. Maeterlincks Blue 
Bird werd een symbool van geluk.

Maeterlinck in Parijs omstreeks 1890 cover van The Blue Bird, Londen, 1911
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Maeterlinck of Verhaeren?

“Als waardering voor zijn veelzijdige literaire activiteit, en vooral voor zijn 
dramatisch werk, dat zich onderscheidt door een rijkdom aan verbeelding en 
poëtische betovering, waaruit – soms onder de vermomming van een sprookje – 
diepe inspiratie blijkt, terwijl het op mysterieuze wijze appelleert aan de eigen 
gevoelens van de lezers en hun verbeelding prikkelt.”
Uit het rapport van het Nobelprijscomité,1911

Op 9 november 1911 kende de Zweedse Academie de Nobelprijs Literatuur toe 
aan Maurice Maeterlinck. Op advies van de literaire wereld had de Belgische 
regering Emile Verhaeren als kandidaat voorgesteld, die op goede voet stond 
met het koninklijk hof. Een gedeelde prijs tussen Verhaeren en Maeterlinck was 
een tweede optie. De Zweedse Academie besliste er anders over. Officieel 
kreeg Maeterlinck de prijs voor zijn hele oeuvre tot dan toe, maar toch gaf het 
immense succes van L’Oiseau bleu de doorslag. De prijs werd uitgereikt op 
10 december 1911. De timide Maeterlinck bleef echter thuis en liet de prijs in 
ontvangst nemen door de Belgische ambassadeur in Zweden.

Maeterlinck-sporen in Gent 

Peperstraat (1)
Op nummer 6, dichtbij de Hoogstraat, stond het geboortehuis van de 
Nobellaureaat. In 1971 werd de woning grotendeels gesloopt en herbouwd voor 
de diensten van de Christelijke Mutualiteit. Bij Maeterlincks honderdste 
geboortejaar plaatste de naar hem genoemde Stichting in 1962 tegen de gevel 
een bronzen gedenkplaat met zijn portret door Louis Lafaye. In 2008 verdween 
het geboortehuis helemaal om plaats te maken voor een appartementsblok. 

Vandaag staat er het Pillows Grand Hotel Reylof, waarop de 
gedenkplaat in de Peperstraat opnieuw is aangebracht.

Hubert Frère-Orbanlaan 91–92 (2)
Op die plek stond de ouderlijke 
woonst, gebouwd door vader Polydore 
in 1864. Maurice was er gedomicilieerd 
van 1865 tot 1897. Het pand werd in 1995 
gesloopt en er kwam een flatgebouw. 
Vlakbij stond het Zuidstation. 
Maeterlinck wachtte er met zijn hondje 
op zijn grote liefde, de Franse actrice 
Georgette Leblanc, maakte met haar 
lange wandelingen door de stad en 
toonde haar het Lam Gods. Als gevolg 
van zijn relatie verliet hij in 1897 Gent 
definitief en vestigde hij zich eerst in 
Parijs. Iets verderop (nr. 65) staat wel 
nog de woning van notaris Ernest 
Maeterlinck, de broer van Maurice.

Nieuwen-Boschschool · Tweebruggenstraat (3)
In zijn kleuterjaren (1867–1869) liep hij 
school bij de Soeurs de Notre Dame 
van het Institut du Nouveau Bois 
(Nieuwen-Bosch). Hij werd er geraakt 
door een reproductie van Bruegels ‘De 
kindermoord te Bethlehem’. Het 
inspireerde hem later voor het proza-
werk Le massacre des Innocents.
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“Ik kan zeggen dat ik mijn jeugd heb doorgebracht tussen twee 
begijnhoven: één ervan lag op het einde van de Peperstraat, waar 

ik geboren ben. Het was het Groot Begijnhof uit de 14de eeuw. 
Vroeger was het omgeven door grachten en een hangbrug die, zodra 

de nacht was gevallen, de wereld van de gewone stervelingen afsloot. Er 
woonden ongeveer twaalfhonderd begijntjes. Het tweede heette het Klein Begijnhof 
en lag in de Lange Violettestraat, niet ver van het huis dat mijn vader had gebouwd 
en waarin we ons definitief hadden gevestigd. 
Mijn moeder had in beide van die godvruchtige stadjes verwanten en bekenden 
wonen die ze wekelijks bezocht; zoals ik ergens schreef in Le Cadran stellaire, ging ik 
telkens graag mee, want de heilige doch snoeplustige vrouwen overstelpten mij met 
suikergoed en chocolade.”

gedenkplaat Peperstraat
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Sint-Baafsplein (4)
Van 1869 tot 1874 volgde hij de lagere school in het Institut Central, een 
Franstalig privéschooltje onder de toren van de Sint-Baafskathedraal. Zelf 
noemde hij die school het Institut Calamus, afgeleid van het Griekse kalamos, 
riet of pen. Het gebouw verdween omstreeks 1900 bij de sloping van het 
huizenblok tussen Belfort en kathedraal.

Sint-Barbaracollege · Savaanstraat (5)
In 1874 werd hij ingeschreven bij de jezuïeten van het Sint-Barbaracollege. 
Georges Rodenbach en Emile Verhaeren waren er kort voordien afgestudeerd. 
Andere schrijvers als Grégoire Le Roy en Charles van Lerberghe waren er zijn 
medestudenten. Daar bleek al zijn aanleg voor talen: naast Frans, ook Engels, 
Duits en de klassieke talen – en ontdekte hij zijn literaire roeping. 

Aula Universiteit Gent · Volderstraat (6)
Aan de Gentse universiteit behaalde hij de titel 
van doctor in de rechten in 1885; zijn carrière 
aan de balie zou echter van zeer korte duur 
zijn. “C’est fini, je ne plaiderai plus. Je conduis 
fatalement mes clients en prison.”

Sint-Annakerk (7)
De kerk aan het Sint-Annaplein was de 
parochiekerk van de familie Maeterlinck; hier 
had ook de uitvaart plaats van zijn broer Oscar 
(1891) en van zijn ouders. Cyriel Buysse 
vermeldde bij de begrafenis van Maeterlincks 
moeder het traditionele gebruik bij voorname 
families om tarwestro over de kerkvloer te 
spreiden. Allen liggen begraven in een 
bewaard familiegraf op het kerkhof van de 
Wondelgemdries, dichtbij de zijmuur van de 
kerk.

“Toen ik zes of zeven jaar was, zond mijn moeder die zich moest bezighouden met mijn 
jongere zus en broer, mij naar de zusters van ik weet niet welke orde, om mijn studies 
die verder dan ba- be- bi- bo- bu waren geraakt, te voltooien. Ze bevolkten een groot 
klooster niet ver van onze woning en men noemde hen de zusters van de Nouveau Bois, 
naar de naam van hun inrichting. Het was een aristocratisch klooster waar alle jonge 
meisjes van goeden  huize, dit wil zeggen van niet-authentieke adel (er is weinig 
andere) op kostschool waren. Ook jongetjes tot zeven jaar werden er toegelaten.”

“Ik verliet dus de goede zusters van Nouveau Bois en deed mijn intrede in het 
Calamus-instituut. Dat was een vrij voorname lagere school, hoewel niet erg proper, 
gelegen in het centrum van de stad tussen de Sint-Baafskathedraal en het Belfort, 
waar dag en nacht de beiaard speelde. Men stuurde er de kinderen zes tot acht jaar 
heen, na de bewaarschool, en die bleven er tot hun eerste communie, opdat de 
overgang naar het college van de jezuïeten niet te bruusk zou verlopen.”
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“Na het Calamus-instituut werd ik toevertrouwd aan de priesters van het Sint-
Barbaracollege. Dat was een aristocratische school waar het wemelde van baronnen, 
burggraven, graven en landjonkers met een adellijke naam. Spoedig kon ik vaststellen 
dat alle inspanningen van de jezuïeten op moreel vlak slechts gericht waren op één 
enkel doel dat ze ‘de schone deugd’ noemden, en dat stond voor de volmaakte en 
onwaarschijnlijk zuivere kuisheid. Het ging voortdurend over de verleidingen en de 
zonden van het vlees. Hadden ze er niet over gesproken, wij hadden er nooit aan 
gedacht.”

© Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed
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ontelbare uren door in de kerk. Ik was niet gelukkig met de uitgekozen kerken, of beter 
gezegd, ik had geen keuze, ze werden me opgedrongen. Dat die van het Sint-
Barbaracollege een meesterwerk was van de verfoeilijke stijl der jezuïeten, heb ik eerder 
al gezegd. De Sint-Annakerk, de parochiekerk van mijn ouders, herhaalde de smadelijke 
verschrikkingen in het groot. Om zich zeker niet te vergissen, had de architect er alle 
stijlen vernuftig door elkaar gemengd, hoewel de byzantijnse gekruist met de 
laat-romaanse en de ontluikende gotiek toch de lelijkheid van het argeloze ensemble in 
zijn geheel domineerde.

Het lot had mij veroordeeld om in onwaardige verblijven bij God te vertoeven. De vergis-
sing was des te groter omdat Gent twee monumenten van onbetwistbare schoonheid en 
nobele allure telt: de Sint-Niklaaskerk, eerbiedwaardig heilig schrijn uit de dertiende of 
de veertiende eeuw, massief, als een hurkende leeuw klaar om het ongeloof te besprin-
gen, versterkt als de toegang tot een oninneembaar paradijs; en de Sint-
Baafskathedraal, streng gotisch, met de indringendheid van een door lijdzame engelen 
gepreveld duister geheim.”

Drukkerij Van Melle · Steendam (8)
In 1889 verscheen bij drukkerij Louis Van Melle op Maeterlincks eigen kosten 
de eerste dichtbundel Serres chaudes (op 155 exemplaren), geïllustreerd door 
George Minne, en het toneelstuk La Princesse Maleine (30 exemplaren, 
eigenhandig gedrukt met een Marinoni-handpers).

Kabinet Maurice Maeterlinck in het Museum Arnold Vander Haeghen · Veldstraat 82 (9)
Op het gelijkvloers van de 18de-eeuwse woning van katoenbaron Joos Clemmen 
bevindt zich het Kabinet Maurice Maeterlinck, een realisatie van de Stichting 
Maurice Maeterlinck, die in 1954 werd opgericht om in nauwe samenwerking met 
het stadsbestuur de herinnering levendig te houden aan de Gentse schrijver en 
zijn Gentse kunstvrienden: de grafici Charles Doudelet (1861–1938) en Victor 
Stuyvaert (1897–1974), die beiden het werk van hun stadsgenoot illustreerden.
Men kan er de uit Nice overgebrachte bibliotheekkasten en het bureau van de 
auteur zien. De hele bibliotheek telt meer dan 4 300 boeken. In een kleine 
tentoonstelling wordt leven en werk geëvoceerd. Het omvangrijk Maeterlinck-
archief met handschriften, brieven, iconografisch materiaal en foto’s werd 
ondergebracht in het Archief Gent, waar het door onderzoekers kan worden 
geraadpleegd.

De Blauwe Vogel · Predikherenlei (10)
Het lichtkunstwerk aan de Leie is gecreëerd door de Franse ontwerpstudio Pitaya. 
Het bestaat uit een boom met tientallen blauwe vogels en is geïnspireerd op 
L'Oiseau bleu, over de zoektocht naar het geluk, gesymboliseerd door de Blauwe 
Vogel. Het kunstwerk werd opgesteld voor het Lichtfestival in 2012, nadien 
aangekocht door de Stad Gent en is nu vast onderdeel van de monumentenver-
lichting in de stad.

Wijnschroedershuis (voormalig) · Kraanlei (11)
"... in de latere jaren dat hij (Maeterlinck) den beeldhouwer George Minne en 
den kunstschilder Valerius de Saedeleer onthaalde op een konijntje of een 
portie stoverij in een onooglijk restaurantje dat 'Café Nantes' heette ..." 
(Karel van de Woestijne, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 november 1911)

Museum voor Schone Kunsten (12)
Hier hangt het schilderij ‘De lezing’ door Théo Van Rysselberghe uit 1903. 
Emile Verhaeren geeft een lezing voor zijn vriendenkring die de voornaamste 
Belgische en Franse symbolisten verenigt. Maeterlinck zit helemaal rechts.

Patijntjestraat 10–12 (13)
In Villa L'Oiseau bleu uit 1930 inspireerde architect Geo Henderick (1879–1957) 
zich op Maeterlincks beroemde werk; op de dubbelwoning prijkt een blauwe 
vogel met gespreide vleugels; aan de zijkanten zijn de namen Tyltyl en Mytyl, 
de houthakkerskinderen uit het verhaal, in baksteen uitgewerkt.

8 9 10

© Nicolas Maeterlinck© Nicolas Maeterlinck
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Oostakker · kanaal naar Terneuzen (14)
Het landhuis van de familie aan het kanaal stond tegenover het gekasseide 
verlengde van de Wondelgemkaai, voorbij het Grootdok, ongeveer één 
kilometer van de Meulestedebrug. Het domein verdween bij de verbreding van 
het kanaal in 1902. In 2013 kreeg een nieuwe veerboot te Langerbrugge de 
naam Maurice Maeterlinck.

“Ons landhuis stond in Oostakker, Champ du Levant in het Frans, een groot dorp in de 
buurt van Gent. Men vereerde er een miraculeuze maagd in een grot zoals die van 
Lourdes en, naar men zei, werden er meerdere mirakels vastgesteld. De bedevaarten 
volgden er elkaar op. Wij gingen soms naar de grot, maar hadden enkel belangstelling 
voor de beeldjes van peperkoek of van marsepein die men in de kleine barakken naast 
het heiligdom kon kopen.
Onze woning stond aan de waterkant, langs het kanaal van Terneuzen, dit is het kanaal 
dat van Gent naar Holland loopt en naar de zee. Het was een feeëriek kanaal, overscha-
duwd door een dubbele rij hoge olmen. Het leek wel of de vaartuigen, de stoomboten 
van Londen en Liverpool, dwars door onze tuin voeren.”

Mijn grootmoeder
“Ze was één en al glimlach, één en al liefde, en ze kon zich niets anders voorstellen 
dan haar kleinkinderen plezier te doen, ons onder elk voorwendsel bedelvend onder 
de geschenkjes en de bonbons. Een moedige vrouw, zo gelukkig en onschuldig dat ze 
slechts na vijf jaar vaststelde dat ze maar met één oog zag. Onze twee grote feesten 
van het jaar waren de diners bij bonne-maman op de buiten in Zwijnaarde, een dorpje 
in de buurt van Gent. Ze woonde er in een hoevekasteel dat ooit aan de dominicanen 
had toebehoord – een oud, lang gebouw in Vlaamse trant, witgekalkt en met 
trapgevels, bekoorlijk gelegen in een verrukkelijke tuin. Men beweerde dat er 
monniken begraven lagen in de crypte onder de eetzaal. De vloer klonk er inderdaad 
hol, maar geen mens die het waagde de laatste slaap van de goede religieuzen te 
verstoren. Dit landgoed was door water omringd. We gingen er heen in de lente, in het 
seizoen van de asperges en de erwtjes, en tijdens de herfst, dat was de periode van 
de jacht.”
Noot van de auteur: het hoevekasteel werd tot nog toe vereenzelvigd met kasteel 
Rijvissche; volgens recent onderzoek was grootmoeder Nathalie De Meyere eigenares 
van kasteel Predikherenhof, ook in Zwijnaarde, dat in 1912 helemaal werd verbouwd. 
Dit sluit ook aan bij de dominicanen waar Maeterlinck over spreekt.
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Colofon

Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke: Jozef Dauwe
Directie Erfgoed · dienst Erfgoed
Anneke Lippens, directeur
Jo Rombouts, diensthoofd
Martine Pieteraerens, coördinatie

Auteur: André Capiteyn
Citaten uit Bulles bleues. Souvenirs heureux (1948), 
Herinneringen van geluk. Lannoo&Stad Gent, 2011 - vertaling 
André Capiteyn 
Fotografie: Archief Gent, tenzij anders vermeld
Illustratie cover: houtsnede door Charles Doudelet, 
gepubliceerd bij Vanier in Parijs, ca. 1890. Bibliothèque 
Nationale de France
Grafische vormgeving: Ann Huyghe · directie Erfgoed
Druk: Drukkerij ABC · Meerbeke
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Praktisch

Kabinet Maeterlinck, Veldstraat 82 · 9000 Gent, kan met 
gids bezocht worden, zowel in groep als individueel, op 
vrijdag en zaterdag telkens om 14.30 uur.
Tickets vooraf noodzakelijk bij vzw Uitbureau Gent, via tel. 
09 233 77 88 · https://stad.gent/openingsuren-adressen/
museum-arnold-vander-haeghen

Archief Maeterlinck, in het Archief Gent 
Dulle Grietlaan 12 · 9050 Gentbrugge 
tel. 09 266 57 60 · stadsarchief@stad.gent

De Fondation/Stichting Maurice Maeterlinck werd opgericht 
in 1954 onder impuls van prof. René Van Nuffel in nauwe 
samenwerking met het Gentse stadsbestuur. De Stichting 
wil de nagedachtenis van de auteur in herinnering houden 
en de studie van zijn werk bevorderen. Zij publiceert sedert 
1955 essays over de auteur in de periodiek Annales. 
www.maeterlinck.org
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Peperstraat 6
gedenkplaat aan geboortehuis

Hubert Frère-Orbanlaan 91–93 
ouderlijke woning (toen nr. 22) van  
1865 tot 1897

Tweebruggenstraat, Nieuwen-Bosch 
kleuterschool van 1867 tot 1869

Sint-Baafsplein, Calamus-instituut
lagere school van 1869 tot 1874

Savaanstraat, Sint-Barbara-college 
humaniora van 1874 tot 1881

Volderstraat, Aula Universiteit Gent 
Faculteit Rechten van 1881 tot 1885

Sint-Annaplein, Sint-Anna-kerk 
parochiekerk van ouders

Steendam, drukkerij Van Melle 
publicatie eerste dichtbundel 
Serres chaudes

Veldstraat 82, Museum Arnold Vander 
Haeghen, Kabinet Maurice Maeterlinck

Predikherenlei
lichtkunstwerk De Blauwe Vogel

Kraanlei, Café Nantes
ontmoetingsplaats en favoriet restaurant

Museum voor Schone Kunsten 
waar schilderij ‘De lezing’ hangt

Patijntjestraat 10–12, villa L’Oiseau bleu 
ontworpen door Geo Hendrick 1939

Oostakker, kanaal Terneuzen
waar ouderlijk landgoed lag
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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