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Honderd jaar geleden: “Juffrouw Symforosa, begijntjen”
Robert baron Stouthuysen
In de maanden augustus en september 1917 schreef Felix Timmermans in Lier zijn poëtische
novelle “De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen”. Was Timmermans in de
UK (vóór de Brexit) geboren, dan was deze novelle wereldliteratuur geworden. Nu behoort ze
tot de hoogtepunten van de Nederlandse literatuur.

Beeldje van het begijntje Symforosa aan de begijnhofkerk van Lier.

Het verhaal gaat over de schuchtere liefde van een Liers begijntje voor de hovenier van het
begijnhof, Martienus, die niets vermoedend zijn geluk gaat zoeken in een klooster. De
diepbedroefde Symforosa kan niet nalaten op bedevaart te gaan naar het klooster, waar
Martienus als broeder de tuin verzorgt, in de hoop hem weer te zien. De novelle eindigt met
de beschrijving van de “beeweg” van het begijntje en de loutering van haar gevoelens,
wanneer ze ziet hoe gelukkig Martienus in het klooster leeft. Ik citeer: “Ze heeft Martienus
bemind om hem te huwen, dat weet ze nu. Maar nu ze hem gezien heeft in zijn pij en in dit
feestelijk geluk, is dit allemaal ineens weggevaagd. Er is weer ruimte en licht in haar, en
verdriet om hem zal haar niet meer komen kwellen. Ze is gerust”. Ze juicht zelf. De liefde die
haar ooit gekweld heeft, heeft “haar paden weer effen gemaakt en veel licht gesteld aan hun
uiteinde. En dat is geen klein ding in een mens zijn leven.”

Met deze novelle raakt Timmermans de diepere zin van het leven van de begijnen: geluk
vinden in het geluk van de medemensen. Voor deze novelle – geschreven toen Timmermans

30 jaar was – kreeg hij de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde voor de
periode 1918-1920.

Timmermans overleed precies 70 jaar geleden, op 24 januari 1947, zestig jaar oud. Hij ruste
in vrede! Hij is nog steeds één van de meest gelezen Vlaamse auteurs. Werk van hem werd
vertaald in 26 talen. In het culturele dagblad De Standaard lees ik dat een getrouwde
soapacteur een nieuw liefje heeft. Daarom was er geen plaats meer in de krant om
Timmermans te eren!
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