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INLEIDING

Deze jaargang van de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap wordt opnieuw, en dit voor de derde keer nu al, begeleid door
een colloquium : op 11 december 1991 worden alle leden van het Cyriel
Buysse Genootschap en andere belangstellenden uitgenodigd naar de
Universiteit Gent, Blandijnberg 2, voor twee lezingen over Buysse. De
genodigden worden dit jaar extra verwend : na de lezingen volgt een
voorstelling van Typen, het succesrijke solo-optreden van Jo Decaluwe.
Deze zevende aflevering van de Mededelingen is omvangrijker dan
de voorafgaande. De publikatie van Buysses onvoltooide roman De
levenskring, waarvan een eerste deel verscheen in aflevering IV (1988),
diende nu al twee jaar uitgesteld te worden door plaatsgebrek, maar
vindt hier eindelijk haar voltooiing. Het leek niet opportuun nog langer te wachten, noch was het geraadzaam de tekst nogmaals op te splitsen en een gedeelte te verwijzen naar een volgende aflevering . De
Buysse fan wordt hier dus uitvoerig verwend met oorspronkelijk, niet
eerder gepubliceerd werk.
We begroeten opnieuw een brieveneditie . Harry G .M. Prick, oud
medewerker van het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
te 's-Gravenhalte en eminent ,,connoisseur" van Lodewijk van Deyssel, heeft een boeiend verhaal opgebouwd rond de brieven van Van
Deyssel aan Buysse. De correspondentie brengt een bevestiging van het
beeld van de schrijver die zich graag naar behoren liet betalen voor zijn
bijdragen aan literaire tijdschriften (n dit geval het Tweemaandelijksch Tijdschrift ; ze leert ons echter ook dat de Vlaamse schrijver
zich gewillig plooide naar het strenge oordeel van zijn Nederlandse collega. Het „Laatste tafereel' ; afgewezen door Van Deyssel, werd hierna
door Buysse wel degelijk terzijde geschoven : hij heeft de schets zelf niet
meer uitgegeven (ze is opgenomen in Verzameld werk deel 1).
Deze aflevering brengt, traditiegetrouw, ook weer twee studies.
Christian de Borchgrave, als historicus en aspirant bij het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek werkzaam aan de Universiteit Gent, is uitgebreid ingegaan op de suggestie van Romain Debbaut,
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in Mededelingen II („De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse
1894 .1903'), om de parallellismen tussen de ideeën van Buysse en die

van Saint-Simon en het saint-simonisme te onderzoeken . Zijn bevindingen zijn genuanceerd negatief maar leiden tot een verdere en preciezere definiëring van Buysses ideeëngoed. Yvan de Maesschalck van zijn
kant, al bekend als auteur van een bijdrage over „Het noodlot als strategie in Buysses romans" (Mededelingen VI, 1990, heeft dit jaar een
opstel bijgedragen over een meer technisch aspect van Buysses schrijf
kunst : hij onderzocht het perspectief in 't Bolleken .
In de afsluitende Kroniek wordt, zoals steeds, de Buysse-actualiteit op
de voet gevolgd met extra-aandacht deze keer voor de veelbesproken
produktie van Het gezin Van Paemel in NTGent, in regie van Dirk
Tanghe. De regisseur van een andere opmerkelijke Buysse produktie,
Jan van Dunne, wordt zelf in een aparte bijdrage aan het woord
gelaten.
DE REDACTIE
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CYRIEL BUYSSE EN LODEWIJK VAN DEYSSEL
door
Harry G .M . Prick

zoals kan worden nagelezen in de door mij bezorgde Briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey, Deel I : april 1884
- september 1894, 's-Gravenhalte, 1981, p . 178, behoorde Cyriel
Buysse tot degenen die bij schrijven van 1 juli 1894 door Van Deyssel werden uitgenodigd tot medewerking aan het Tweemaandelijksch
Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek, waarvan de
eerste aflevering het licht zou zien in september 1894, onder redactie
van L . van Deyssel en Albert Verwey . Blijkens nr . 132 in de onderhavige Briefwisseling berichtte Verwey op 11 juli 1894 aan zijn mederedacteur : 'Vermeylen schrijft mij dat Van Langendonck, Emm . de
Bom en Cyriel Buysse de uitnoodiging aannemen . De mededeling
omtrent Buysse meteen als antwoord op jouw brief aan hem .' Een
dag eerder, op dinsdag 10 juli 1894, had Verwey toen al mondeling,
in Amsterdam, van Van Deyssel vernomen dat Buysse medewerking had toegezegd in het volgende, op 5 juli 1894, te Baarn, waar
Van Deyssel woonachtig was, binnengekomen schrijven

1.
Nevele, 4 Juli 1894 .
WelEdelg . Heer,
Vermeijlen zendt mij daar zoo even uw brief . Hij ontving er een
soortgelijke van M . Alb . Verweij en verzoekt me hem te Brussel
over de zaak te komen spreken . Vóór zaterdag kan ik naar Brussel
niet gaan . Ik zal U dus antwoorden, waarschijnlijk reeds zaterdag,
uit Brussel, en twijfel er niet aan, of [ik] zal het genoegen hebben
uw medewerker te worden .
Mag ik intusschen weten welke de idee is van het tijdschrift en zijne verhouding tegenover de reeds bestaande tijdschriften, als ook
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welke de Hollandsche medewerkers zijn, die men heeft of hoopt te
hebben?
Met e meeste acting,
Cyriël Buysse
Weliswaar werd Buysse reeds op het omslag van de eerste aflevering van het Tweemaandelijksch Tijdschrift als medewerker vermeld,
het zou toch nog duren tot maart 1895 voordat hij, in de vierde aflevering van de eerste jaargang, aanwezig was en toen meteen tweevoudig : op p . 21-41 met Brood of dood (zie thans Verzameld Werk,
IV, Brussel, 1977, p. 287-306), terwijl op p . 157-159 Buysse's roman
Sursum corda I besproken werd door Charles M . van Deventer. Uit
een niet gedateerde brief van Verwey aan Van Deyssel, maar die
moet zijn geschreven tussen 30 november en 5 december 1894 (Brief
wisseling, Deel II : september 1894 - april 1898, 's-Gravenhage,1985,
p. 53) is afleesbaar dat Verwey toen recent, in het Amsterdamse Hotel Krasnapolsky, met Cyriel Buysse had kennis gemaakt : „Hij zat
daar met Van Hall, die wegging, Buysse had den vorigen dag aan
Groesbeek gezegd dat hij minstens vijftig gld per vel wenschte . Maar
toen ik hem zei van maximum 40, maakte hij geen bezwaar en zei
dat hij mij een bijdrage van éen vel sturen zou . Hij was groot en
rood met een kaal hoofd en sprak zeer vlaamsch ." Die bijdrage was
dus Brood of dood . In de mede door J .N . van Hall geredigeerde Gids
was in de afleveringen van juli, augustus en september 1894 Buysse's
roman Sursum corda I verschenen, nog datzelfde jaar in twee delen
uitgegeven door P .N. van Kampen te Amsterdam, tevens de uitgever van het aloude tijdschrift De Gids. Karel Groesbeek, tenslotte,
was een der beide firmanten van Scheltema & Holkema's Boekhandel te Amsterdam, de uitgever van het Tweemaandelijksch Tijdschrift.
In november 1895, dus in de tweede aflevering van de tweede jaargang van het Tweemaandelijksch Tijdschrift, besprak Van Deyssel, op
p . 362-363, Buysse's recent bij Loman en Funke te 's-Gravenhalte
verschenen novellenbundel Wroeging. Deze, nooit door Van Deyssel herdrukte, bespreking luidde als volgt
Met een genoegen van aandoenlijke tijdpasseering heb ik het boekje Wroeging van den gemoedelijker auteur Cyriël Buysse gelezen .
Het zijn romantische motieven, - de witte gedaante van de beminde vrouw in den maneschijn op een eenzame woeste plaats in
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het kasteelpark haren man verrassend, die daar samen is met eene
voormalige minnares, eene zwarte gedaante, en die drie met luide
kreten vliedend uit éen ; eene oude moeder, op den drempel van
haar landelijk hutje staande, héel verdrietig om haar slechten zoon,
die met dronken kameraden onder het schijnsel van laayende flambouwen wild zingend wegkost in den nacht, weigerend zijn ouders
een laatst vaarwel te zeggen ; een eenvoudig houten kruisje zonder
naam of jaartal op een klein groen dorpskerkhof, waar de edelman
komt veeenen om het uit liefde tot hem gestorven eenvoudige meisje ; - of een grappig voorval uit het boerenleven, een familie, die
zich wapent en verschanst tegen den dokter die hen wil komen vaccineeren ; of notities van plotseling in sterke 'ontroering boven komend medelijden-gevoel : een fabrieksdirekteur, die uit joviaal
plagen een kleinen knaap met sneeuwballetjes gooit, hem kwetst, en
dan versteld staat van de lijdzaamheid, waarmede het jongentje zwijgend dit verduurt, dit vergelijkend met zijn toekomstig leven van lijden en zwijgen ; een oude boerenvan, die een voerman een paardje
en trekhond ziet martelen en in razende woede daarover eindelijk
den voerman doodhamert en, aangehouden, door het volk in vrijheid wordt gesteld en jubelend rond-gedragen .
De Heer Buysse, afstammeling van Conscience, nauwelijks aangeraakt door latere wijzen van landschap-aanschouwing en andere dan
romantiesch-realistische vertelling, - zoo als in zijn Dood van Yperen - praat maar altijd gemoedelijk door, met een eenvoud, die niets
klassieke heeft, allerminst gekweld door afkeer voor gemeenplaatsen, en zijn duidelijke vlaamschheid heeft iets gul innemends voor
een hollandschen lezer . Het doet ons zelfs bijna vergeten uitdrukkingen als : „Toen het [dorpskind aan] Olga den prachtigen ruiker
toereikte, boog de lieve jonge dame glimlachend . .. neder" of over een
notaris, vijftigjarige „vader van familie", die aan een vriend een treurige tijding komt melden : „Hij was . . . nog [geschokt], de goede
mensch, hij, steeds zoo opgeruimd en dartel..."
Bij dezen schrijver is vooral te waardeeren dat het juist goed bij
hem wordt als het verhaal de hoogte van den hartstocht in gaat . Dan
is hij er in, in zijn figuren, dan komt er leven in, dan stuwt de kracht
van het drama met volle warme slagen achter de vertelling . Zoo het
bespieden van den maneschijn door den angstigen burggraaf, hoe
zijne koortsige onzekerheid, boven zijn harte-kloppen, oplicht en
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afdonkert met het beurtelings heldere en bewolkte maanlicht . Zoo
de triomf van den over het dieren-martelen razenden boereman .
Hierin is de zelfde hartstochtelijkheid voor liefde, trouw en rechtvaardigheid die het volk der gaanderijen in den schouwburg woedend maakt op den verrader in het melodrama . En een zonderling
diep besef van de relatie tusschen menschen en dieren . Iets achter,
onder, het gewone medelijden . Men hoort, als een onzichtbare begeleiding, achter het verhaal, het rollen en slaan eener diepe levenszee .
Het is tegenover den verrader in het schouwspel en bij gebeurtenissen als van dezen boereman, dat - buiten opstands- of oorlogstijd
de ziel der menigte wordt bespeurd, als een kollektieve kracht,
éen krachtwezen in de massa der individuën ."
Buysse's reactie op deze bespreking is ons niet overgeleverd, waaruit in dit geval - nu Van Deyssel een allesbewaarder was wel mag
worden besloten dat zo'n reactie is uitgebleven.
Raadselachtig blijft intussen het feit dat toen Buysse in januari
1896 graag De wraak van Permentier in het Tweemaandelijksch Tijdschrift geplaatst zag, hij zich niet rechtstreeks tot Van Deyssel wendde - of tot Verwey - maar tot Karel Groesbeek . Deze handelwijze
had tot gevolg dat Verwey zich op 10 januari 1896 tot Van Deyssel
richtte met het volgende briefje, in potloodschrift, geboekstaafd op
de keerzijde van Buysse's brief aan Groesbeek, die hem had doorgezonden naar Verwey te Noordwijk aan Zee : `Amice, Wil jij Buysse
schrijven, naar Nevele . Hij kan het, dunkt me, aan jou sturen, en
als het zeér bizonder goed is zouden wij kunnen doen wat hij vraagt .
Anders is het misschien beter te weigeren, want zijn eerste bijdrage
was een schandelijke afzetterij' (Briefw., II, p . 158) . De betreffende
brief van Buysse luidde
2.
Nevele, den

8Sten

Januari 1896

Waarde Heer Groesbeek,
Ik ben juist klaar met een novelle die circa 29 bladz . druks in een
tijdschrift als het Tweemaandelijksch zou beslaan en die ik ook gaarne aan voornoemde tijdschrift zou afstaan, op voorwaarde dat ze
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nog (in geval ze door de redactie aanvaard wordt) in het Maartnummer zou kunnen verschijnen .
Ik spreek ongaarne van mijn eigen werken, doch ik geloof wel dat
dit stukje tot het beste behoort van wat ik geschreven heb . Het
draagt voor titel : „De Wraak van Permentier", met, als ondertitel :
„eene psychologische studie van Wraak .
Ik zou het afstaan, met behoud van auteursrecht, voor 40 gulden
per vel druks .
In afwachting op uw antwoord, noem ik mij hoogachtend, met
vriendschappelijke groeten, uw dw .
Cyriël Buysse
zeer korte tijd hierna moet Van Deyssel Buysse geschreven hebben, zoals duidelijk wordt uit de hiervolgende brief

3.
Nevele, 14den Januari 1896
Waarde Heer Thijm,
Hierbij zend ik u, aangeteekend, De Wraak van Permentier .
Als het kan, (en als ze u voor uw tijdschrift geschikt voorkomt,
natuurlijk) had ik ze gaarne in het Maartnummer zien verschijnen .
Doch, indien zulks niet mogelijk is moogt ge ze laten liggen voor
het volgend nummer . In dat geval ware het mij inderdaad aangenaam b .v. een 50 gulden op afrekening te ontvangen. Ik heb geld
verloren in de laatste tijden en zou gaarne eenige kleine schulden uitdooven .
Met de meeste hoogachting
uw dw. dr .
Cyriël Buysse
P .S . Ik voeg er bij een stukje, getiteld Laatste Tafereel . Het werd
geweigerd in de Ned . Spectator, die een bijdrage van mij verlangde
te hebben . Ik zou zoo gaarne van u vernemen of het waarlijk slecht
is .
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Op 20 januari 1896 vraagt Verwey hem even te melden of Van
Deyssel het stuk van Buysse al ontvangen heeft . `Nijhoff wenscht
dit te weten opdat hij geen geld stuurde voór het in ons bezit is .'
Met Nijhoff is hier bedoeld Paul Nijhoff, de andere firmant van
Scheltema & Holkema's Boekhandel . Per omgaande antwoordt Van
Deyssel : 'Ik heb het stuk van Buysse al lang in mijn bezit en inderdaad bevonden dat het tot zijn beste werk behoort .' (Briefw ., II, p.
159) . Overigens had Van Deyssel al op 16 januari 1896 De Wraak
van Permentier geaccepteerd en gelijktijdig negatief bescheid gegeven ten aanzien van Laatste tafereel, zoals blijkt uit de volgende
brief, die niet als alle andere documenten bewaard wordt in het
Lodewijk van Deyssel-archief te Maastricht, maar die aanwezig is in
het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te
's-Gravenhalte.
4.

Baarn 16 Januarie 1896
Waarde Heer Buysse,
In dank voor de inzage hierbij uw Laatste Tafereel terug . Het komt
mij voor geene waarde te hebben . Uw Wraak van Permentier acht ik met den Bietenstekker en Het
recht van den sterkste het beste wat U geschreven heeft .
De Wraak wordt dus gaarne door het Tweern. Tijdschr. aanvaard .
Eerst-daags zal de uitgever U het bedrag in rekening doen
toekomen .
Met de meeste hoogachting
K.J .L . Alberdingk Thijm
Het voorschot van vijftig gulden moet intussen zijn uitgebleven,
getuige de navolgende brief van Buysse :
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5.
Nevele,

14den

Februari 1896

Waarde Heer Thijm,
Mag ik zoo vrij zijn U beleefd te vragen of de uitgever van het
Tweemaandelijksch mij nu de 50 gulden op afrekening zou kunnen
zenden ? U zoudt er mij een echten dienst meê bewijzen . Ik dank
u op voorhand .
Met vriendschappelijke groeten
uw dw.
Cyriël Buysse

Al met al zou't september 1896 worden voordat de eerste aflevering van de derde jaargang van het Tweemaandelijksch Tijdschrift
opende met De Wraak van Permentier / Een psychologische studie
van wraak (p . 1-32) . Een zeker, en trouwens ook gerechtvaardigd,
ongeduld bij Buysse komt tot uitdrukking op de hierna volgende
briefkaarten :

6.
Waarde Heer Thijm,
Het zou kunnen gebeuren dat U besloten hebt mijn novelle De
Wraak v . P. in het Meinummer van het Tweemaand . Tijdsch . te
plaatsen . Daarom laat ik u weten dat ik den 11den April van hier
vertrek naar Den Haag en aldaar zal verblijven (Hotel Vieux Doelen
tot den 16den. Dit voor de eventuëele verbetering der proeven .
Met de meeste hoogachting
uw dw .
Cyriel Buysse
Nevele, 4 April

1896
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7.
Waarde Heer V. Deyssel,
Ware het niet mogelijk De Wraak v.P. in het Juli nummer van het
Tweemaandl. te plaatsen ? Gedurende die maand zal er juist niets anders van mij in Hollandsche tijdschriften verschijnen, wat later op
het jaar wellicht niet het geval zal zijn.
Een enkel woord als antwoord te gemoet ziende, blijf ik, na
vriendsch. groet.
uw dw.
Cyriel Buysse
Nevele, 22 April 96

8.
Hotel
De Twee Steden
(des deux villes)
,s-Gravenhage

's-Gravenhage, den 23 Mei 1896

Waarde Heer Thijm,
Door deze laat ik U weten dat ik voortaan in Den Haag zal verblijven N° 11 Laan van Meerdervoort. De proeven van De Wraak
van Permentier mogen daar bijgevolg gezonden worden.
Ik nee m de gelegenheid te baat om U ook bericht te geven van
mijne verloving met mevrouw de weduwe Tromp-Dyserinck, van
,s-Gravenhage.
Vriendschappelijk
uwdw.
Cyriel Buysse

9.
Hotel
De Twee Steden
(des deux villes)
,s-Gravenhage
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's-Gravenhage, den 29 Mei 1896

Waarde Heer Thijm,
Hartelijk dank voor uw goede gelukwenschen . Gaarne stem ik er
in toe dat De Wraak in het Septembernummer geplaatst wordt .
Met vrien sch . groeten
uw dw .
Cyriel Buysse

10 .
Haarlem, Hótel Scholten, Dreef
27 Juli [1896]
Zeer geachte Heer,
Ik verblijf voor een maand te Haarlem, met een interruptie van
11 tot 20 Augustus . U kunt me daar dus de proeven laten sturen van
mijn novelle die, volgens uw schrijven, in het Septembernummer
van het Tweemaand . zou verschijnen .
Hoogachtend
uw dw .
Cyriel Buysse

op 18 september 1896 vertrekt uit Den Haag de aankondiging
van Buysse's huwelijk naar Baarn
De Heer Cyriel Buysse,
en Mevrouw de Weduwe Theod . M . Tromp
geb . Dyserinck hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op 1 October a.s.
receptie : 's Graven age
Laan van Meerdervoort, 11
27 September
van 2 1 /2 - 5 uur .
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Hierna zal geruime tijd verstrijken voordat Buysse zich wederom
tot Van Deyssel wendt

11 .
Den Haag, 11 . Laan van Meerdervoort
30 Maart 1898
Zeer geachte Heer,
Hierbij zend ik U, aangeteekend, een novelle : Van Alleijnes' ziel,
een psychologische studie van bijgeloof .
Mocht mijn werk U voor het Tweern . Tijdsch . niet geschikt voorkomen, dan verzoek ik U beleefd mij het manuscript terug te willen
zenden .
Hoogachtend,
uw dw .
Cyriel Buysse
Van de binnenkomst van deze bijdrage maakte Van Deyssel eerst
op 11 april 1898 melding aan Verwey, zonder toen overigens de titel
prijs te geven . (Briefwisseling, Deel III : april 1898 - januari 1905, p .
12) . Van Alleijnes' ziel / Een psychologische studie van bijgeloof zou,
opgedragen 'Aan Albert Guequier', het licht zien in september
1898, en wel in het Tweemaandelijksch Tijdschrift, vierde jaargang,
Supplement 1e Helft, p . 128-110 . In die tussentijd zond Verwey op
13 juni 1898 Van Deyssel Buysse's toen recent bij H .J .W. Becht te
Amsterdam verschenen Schoppenboer ter bespreking toe . Tot die
bespreking heeft Van Deyssel zich echter niet gezet.
In maart 1899 vond Buysse de tijd weer rijp zich tot Van Deyssel
te richten :
12 .
Den Haag . 11 Laan van Meerdervoort
16 Maart 99
16

Zeer geachte Heer,
ik neem de vrijheid U een stuk ter inzage te sturen voor het
Tweern . Tijdschrift . Zooals u merken zult is het grootendeels getrokken uit mijn vroegere novelle De Biezenstekker.
Ik meende de dialoog uitsluitend in 't Vlaamsch taaleigen te moeten stellen . Als dit soms een bezwaar mocht zijn voor het opnemen
in uw tijdschrift, of indien het stuk u ook om andere redenen niet
geschikt voorkwam, dan verzoek ik u beleefd mij het manuscript terug te willen zenden .
Hoogachtend
uw des .
Cyriel Buysse
P.S . Dit stuk zal, in 't Fransch vertaald, te Parijs door de troep van
Lugné-Poe worden opgevoerd, zeer waarschijnlijk nog deze winter .

op 4 mei 1899 had Van Deyssel nog geen gelegenheid gevonden
deze inzending : Driekoningen-avond, Drama in drie bedrijven, te lezen . Wel schreef hij op die datum aan Verwey : 'Is er soms gebrek
aan kopie, dan heb ik nog een groote bijdrage van Buysse' . (Briefw.,
II, p.111) . Maandag 8 mei 1899 las hij het stuk in zijn geheel . Dinsdag 9 mei 1899 tekende hij te 9 uur 12 ochtend voor zichzelf aan
'Gisteren het tooneelspel gelezen, waarin Vrouw Cloet voorkomt.
Den naam heb ik vergeten . ' Het is, even als Ghetto van Heyermans, met Maeterlinck-imitatie van de realiteit uit . Het is echter
zwakker dan Heyermans . 2 De angst-attributen in het 3e bedrijf
zijn los dekoratief aangebracht, zonder wezenlijken samenhang met
het gebeurende .' Terstond hierna schreef hij een brief aan Buysse
van '22 korte r[egels]', die door de geadresseerde werd bewaard en
(1) Natuurlijk Driekoningen-avond of, zoals Van Deyssel die titel consequent placht
te spellen : Drie Koningen-Avond. Zo bestond voor hem wel Het Bolleken, maar niet
't Bolleken .
(2) In zijn opstel over Doctor Juris' Tobias Bolderman, in de zevende bundel Verzamelde Opstellen, Amsterdam, 1904, p. 13-23, zou Van Deyssel het toneelstuk Ghetto van
Herman Heijermans Jr . op één lijn stellen met Buysse's Driekoningen-avond en van beide stukken vinden dat zij 'bewegende schilderijen' gelijken, 'wier verdienste in de kracht
van het afbeeldings-vermogen hunner makers is, hi&in, dat zij met sterke kunst levenstafereelengeven, terwijl de eigenlijke dramatische compositie tot het strikt noodige
technische blijft bepaald .'
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die nu, evenals brief nr . 4, in het Nederlands Letterkundig Museum
berust .
13 .
Baarn, 9 Mei 1899 .
Waarde Heer Buysse,
Het is wenschelijk dat uw aan het Tweern. Tijdschrift gezonden
tooneelstuk in éene aflevering verschijnt : In verband daarmeê kom
ik vragen of het U goed is, zoo de namen der personages telkens aan
het begin van hun eerste woorden komen te staan en níet er boven .
Dit wint plaats uit .
Verder ben ik zoo vrij er U op te wijzen dat op blz. 24 van Uw
handschrift eene herhaling voorkomt van iets, dat reeds op blz . 4 is
aangebracht, namelijk de gendarmen, die als spoken door den nacht
gaan .
Eindelijk veroorloof ik mij U als lezer mijn indruk mede te deelen d dat „de menigte" die U aan het eind van het 1e Bedrijf het tooneel laat vullen en door een gendarm terug drijven, gereduceerd zou
moeten worden tot de zingende kinderen en enkele buren, daar het
krakeel in huis niet zoo lang geduurd heeft, dat eene heele menigte
samen is kunnen komen .
U zal mij dit ongevraagd advies wel ten goede willen houden . Het
waren kleine opmerkingen, die onwillekeurig bij mij rezen, toen ik
uw tooneelstuk met zooveel genoegen las .
Met de meeste hoogachting
L. van Deyssel.
In zijn weldra binnengekomen antwoord-schrijven betoonde
Buysse zich een en al meegaandheid .
14 .
Den Haag 11 Mei 99 .
Waarde Heer Thijm,
ik ben het met u eens dat mijn stuk volstrekt in één aflevering
moet verschijnen . Daarom, als het niet anders kan, moogt gij wel
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de namen der personages telkens aan het begin hunner eerste woorden laten stellen . Het leest aangenamer als zij er boven staan, maar
ik begrijp dat deze schikking voor u wel wat bezwaar kan
opleveren .
Voor uw advies ben ik u dankbaar . De herhaling, op bladz. 24,
van wat reeds op bl . 4 werd gezegd, zal mij zeker ontgaan zijn ; en
gij hebt volkomen gelijk mij opmerkzaam te maken, dat de ,,menigte" (eind lste bedrijf) gereduceerd moet worden tot de zingende
kinderen en enkele buren .
Op de proeven zal dit alles naar behooren gewijzigd worden .
Ik ga de zomer in Vlaanderen doorbrengen, en neem hierbij de gelegenheid te baat u mijn nieuw adres op te geven : Afsné bij Gent
(België).
Ik vertrek reeds morgen en verblijf daar tot eind September, met
uitzondering van nog de laatste week van Mei, die ik in Den Haag
zal doorbrengen .
Geloof mij, met ware hoogachting,
uw dr .
Cyriel Buysse

op diezelfde 1le mei 1899 had Van Deyssel aan Verwey geschreven : 'De bijdrage-Buysse is een tooneelstuk en zal 3 a 31/4 vel beslaan, indien hij meê gaat in mijn voorstel om de namen der personages niet boven maar voor-aan hun eersten regel telkens te
plaatsen . Ik zend het dan eerstdaags aan S . & H . - Het is m .i . het
beste werk van dien auteur, beter ook dan de Bietenstekker, waarmeê hij in der tijd in den N .G. debuteerde .' De Bietenstekker was
destijds verschenen in De Nieuwe Gids van juni 1890 . Verwey berichtte per omgaande : 'Met ingenomenheid lees ik wat je schrijft
over Buysse . Wat betreft de drukwijze : ik geloof dat hij ons daarin
vrij moet laten' . (Briefw., III, p . 112) . Al in juli 1899 mocht Buysse
met Driekoningen-avond de vierde aflevering van de vijfde jaargang
openen .
Toen het wederom maart werd, vertrok er opnieuw een zending
naar Baarn
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15 .
Den Haag, 11 Laan van Meerdervoort
9 Maart 1900
Zeer geachte Heer Thijm,
Met deze zend ik u, aangeteekend, ter inzage voor het Tweern .
Tijdsch . een drama in vijf bedrijven, getiteld „Maria" .
Het is, zooals u merken zult, grootendeels getrokken uit mijn
roman „Het Recht van den Sterkste" .
Gaarne kreeg ik van u een bericht van goede ontvangst ; en hopende dat mijn werk u verder moge voldoen, noem ik mij, met de
meeste hoogachting
uw dr .
Cyriel Buysse
Wanneer de ontvangst van deze zending bevestigd werd, valt niet
meer na te gaan . Wel lag het in de bedoeling Buysse op te nemen
in de aflevering van september 1900 . Op 26 april 1900 liet Buysse
Van Deyssel weten
16 .

Waarde Heer Thijm,
Hiermede wensch ik U mijn zomeradres op te geven :
Van 1 Mei tot 31 October te Afsné bij Gent (België) .
Hoogachtend,
uw dr .
Cyriel Buysse
Den Haag,
26 April 1900
Echter op 25 augustus 1900 liet Verwey Van Deyssel weten : 'Ik
heb om redenen die ik je later zeggen zal een onverwacht inkomend
stuk van Streuvels aan Buysse doen voorgaan, hoewel die lang
wacht, en zonder je te raadplegen' . (Briefw., III, p . 149) . Maria /
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Drama in vijf bedrijven, verscheen nu in november 1900, in de zesde
aflevering van de zesde jaargang van het Tweemaandelijksch Tijdschrift . Nog geen drie maanden later kon Van Deyssel op 19 januari
1901 een reeks bijdragen - waaronder ook werk van Buysse - aan
Verwey doen toekomen, onder de aantekening 'alle onvoorwaardelijk aanvaard' . Het betrof in Buysse's geval de op 26 december 1900
Van Deyssel toegezonden vertelling De eenzame, verschenen in mei
1901, in de derde aflevering van de zevende jaargang (p . 404-416),
nog datzelfde jaar opgenomen in de bij P .N. van Kampen en Zoon
te Amsterdam verschenen bundel Van arme menschen 3, en laatstelijk herdrukt in Verzameld Werk, deel IV, Brussel, 1977, p. 845-856 .
Diezelfde maand schreef Buysse
17 .
Den Haag, 11 Laan v . Meerdervoort
6 Mei 1901
Zeer geachte Heer Thijm,
Te gelijk met deze neem ik de vrijheid U een novelle ter inzage
te sturen voor het Tweern . Tijdsch . Ik meen dat dit werk voor uw
tijdschrift wel geschikt zal zijn ; maar een hoofdzaak is, dat het hoewel nog al groot van omvang, in één aflevering geplaatst worde . Ik
denk dat U ook, na lezing, daarvan overtuigd zult zijn . Ook zou ik
graag willen, dat het stuk, als het opgenomen wordt, niet later dan
in de Septemberaflevering verschijnt . Mocht mijn werk u niet meevallen of, om voormelde condities, niet in aanmerking kunnen komen, dan verzoek ik u beleefd mij het manuscript terug te willen
zenden . Ik geef u meteen mijn verandering van adres op, waar ik van
nu tot 1 November zal verblijven, en blijf, hoogachtend,
uw dr .
Cyriel Buysse
(3) Toen deze bundel op 15 maart 1902 door Eduard Thorn Prikker besproken werd
in het weekblad De Amsterdammer, tikte Van Deyssel hem de volgende dag - in een
notitie - op de vingers omdat deze recensent zijns inziens letterkundige werken beoordeelde 'naar eigenaardigheden, dat slechts oppervlakkige eigenaardigheden van ze zijn' .
Zie L . van Deyssel, Elfde bundel Verzamelde Opstellen, Amsterdam, 1912, p . 233 .
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Maison - Rose
Afsné - bij Gent
België
Ditmaal werd Buysse op zijn wenken bediend . Al op 12 mei 1901
liet Van Deyssel weten aan Verwey : 'Ik heb een bijdrage van Buysse
van ± 3 vel kleine-druk, die in é en aflevering zou moeten, die ik
zeer goed vind, en die hij alleen kan afstaan voor de Juli- of voor
de September-aflevering .' (Briefw., III, p . 169) . Het werd de aflevering van juli 1901, de vierde aflevering van de zevende jaargang, p .
1-38 . Ook deze vertelling, Op het kleine gehucht, werd nog datzelfde
jaar opgenomen in Van arme menschen, en laatstelijk herdrukt in
Verzameld Werk, deel IV, Brussel, 1977, p . 864-909 .
Op 22 september 1901, datum waarop Van Deyssel zevenendertig
werd, kon de jarige Verwey laten weten : 'Voor de Novr . aflev . heb
ik, zoo gewenscht, een groote bijdrage van Buysse' (Briefw., III, p .
185) . Hij doelde daarmee op de zending die hem met de ochtendpost
had bereikt en die vergezeld ging van het volgend schrijven

18 .

Afsnee bij Gent (België)
21 September 1901
Zeer geachte Heer,
ik zend U hierbij, aangeteekend, ter inzage voor het Tweern . Tijdschrift het manuscript van een tooneelstuk in 4 bedrijven, getiteld :
Het Gezin van Paemel. Deze studie uit het Vlaamsche boerenleven
is geheel oorspronkelijk nieuw, niet getrokken uit een mijner vroegere romans of novellen .
Hopende dat het u moge welkom zijn, noem ik mij
Hoogachtend
uw dr .
Cyriel Buysse
P.S . Mag ik u beleefd verzoeken mij met den aanvang van 1902
als abonnent van het Tweern. Tijdschrift op te schrijven .
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Dat Buysse eind oktober 1901 de proeven nog niet mocht ontvangen, is afleesbaar uit deze briefkaart
19 .

Zeer geachte Heer,
Met deze heb ik de eer u te berichten dat ik met 1 November zal
terug zijn in Den Haag, 11, Laan van Meerdervoort .
Hoogachtend,
Cyriel Buysse
Afsnee bij Gent (België)
26 Oct . 1901
Lang hoefde Buysse toen niet meer te wachten . Het Gezin van Paemel verscheen achtereenvolgens in De XXe Eeuw van januari en
februari 1902, nu met ingang van 1 januari 1902 het tijdschrift van
Van Deyssel en Verwey voortaan maandelijks - en daarom ook onder een nieuwe naam - verschijnen ging . De jaargangen werden
aangehouden . Het Gezin van Paemel verscheen bijgevolg in de eerste
en in de tweede aflevering van de achtste jaargang : p . 64-91 en p .
179-202 .

Met de vrijdagmiddagpost van 29 maart 1902 kwam bij Van Deyssel een novelle van Buysse binnen die ik al zo'n halve eeuw lang tot
mijn favoriete proza-stukken reken . Ze werd begeleid door deze
brief :
20 .

Haarlem Dreef 38
29 Maart 1902
Zeer geachte Heer,
Heden zend ik u, aangeteekend, een novelle ter inzage voor de
XXe Eeuw. Wilt u zoo goed zijn, mij hier, te Haarlem, waar ik voor
een dag of tien verblijf, bericht van goede ontvangst te geven ?
Hoogachtend
uw dr .
Cyriel Buysse
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Het betrof ditmaal die allerkostelijkste vertelling Paatros, die terecht in augustus 1902 de achtste aflevering van de achtste jaargang
(p . 129-151) mocht openen . Buysse zelf nam Paatros op als slotverhaal in zijn in 1904, bij de Vennootschap 'Letteren en Kunst' te
Amsterdam, verschenen bundel Tusschen Leie en Schelde.
Voortaan moest De XXe Eeuw het zonder de, steeds hooggewaardeerde, medewerking van Cyriel Buysse stellen . De volgende brief
spreekt op dit punt voor zichzelf
21.
Den Haag
3 December 1904
Waarde Heer Thijm,
Zoudt u mij het genoegen willen doen mijn naam te schrappen als
medewerker van de XXe Eeuw ? U moet dit vooral niet beschouwen als een blijk van onvriendelijkheid tegen uw tijdschrift waarvan
ik de zeer belangstellende abonnent blijf, maar alleen als het onvermijdelijk gevolg van mijn mede-redacteurschap in GrootNederland .
Gelooft mij, met de meeste waardeering,
Hoogachtend en vriendschappelijk
uw dr .
Cyriel Buysse
Buysse's eerstvolgend levensteken aan het adres van Van Deyssel
luidt aldus
22.
11 Laan van Meerdervoort
Den Haag 12 Februari 1907
Zeer geachte Heer Thijm,
Door herhaalde afwezigheid was het mij onmogelijk - en dit tot
mijn groot leedwezen - verleden [op 26 januari 1907 - H .P .] uwe
lezing in den Kunstkring [te Den Haag - H .P .] bij te wonen, en
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kwam ik ook eerst gisteren tot kennisneming van uw zoo welwillend artikel over mij in de XXe Eeuw .
Mijn hartelijken dank daarvoor ; en, met de meeste waardeering
en hoogachting,
steeds uw dr .
Cyriel Buysse
Blijkbaar had Buysse eerst vierentwintig uur geleden kennis kunnen nemen van Van Deyssels bespreking van Buysse's in 1905 bij
C .A.J . van Dishoeck te Bussum verschenen Het Bolleken . Die
bespreking moet Buysse hebben aangetroffen in een hele reeks
kritieken, door Van Deyssel onder de titel 'Nederlandsche letterkunde van den tegenwoordigen tijd' bijgedragen aan De XXe Eeuw
van december 1906 . Deze reeks besprekingen werd nadien herdrukt
in L. van Deyssel, Tiende bundel Verzamelde Opstellen, Amsterdam,
1907, alwaar Het Bolleken aan de orde komt op p . 112-119 . Na Van
Deyssels overlijden op 26 januari 1952 is mij het bestaan gebleken
van een door Van Deyssel op 22 maart 1907 gemaakte aantekening,
die niet werd gepubliceerd en waarin hij zich rekenschap gaf van het
subjectieve in zijn eigen methode van kritiek, dit in 't bijzonder toegespitst op zijn bespreking van Het Bolleken. De betreffende aantekening werd alsnog openbaar gemaakt in Couperus bij Van Deyssel .
Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities .

Uitgegeven en toegelicht door Karel Reijnders, Amsterdam, 1968, p.
365 .
In De XXe Eeuw zou Van Deyssel nog éenmaal schrijven over een
werk van Buysse, en wel over Lente, in 1907 verschenen bij C .A.J .
van Dishoeck te Bussum . Die hooggestemde bespreking, in de aprilaflevering van 1908, p . 107-109, werd nooit door hem herdrukt en
volgt daarom hier in haar geheel :
Het beste Hollandsche boek, dat in de laatste maanden is verschenen, is Lente, een verzameling verhalen door Cyriël Buysse .
Deze bundel bevat één grooter verhaal en negen kleinere . Het
eerste, het grootere, heet Lente, en de geheele verzameling is hiernaar genoemd ; de overige heeten : Het Bezoek van engel Gabriël op
aarde, Het hondje, Het slechte vijffrankstuk, „Den Binder", Restitutie, De Stier, Berouw, Peetje Pruis, Van toekomst en verleden .
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Een der kenmerken van deze verhalen is, dat zij niet geschreven
zijn met het doel : „de werkelijkheid" „af te beelden" ; maar met het
doel : iets, een voorval, een toestand uit de samenleving, dien de
schrijver zich herinnerde of voorstelde, hetzij als leuk, hetzij als
treurig of weemoedig treffend, hetzij als geheimzinnig, hetzij als
scherp karakterizeerend, zoo een voorval of toestand, te ... vertellen .
De hoofdzaak bij dit werk is dus niet op eenigerlei wijze, namelijk
b.v . door fijne en uitvoerige of door samengedrongen en sterke beschrijving, ons datgene, waarover verhaald wordt, in de verbeelding
te brengen . Datgene, waarover verhaald wordt, wordt ons wel in de
verbeelding gebracht, maar dit brengen is niet de hoofdzaak. De
hoofdzaak is ons de gemoedsbeweging van het leuk, treurig, treffend,
geheimzinnig, scherp karakteristiek, vinden, te verschaffen . De
leukheid, het als treurig treffende, de geheimzinnigheid, hebben den
verhaaltrant doortrokken . En wijl zij den verhaaltrant doortrokken
hebben, hebben zij ook het eigenaardig gehalte der verbeeldingsvoorstelling - bij schrijver en lezer - veroorzaakt .
Hierbij wordt uitgegaan van een geheel ander gevoelen omtrent de
wereld, hierbij wordt gewerkt van een geheel andere houding van
den geest ten opzichte van het onderwerp dus - dan die den schrijver bij het samenstellen van zijn boek, getiteld Het Bolleken, bezielde .
De schrijver vindt het alles goed ; ja, hij vindt, naar den hier bedoelden zin van „goed", het meer dan „goed", en wel : aardig, verduiveld aardig, „bár leuk", of : innig weemoedig of : heel bizónder,
alles wat hij te vertellen weet .
Hij vertelt van een kleinen hond, dien hij gezien heeft ergens bij
een slagboom-afsluiter aan den spoorweg en die nog maar drie geheele pootjes had . (De hond is door een trein aangereden geweest) .
Dit voorwerp nu, dit objectje, heeft hem bizonder getroffen . Toen
hij al weêr verder wilde gaan, bemerkte hij, dat hij bizonder getroffen
was - (even als men de pijn van een u in 't been geschoten kogel
soms eerst eenigen tijd ná dat het feit plaats had, bespeurt) . Daarop
ging hij weer terug en moest van den baanwachter de geheele geschiedenis van het hondje vernemen .
Het gegeven nu der bizondere getroffenheid is de kern van het
kunst-proces in deze schets . Er gebeurde iets in den schrijver, dat
dieper ging dan zijn gewone waarneem- en denkleven . Hij was
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ergens diep geraakt . Dat zulk eenti aanraking geschiedde door het
zien van dat hondje en niet geschied zoude zijn b .v . door het zien
eener oude gebrekkige bedelares, moet zijn oorzaak hebben . Het is
het hondje op drie pootjes, dat een ongewonere gemoedsbeweging
gaande maakt, dan het normale medelijden bij het al voortgaand
zien van een beklagenswaardige op de straat . Deze oorzaak nu is de
samenkomst van het uiterst argeloze en het invalidenti in het gegeven object . En er komt nog iets bij . Het hondje is namelijk nu weder
gezond . Hij beweegt zich met gemak op zijn drie kleine poottin . Dit
maakt de gemoedstrilling fijner van aard dan zij ware indien de
schrijver ons dit voorwerp zijner gedachten voorhield op het
tijdstip, dat het ongeluk gebeurde of onmiddellijk daarna . De gemoedsbeweging correspondeerend met het zien van het ongeluk of
van den halfdooden hond onmiddellijk daarna, zoude rauwer, erger
zijn, - maar minder fijn dan deze, omdat de gezondheid van den
kleinen hond, die zelf, bij wijze van spreken, niets meer weet van
zijn ongeluk, de hier aanwezige argeloosheid, gekwetste argeloosheid, vermeerdert .
Het zien van dat kleine onbezorgde wezen, met de sporen van dat
vreeselijke van vroeger, veroorzaakt een beweging in het gemoed,
die diep kan gaan, juist omdat zij zoo fijn is .
Het grootste verhaal, de Lente, is over een bezoek dat een jong,
frisch, fijn en dartel, steedsch nichtje, uit Parijs, ter gelegenheid van
het overlijden eener erftante, brengt aan hare boeren-familie, grootendeels uit reeds oudere ongehuwde boeren-neven bestaande, op de
afgelegen hoeve in het bosch .
Met de zwem-scéne in dit verhaal (het nichtje in den hoeve-vijver
te water met een der kinkels) zou ik meenep, dat de schrijver zich
binnen het, hier verboden, terrein der onwaarschijnlijkheid heeft
begeven, - maar overigens, welk een zwierige humor beweegt er
door alles heen, door de gelaats- en overige lichaamsbewegingen der
minder houterig wordende oude-vrijers van boeren-neven, door de
schichtigheid van het boeren-paard bij de treinen, die het nichtje
aan- en weêr wegvoeren, en, als een geestelijke en geestige lentewind, door het afscheid-wuiven van zakdoeken en door de lichtkleurige jonge boomtakken, die sprakeloos over dit leventje heen
deinen bij de hoeve.
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Op deze bespreking heeft Buysse niet in geschrifte gereageerd . Dat
deed hij wél op een tekst van Van Deyssel, afgedrukt in De Boomgaard, Algemeen geïllustreerd maandschrift voor literatuur en kunst,
tweede jaargang :
Mijne Heeren,
In dank voor uw vriendelijke uitnoodiging, deel ik u mede, dat
Cyriel Buysse mij voorkomt een der allerbeste kunstenaars te zijn,
waarop de Nederlandsche Letterkunde (Noord en Zuid) trotsch
mag zijn, een heerlijk verteller, een echte auteur, een prozadichter.
Na vriendelijke groeten ben ik,
de uwe
L.v .D.
Op 18 april 1911 betuigde Buysse hem 'Hartelijk dank voor uw
sympathieke woorden in den Boomgaard van Antwerpen. Cyriel
Buysse' . Daarna zou er tussen deze twee een stilte vallen die eerst
na dertien jaar verbroken werd door het gelukstelegram waarmee,
vanuit Sint-Denijs-Westrem, Buysse Van Deyssel op diens zestigste
verjaardag, 22 september 1924, bedacht : 'Een warme huldegroet uit
Vlaanderen . Cyriel Buysse' . Op 8 november van dat jaar werd Van
Deyssel in de zalen van de Vlaamsche Club te Brussel en later op
die dag, in de Taverne Royale, door de Vlamingen gehuldigd . Het
was toen Buysse die voorzat en die August Vermeylen, de ware
inrichter van de hulde en de voorzitter van het comité (door familieomstandigheden verhinderd) mocht vervangen . Bij die gelegenheid
zal Van Deyssel ook zijn dank hebben betuigd - wanneer hij dit
niet reeds eerder langs schriftelijke weg had gedaan - voor de waarderende woorden aan zijn adres, door Cyriel Buysse bijgedragen aan
het dagblad De Telegraaf van zaterdag 20 september 1924, avondblad, derde blad, p . 9, eerste kolom
De kunst van Van Deyssel draagt m .i. den onmisbaren [lees onmiskenbaren - H .P .] stempel van het genie .
Soms kan men zich afvragen : Wat heb ik aan al die ragfijn-uitgeplozen beschrijvingen van in werkelijkheid onbeduidende en levenboze dingen ? Ongeveer hetzelfde vraagt men zich af bij een schilderij van Vincent van Gogh, dat een biljart in een herberg, of een
gewone tafel en stoel in een doodgewone kamer voorstelt . Men
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zegt : 't is niets ; en men voelt : het is alles ! De adem van het genie
zit er in. Tracht niet te ontleden of te critiseeren : Bewondert en geniet !
Zoo voel ik Van Gogh ; en zoo voel ik ook Van Deyssel .
Cyriel Buysse .
Het Lodewijk van Deyssel-archief bewaart voorts een circulaire,
gedateerd 4 October 1929, betreffende het 'Jubileum-jaar Cyriel
Buysse'. Daaruit blijkt dat er een huldiging zou plaatsvinden te
Brussel op 27 oktober, zulks naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Buysse, op 21 september 1929 . Van Deyssel behoorde
echter niet onder degenen die op 27 oktober de academische zitting
bijwoonden in de Gotische zaal van het Brussels Stadhuis, noch tot
de deelnemers aan de maaltijd ter ere van Buysse, in de zaal Mercelis
te Elsene-Brussel. Niettemin was hij in de geest daar aanwezig, want
op 1 november 1929 schreef Buysse hem vanuit Deurle bij Gent
23 .

Waarde Heer en Vriend,
Uw brief is de schoonste en van inhoud de rijkste die ik ontvangen heb en daarom betreur ik het zoo innig, dat hij mij een ietsje
te laat overhandigd werd : dat wil zeggen toen we reeds van tafel opgestaan en verspreid waren . Zoo kon hij door Vermeylen niet meer
voorgelezen worden . Ik ben er niet minder dankbaar om ; en nu zal
hij toch nog voorgelezen worden, met een paar andere, op het feestmaal 't welk mij in December te Gent, die zoowat „mijn" stad is,
aangeboden wordt .
Wie weet of gij daar niet zijn zult ! Ik zal in ieder geval uw naam
aangeven op het lijstje van „mijn" invités .
Inmiddels, met gullen, vriendschappelijker handdruk uw
Cyriel Buysse
Van Deyssel ontbrak echter ook op zaterdag 14 december 1929 bij
de plechtige opening van de Buysse-tentoonstelling in de Lakenhalle
en 's avonds in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg bij de opvoering van o .a . De plaatsvervangende vrederechter, zoals hij ook ontbrak op zondag 15 december 1929 aan het 'gezellig banket' in het
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Posthotel-Flandria Palace te Gent . Vanuit de Jordensstraat 60 te
Haarlem vertrok er op zaterdagmorgen een telegram naar de feesteling : 'Dankbaar voor uitnoodiging / tot bizonderen spijt verhinderd / leeft in gedachte deze Gentsche dagen geheel mede /
Alberdingk Thijm (Van Deyssel) Haarlem' .
Hierna zou Lodewijk van Deyssel zich nog eenmaal tot Cyriel
Buysse richten en wel op 16 maart 1930 . De toen door hem geschreven brief is echter nooit door hem verzonden . Ik heb hem aangetroffen in een reeds gesloten maar nog niet gefrankeerd couvert :

24 .

Haarlem, 16 maart 1930
Jordensstraat, 60 .
Waarde Buysse,
Reeds eenige maanden geleden deed men mij de eer voor te stellen,
dat ik voorzitter zou zijn bij eene aan U te brengen NoordNederlandsche huldiging . Ik vréés dat dit U ter oore is gekomen ;
om dat ik dan niet zou weten hoe mij te verantwoorden betreffende
de werkelijk ongewone vertraging, die de uitvoering van het plan
ondervindt .
Soms is het immers juist de voorzitter van een gezelschap, die de
zaken, en dan met de gewenschte voortvarendheid, in elkaar zet .
Daarom wilde ik U nu eindelijk even mededeelen, dat het mij niet
mogelijk is een dergelijk voorzitterschap, als dit door mij aangenomene, anders op te vatten dan als zich beperkend tot de enkele
hoofdlijnen van het geheel.
Zoo in éénig, dan zou ik zéker in dít geval, een voorzitterschap
gaarne meer als arbeidstaak begrijpen . De bezetting van mijn tijd
maakt dit echter helaas onmogelijk . Ik ben dus afhankelijk van ander handelen of niet-handelen . En kan U, - mocht het plan U ter
oore zijn gekomen - alleen verontschuldigingen maken voor de bemanning van het huldigingsscheepje, waarmede wij reeds in het vorig najaar zee kozen .
Ik las, dat gij zeer onlangs nogmaals te Brussel gevierd zift geworden en leid daaruit af, dat er bij U geen bezwaar tegen is de Noord30

Nederlandsche viering in Maart of April te doen plaats hebben .
Wil mijn zeer hartelijke groeten ontvangen.
Uw vriend
K .J .L . Alberdingk Thijm
Ruim elf jaar na Buysse's overlijden op 25 juli 1932 zou Van Deyssel zich tussen 11 augustus en 25 oktober 1943 zetten tot de lezing
en zeer ten dele ook tot de herlezing - van een aantal werken
van Cyriel Buysse . Op 21 augustus bleek hij de bundel Wroeging
herlezen te hebben, zonder zich daarbij te herinneren achtenveertig
jaar eerder die bundel te hebben besproken . Postuum verschenen
deze Notities bij de lectuur van Cyriel Buysse alsnog in De Tafelronde,
tweede jaargang (1954-1955), nr. 3-4 (1954), p . 145-150 (cf. Bijlage) .
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BIJLAGE
Lodewijk van Deyssel
Notities bij de lectuur van Cyriel Buysse*
11 Augustus 1943 . - Afgaande op het eigenaardig soort taal, op de
eigenaardige woorden en woordschikking, waarmede de beschouwing der dingen in taal wordt uitgedrukt, denk ik, dat Mea Culpa
een der jongste, vroegste, eerste werken van Cyriel Buysse is . Wat
hij wil te kennen geven, zegt hij op een opzettelijk, zwaarwichtig
degelijke wijze, even als iemant, die meent, dat een toespraak in bizondere, van de alledaagsche omgangstaal afwijkende, vormen moet
gehouden worden en die zich daartoe speciaal zét zoo als iemant,
die, te midden van het spréken der anderen, een lied gaat zingen .
12 Augustus 1943 . Mea Culpa van Buysse is in elk geval een interessant werk. Het is heelemail niet in den zoogenaamd naturalistischen stijl of van de naturalistische levensbeschouwing uit . Het lijkt
ook in 1840 geschreven te kunnen geweest zijn .
Het is een histoire sentimentale . Men kan zich misschien de beschreven dingen niet in werkelijkheid voorstellen . Bij menschen vertoonen die eindeloze ontzettende gemoedshoozen en -orkanen zich
uiterlijk misschien niet zoo sterk ; maar deze stijl (van Mea Culpa)
brengt meê, dat men de dingen in werkelijkheid niet zoo precies
zich behoeft te kunnen voorstellen.
Het is een hevig gemoedsleven, ook in de uiterlijke manifestaties
daarvan, verhaald op de wijze zooals Bossuet en Bourdaloue predikten (om het een weinig te zeer aangezet te kennen te geven) . Er komen echter ook niet letterlijk onjuiste aangevingen in voor . Bij
voorbeeld voorhoofdfronsingen, aderzwellingen, die onmogelijk
zouden zijn .
Het recht van den sterkste, door C . Buysse is
16 Augustus 1943.
heel mooi om dat het in den vorm van een doortastend krasse naturalistische afbeelding de door Maeterlinck geponeerde mystico-

(*) Uit : De Tafelronde, 2de jg. (1954-1955), nr. 3-4, p . 147-150 .
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psychico-physiologische waarheid demonstreert, «que la cruauté est
le fond de la volupté», en de extreem pessimistische, dat de handeling van het natuurlijke leven is het vertrappen en verguizen van
wat edel is en fijn .
Zie voor mooie passages in Buysse's boek Daarna, op de bladzijden 62, 63, 64, een zonsondergang . De plechtigheid, het «heiligstille», van het gebeuren in de natuur is hier, als toon, tint, aard, gehalte, karakter of gestel van het geschrevene gevonden .
17 Augustus 1943 . De roman van den schaatsenrijder (1918) door
Buysse is ook heel aardig . Het is een aardig idee om aldus de levenslotgevallen, die U gedurende de tijden van uw schaatsenrijden
zijn overkomen, met al hun aangrijpendheden en heerlijkheden, te
verbinden aan dat schaatsenrijden, omdat gij ze U herinnert zóo als
gij ze U herinnert omdat gij ze doorleefd hebt van uit uw gestellen gedachte-heerlijkheid dóór dat schaatsenrijden .
19 Augustus 1943.
Het boek Oorlogsvisioenen van Buysse is een
reeks onderhoudende schetsen van iemand, van menschen, die den
oorlog meêmaken zonder eigenlijke politieke gerichtheid, zonder
politiek partij trekken vóór dit en tégen dat ; maar alleen gekant zijn
tegen medemenschen, die je rustige stad binnen komen en daar alles
verwoesten, vermoorden, plunderen, verbranden . . .
20 Augustus 1943.
De Vroolijke Tocht (1911) van Buysse is een
gewoon, wel leesbaar journalistisch autoreis-dagboek . Hij is een aardige man, dien men graag hoort praten .
21 Augustus 1943 .
Het boek door Cyriel Buysse, naar het eerste
der daarin opgenomen werkjes Wroeging genaamd, is, althands, wat
dit eerste werkje betreft, geschreven in Buysse's jongelingstijd, toen
hij eenvoudig nog niet gewoon goed Hollandsch schrijven kon . Het
is vol van de vreeselijkste mistastingen bij de woordkeuze . Verder
is het geschreven in een prae-naturalistischer, laat-romantischer
stijl . Een der groote vermogens van Buysse is het opvoeren in lange
uitweidingen van het gemoeds- en hartstochtleven, zooals het in
Wroeging en juist zoo in ander werk gebeurt .
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In de Natuur (1905) van Buysse, heeft ook
23 Augustus 1943 .
goede dingen . Vooral «het leelijke jonge eendje» heeft iets zeer fijns
diep in 't gemoed priemend .
25 Augustus 1943. - De novelle De heer Jocquier en zijn lief van
Buysse, is zéér mooi . De volstrektheid van het onpartijdige bij het
afbeelden der werkelijkheid, de uiterste soberheid, heeft hier een
machtig effect .
Van arme menschen door Cyriel Buysse, doet
26 Augustus 1943 .
ons een mooyen mensch in den schrijver kennen . Het is alles schildering der dingen door een mooi menschengemoed .
Wij worden niet getroffen door het eigenaardige, door het «karakteristieke» in de levens der objecten ; maar door scherp naar voren
komende bizonderheden uit hun gemoedsleven (liefde tusschen
broêr en zuster, tusschen moeder en kinderen, enz .)
Het is lang geleden, dat ik Zola las ; maar het komt mij voor dat
de hoedanigheid der kunst bij Zola elders resideert als bij Buysse . De
bizonderheid, dat bij de begrafenis van een geliefden zeer nabijen
bloedverwant door de familie veel staken drank gedronken wordt,
zal bij Zola een andere dracht hebben als kunstbestanddeel dan bij
Buysse .
Buysse ziet het gehele leven zijner objecten meer door den gloed
heen van de werkelijke genegenheid, die hij hun toedraagt . Bij Zola
treft meer de mate van «waarheid» in de schildering, maar is de líef
de van den kunstenaar voor de ménschen minder doordringend.
Buysse's boek 'n Leeuw van Vlaanderen is «interessetrend», is mooi, ofschoon taalkunstkundig te kenschetsen als
een wat rhetorische en dus van een zekeren afstand de onderwerpen
beschouwende en niet in die onderwerpen scherp indringende stijl
omdat de zedelijke-schoonheid in een mensch er treffend juist in
wordt behandeld . Wat het eigenlijk is als iemand wil leven en gaat
leven, zooals hij meent, dat nu waarlijk goed is, dat wordt in dit
boek uitnemend beschreven .
Zooals een jonge-man in het diepst zijner gedachte meent, dat
goed is te leven . -- z6o te leven . «Ik wijd mij aan de kunst», «ik wijd
ja, dat is
mij aan den godsdienst», «aan de politiek mijner partij»,

30 Augustus 1943.
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alles goed en wel, maar lééf ik wel goed ? Wat ik, op zijn diepst mij
rekenschap gevend, gevoel dat goedheid van leven is . - is zóó mijn
leven ?
Voor zoover ik weet, is Buysse, die, in andere werken, ook zeldzame gemoedswaarden ten toon spreidt, in 'n Leeuw van Vlaanderen
de eenige vertegenwoordiger in de Nederlandsche Letterkunde van
den laatsten tijd van de Zedelijke-Schoonheid, dat is van die opvatting, die de Deugd voor ons besef als iets aan de aesthetische Schoonheid gelijkwaardige doet verschijnen .
Buysse beschrijft het leven van zijn held niet als een menschenkarakter, zooals dat te midden van veel andere karakters in de natuur
voorkomt . Het is hem niet te doen om natuurgetrouw een deel der
werkelijkheid weêr te geven . Maar hij beschrijft, om die als schóónheid te doen uitkomen, de schoonheid in een menscheninborst .

1 September 1943. - Het volle leven is ook een goed boek van Buysse . Hij beschrijft de werkelijkheid van het menschenleven op een andere manier als de manier, welke de andere naturalisten met elkaar
gemeen hebben .
In Stemmingen van Buysse ook moois . Die kleine momenten uit
eigen gemoedsleven, vlot in gewonen eenvoud genoteerd, zijn ook
goed . Echter veel hierin, in deze Stemmingen, niet veel zaaks .
7 September 1943.
Van Hoog en Laag het Eerste Levensboek, door
Buysse, is niet veel zaaks ofschoon er wel een enkele passage in voorkomt (over het van kind jongeling worden van de hoofdfiguur
Fonske Vermaere), waar een toestand in het menschenleven monumentaal of klassiek juist wordt medegedeeld .
23 October 1943 .
Buysse gebruikt in zijn vele uitingen over het
mooie Vlaamsche landschap veel te gauw en te dikwijls het woord
goud of gouden . Het herfstbosch, dat ik nu uit mijn vensters zie, is
niet goud . Door het linker venster is het geel, door het rechter
groen-geel, een fraaie kleur . Vlammend of laaiend goud kan men de
zon soms ij zonsondergang noemen .
Het voorbarig gebruik van het woord goud ontstaat door een onjuiste wending van den drang om uit te drukken, dat iets een prachtige, rijke kleur heeft . «Goud» is, door zekere oorzaken en in zeker
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opzicht, synoniem met «heerlijk geel» . Ik bedoel, dat Buysse indien
hij een geel zag, dat hem verrukte, hij geneigd was dat goud te
noemen .
25 October 1943.
De kleur, die ik door het rechter venster zag,
was niet groen-geel maar groen-en-geel . Een effen oppervlakte kan
groen-geel zijn, dat beteekent lichtelijk groen getint geel . Maar door
het venster zag ik een massa geele en een massa groene bladen aan
de booroen . In zijn geheel was dit dus iets groen- en geels .
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CYRIEL BUYSSE EN HET SAINT-SIMONISME
EEN IDEEËNHISTORISCHE STUDIE VAN
EEN AANTAL VROEGE WERKEN
door
Christian de Borchgrave
Aspirant van het Belgisch Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek

Inleiding
In een artikel verschenen in 1986 1 buigt Dr . Romain Debbaut
zich over zes romans uit Cyriel Buysses beginperiode : Sursum Corda
(1894), Wroeging (1895), Mea Culpa (1896), Op 't Blauwhuis (1897),
'n Leeuw van Vlaanderen (1900) en Daarna (1903) . Meer bepaald onderzoekt hij vanuit welke optiek voornoemde werken geschreven
werden, en, aan het einde van zijn betoog gekomen, maakt hij gewag van een mogelijk parallellisme tussen Buysses ideeën en die van
Saint-Simon en van de saint-simonisten, hieraan toevoegend dat het
echte onderzoek daaromtrent nog moet verricht worden . Het leek
ons, zowel vanuit een zuiver historisch als vanuit een literatuurwetenschappelijk oogpunt, de moeite waard om op deze kwestie in te
gaan .

1. Cyriel Buysse en het saint-simonisme
a. De saint-simonistische doctrine
Het saint-simonisme was vooreerst de doctrine van één man,
Claude-Henri de Rouvroy, graaf van Saint-Simon (1760-1825), een
verlicht aristocraat . Saint-Simon wilde uitstijgen boven de humanitaire utopistische stelsels van de achttiende eeuw en kondigde reeds

(1) R . Debbaut, De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse,1894-1903, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, II, 1986, pp . 55-106 .
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op bepaalde punten het sciëntisme van de late negentiende eeuw
aan . Zo was hij ervan overtuigd dat de vooruitgang van de positieve
kennis een noodzaak was voor de maatschappij en dat tal van tot
dan toe onopgeloste problemen aldus een natuurlijke oplossing zouden vinden 2.
Het saint-simonisme was in de eerste plaats een doctrine van de
produktie . Saint-Simon onderstreepte de primordiale rol van de producenten, producenten die zich moeten verenigen teneinde de sociale rijkdom te vergroten en van wie ieder afzonderlijk vergoed dient
te worden overeenkomstig zijn (sociale) inzet . Elke producent beschouwde hij als een industrieel, om welke produktie het ook ging
landbouw, handel, nijverheid, kunst .. . De benaming consument
wees hij toe aan degene die het werk van anderen verbruiken zonder
zelf te produceren of die in elk geval meer verbruiken dan dat ze
produceren 3.
Van dit punt uit proclameerde Saint-Simon het primaat van het
economisch element op het politiek element : de organisatie van de
economie is van groter belang dan de politieke instellingen . Hij stelde de principes zelf van het politiek liberalisme en van de democratie in vraag . Hij beschouwde de ongelijkheid als een natuurlijk en
weldadig iets en geloofde in de deugdzaamheid van de elite, was
voorstander van de technocratie, van een industrieel en administratief bestuur dat de methodes die in de industrie van kracht zijn zou
toepassen op de hele maatschappij 4.
Saint-Simon gaf uitvoerig kritiek op de gevestigde orde . Zijn kritiek op de liberale economie kondigde de marxistische kritiek aan .
In de nieuwe politieke orde zal de sociale organisatie één enkele, permanente taak hebben : de in de wetenschappen, nijverheid en schone
kunsten verworven kennis zo goed mogelijk ter bevrediging van de

(2) J . Touchard, Histoire des idées politiques. 2 . Du X VIIIe siècle à nos jours, Paris, Pres9
ses Universitaires de France, 1985 (1958) (Collection Thémis, science politique), p .
558 ; G . Lefranc, Histoire des doctrines sociales dans l'Europe contemporaine. I.. Jusqu en
1914, Paris, Aubier-Montaigne,1966 (Histoire du travail et de la vie &onomique), p. 26 .
(3) J . Touchard, op. cit., pp. 559-560 ; E . Halévy, Histoire du socialisme européen, Paris,
Gallimard, 1948 10 (Bilbiothèque des Idées), p. 54 en p . 57 ; G . Lefranc, op. cit., pp .
22-23 .
(4) J . Touchard, op. cit., pp . 560-561 ; E. Halévy, op. cit ., p . 56 ; G. Lefranc, op. cit.,
p . 23 .
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menselijke behoeften aanwenden : „Améliorer le plus promptement
et le plus complétement possible l'existence morale et physique de
la classe la plus pauvre" : sociale hervorming is het doel 5.
Vooral in zijn Nouveau Christianisme legde Saint-Simon er heel
sterk de nadruk op dat de politiek moet culmineren in een religie .
Het nieuw christendom heeft als taak de mensen gelukkig te maken
niet alleen meer in de hemel maar ook op aarde . Teneinde alle volkeren en alle klassen in een staat van permanente vrede te verenigen,
moet de vernieuwde religie de belangen van wetenschap en industrie
behartigen en het lichamelijk en geestelijk welzijn van de armste lagen bevorderen 6. Ook de kunst kreeg in zijn doctrine de functie
van een aan de verheerlijking van het industrialisme ondergeschikte
moraal toegewezen . „L'art pour l'art" betekende voor hem een decadent begrip ; een moderne kunst in een industriële samenleving
moet haar inspiratiebronnen zoeken in de fabrieken en laboratoria
en heeft als taak de producenten aan te moedigen' .
De verspreiding van de doctrine van Saint-Simon begon in het jaar
1828 . Onder invloed van Prosper Enf antin nam de saint-simonistische beweging steeds meer openlijk de trekken aan van een nieuwe
religie met een stevig georganiseerde hiërarchie .
Het politieke denken van de saint-simonisten was, althans in de
periode tussen 1828 en 1832, sterk totalitair georiënteerd . Zij stelden
dat de maatschappij in handen moest zijn van „genieën", van
vende symbolen", van mensen met charismatische eigenschappen
diee eenparig door het volk worden aanvaard en die zich ten volle
bewust zijn van hun sociale verantwoordelijkheid (,,les protecteurs

(5) J . Touchard, op. cit., p . 561 ; G . Lefranc, op. cit., p. 23 ; J . Walch, Qu'est-ce que le
saint-simonisme ? Vues actuelles sur le saint-simonisme du XIXe siècle, in : F . Perroux
en P .-M. Schuhl (red .), Saint-Simonisme et pari pour l'industrie XIXe-XXe siècles . I. Théorie et politique, Genève, Droz (Economies et Sociétés . Cahiers de l'Institut de science
&onomique appliqués, tome IV, n° 4, avril 1970), p . 10 .
(6) J . Lacroix, Les ides religieuses et esthétiques de Saint-Simon, in : F. Perroux en
P .-M . Schuhl (red .), op, cit., pp . 91-92, p . 94 en p . 97 ; J . Walch, Qu'est-ce que le saintsimonisme ?, in : F. Perroux en P .-M . Schuhl (red .), op. cit., p . 11 ; E . Halévy, Histoire
du socialisme européen, p. 58 .
(7) J . Lacroix, Les ides religieuses et esthétiques de Saint-Simon, in : F . Perroux en
P.-M . Schuhl (red .), op . cit., p . 97, p . 98 en p .105 ; J . Himelblau, Reflections of Claude
Henri, Comte de Saint-Simon, on the Artist and his Art, in : Romance Notes, volume
IX, n° 1, 1967, p . 76 ; J . Walch, Qu'est-ce que le saint-simonisme ?, in : F . Perroux en
P.-M. Schuhl (red .), op. cit., p . 10 .
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- nés de la classe ouvriére") . Vrijheid had in hun ogen niets te maken
met de triomf van de individualiteit maar was volgens hen veeleer
gelegen in „la puissance donnée á tour de développer avec l'appui et
sous la direction de la paternité sociale leurs f acultés naturelles ."
De saint-simonisten waren verder, zoals overigens tal van negentiende-eeuwse (progressieve) denkers (Cabet, Stuart Mill, Marx . . .),
voorstanders van de sociale gelijkheid tussen man en vrouw. Zij pleitten voor de intrede van de vrouw in de sociale en politieke functies,
voor huwelijken tussen „gelijke" partners en voor een op het koppel gebaseerd sociaal systeem . Het moderne huwelijk bekritiseerden
zij niet enkel omwille van zijn dubbele standaard inzake sexuele moraliteit maar ook om de regel dat de vrouw gehoorzaam moet zijn
en het huishoudelijk werk moet verrichten 8.
In het moederland Frankrijk overleefde het saint-simonisme tot
aan de Commune, zij het in een gevulgariseerde, aan de tijd aangepaste vorm . Het kende er zijn hoogtepunten onder de Tweede
Republiek (1848-1852) en het liberale Tweede Keizerrijk (18521870) 9.
b. Saint-simonistische elementen in de zes werken
Het saint-simonisme was dus hoofdzakelijk een doctrine van de
produktie . Nu kan men toch maar moeilijk stellen dat deze doctrine
terug te vinden is in de zes besproken werken, althans niet in een
zuivere vorm . Het is natuurlijk wel zo dat Buysse in Wroeging Op
't Blauwhuis en Daarna afkeuring laat blijken voor het nietsdoen
van de edellieden, doch die afkeuring kadert niet in een algemene
verheerlijking van de produktie . In Sursum Corda I krijgt Gilbert,

(8) E . Halévy, Histoire du socialisme européen, pp. 58-59 ; J . Walch, Qu'est-ce que le
saint-simonisme ?, in : F . Perroux en P .-M. Schuhl (red .), op. cit., pp.14-15 ; J . Touchard,
Histoire des idées politiques. 2. Du XVIIle siècle à nos jours, p . 558 en p . 561 ; G . Lefranc,
Histoire des doctrines sociales dans l'Europe contemporaine. I. Jusqu'en 1914, pp. 25-26 ;
G .G . Iggers, Le Saint-Simonisme et la pensée autoritaire, in : F . Perroux en P .-M. Schuhl
(red .), op. cit., pp . 79-83 ; L.F . Goldstein, Early Feminist Themes in French Utopian Socialism : the St .-Simonians and Fourier, in : Journal of the History of Ideas, XLIII, n° 1,
1982, pp . 92-95 .
(9) P . Régnier, De l'état présent des études saint-simoniennes, in : J .-R . Derré (red.),
Regards sur le Saint-Simonisme et les Saint-Simoniens, Lyon, Presses Universitaires,1986
(Littérature et idéologies), p . 168 .
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zij het om sociale redenen, een afkeer van zijn eigen fabriek, die hij
uiteindelijk verkoopt, en in 'n Leeuw van Vlaanderen gaat Robert
zijn deel van het ouderlijk industrieel vermogen aan zijn broer opvragen om het aan liefdadigheid te besteden . Dit is alvast moeilijk
in overeenstemming te brengen met Saint-Simons geloof in de industrie om de sociale rijkdom te vergroten . Wél dicht bij één van
de saint-simonistische standpunten inzake produktie lijkt de manier
waarop Robert in 'n Leeuw zijn oude meid inhuurt (pp. 10501051) 10 . Maar ook hier is voorzichtigheid geboden : waar SaintSimon en de saint-simonisten het hebben over vergoeding naar inzet, is er in dit geval toch sprake van een lossere overeenkomst : de
meid moet haar loon zelf maar bepalen, Robert zal het indien nodig
wel aanpassen ; ook moet zij dat waar zij geen zin in zou hebben,
zeker niet doen . Het „loon tegen arbeid"-principe strijdt trouwens
met Roberts beginselen .
Tweede punt bij Saint-Simon en zijn volgelingen : de voorrang van
het economische op het politieke . Bij Buysse krijgen ons inziens
noch het een noch het ander voorrang . Uit Gilberts uitspraak dat
de verstandigen, de geleerden en verlichten een sociale staat zullen
stichten, hopelijk gesteund op zoveel mogelijk rechtvaardigheid,
wetenschap en individuele waarde (Sursum Corda , p.192), zou op
het eerste gezicht wel verwantschap kunnen blijken met SaintSimons technocratie-idee . Dezelfde Gilbert had overigens gedroomd
over zijn dorp te regeren, zo vernemen wij op p . 345 . Robert neemt
in 'n Leeuw na veel terughoudendheid politieke verantwoordelijkheid op. Maar zowel Gilbert als Robert ontpoppen zich uiteindelijk
als zuivere a-politieke personen ; beiden geven zij de voorkeur aan
de individuele actie, van beneden uit . Hiermee zijn wij toch wel ver
verwijderd van een strenge technocratie á la Saint-Simon of van een
totalitaire, anti-individualistische samenleving zoals de saintsimonisten voorstelden . In het aangehaalde citaat uit Sursum Corda
vermeldt Gilbert trouwens ook de individuele waarde, naast rechtvaardigheid en wetenschap . Het individu speelt in alle zes romans
overigens een primordiale rol, zoals wij verder nog zullen zien . Ter(10) Alle verwijzingen zijn terug te vinden in het Verzameld Werk van Cyriel Buysse,
deel 1, samengesteld en ingeleid door A . van Elslander met de medewerking van A .M .
Musschoot, Brussel, A . Manteau, 1974.
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loops willen wij hier nog even vermelden dat Goethe, die zich enige
tijd voor het saint-simonisme interesseerde, de doctrine afwees juist
omwille van het feit dat ze de voorrang geeft aan het collectief welzijn op het individueel geluk 11 .
Saint-Simon was gekant tegen het politiek liberalisme en de democratie . In 'n Leeuw van Vlaanderen lijkt het alsof Buysse gekant zou
zijn tegen het algemeen (meervoudig) stemrecht en tegen het parlementarisme (zie o .a . de beschrijving van het parlementaire leven,
pp . 1029-1030) . Een meer globale benadering brengt echter meteen
een genuanceerder inzicht : Buysse stelt de democratie zelf niet in
vraag, hij constateert alleen dat de buitenlieden in geen enkel opzicht rijp zijn om hun zeg te hebben in het politieke leven (,,Zij waren over 't algemeen zeer weinig ingenomen met hun nieuwe,
pasverkregen burgerrechten . Veel liever hadden zij 't algemeen
stemrecht zien achterwege blijven ; veel liever, vooral, hadden zij
willen blijven stemmen volgens de oude manier, toen de pastoor, de
kasteelheer, of om het even welke „kiesdraver" hun 's avonds voor
de verkiezing een behendig gemerkt stembriefje kwam brengen, met
nadrukkelijk verzoek datzelfde briefje, en geen ander, in de bus te
laten vallen", pp . 1000-1001) . Politiek is volgens Buysse zeker niet
van fundamenteel belang, zie bijvoorbeeld ook het antwoord van
Gilbert aan De Moor in Sursum Corda ! : „(.. .) ge weet niet wat ge
zegt als ge spreekt van hier te lande politieke propaganda te maken .
Politiek op de buiten ! ( . . .) Allons donc, politiek ! Leer hen eerst
mensen worden ; leer hen eerst denken ; (...)" (p .188) . Buysse houdt
er in deze romans geen specifieke politieke opvattingen op na : het
politiek bedrijf laat hem gewoon koud .
„Améliorer le plus promptement et le plus complètement possible
l'existence morale et physique de la classe la plus pauvre" luidt het
bij Saint-Simon en de saint-simonisten . En bij Buysse ? In Sursum
Corda I en 'n Leeuw van Vlaanderen streven Gilbert respectievelijk
Robert inderdaad naar geestelijke en materiële verheffing van de nederigen (wel ligt de nadruk in Sursum Corda I en in de eerste fase
van 'n Leeuw veel meer op het eerste punt) . Het verschil tussen
(11) R . Fakkar, L'influence internationale de Saint-Simon et de ses disciples. Bilan en Europe et portée extraeuropéenne, Genève, 1967 (Université de Genève . Faculté de Lettres .
Thèse n° 184), pp . 95-96 .
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Saint-Simon en Buysse ligt in de manier waarop die verheffing moet
plaatsvinden . Bij eerstgenoemde klinkt het allemaal heel groots : ze
moet zo snel en volledig mogelijk tot stand komen, via een op (positieve) kennis gebaseerde sociale organisatie . Laatstgenoemde ziet het
echter heel wat bescheidener : de wereld is onvolmaakt en zal altijd
wel onvolmaakt zijn, waar het op aankomt is dat elk mens afzonderlijk zich naar eigen kunnen inzet ter bevordering van de verheffing .
Geen hervorming van boven uit dus (als er al sprake van hervorming kan zijn), maar concrete actie op het laagste niveau, aan de basis : dit is wat de lezer voorgehouden wordt in Sursum Corda , in
'n Leeuw van Vlaanderen en in Mea Culpa.
Nog verder van Saint-Simon en zijn volgelingen verwijderd is
Buysse wanneer hij het heeft over religie en kunst . Bij Saint-Simon
staat de religie volledig ten dienste van het industrialisme, dat geluk
op aarde zal brengen ; in Sursum Corda I ziet Gilbert uiteindelijk in
dat de godsdienst voor de kleine man een grote troost betekent, een
steun in zijn ruwe strijd om het leven (p . 325) . En terwijl SaintSimon een totaal utilitaristische opvatting van de kunst heeft, een
kunst „ten dienste van" voorstaat, vinden Robert en Ghislains in 'n
Leeuw herschepping in de „pure glorie van de volmaakte kunst"
(kunst „van vervlogen eeuwen") (p .1066), en doet Alfred in Daarna
werkelijk aan „1'art pour 1'art" : „met het hoog geweten van de
machtige artiest, die al het beste van zijn tijd en levenskracht aan de
scheppingen van zijn genie opoffert" (p . 1142) doet hij „al het
mooie en grote van de wereld vanuit de beperkte werkelijkheid van
de Materie tot in 't oneindige van 't Ideaal" stijgen (p . 1257) .
Een conclusie dringt zich hier al op : sporen van rechtstreekse
beïnvloeding door het saint-simonisme zijn in deze zes werken niet
te vinden . Buysse zelf heeft overigens, naar ons weten, nooit gewag
gemaakt van de doctrine, noch in zijn literaire produkties, noch in
de (schaarse) interviews die hij verleende . Het enige punt waarbij hij
er misschien, onrechtstreeks, door beïnvloed is, betreft het probleem van de relaties tussen man en vrouw . Inderdaad, daar waar de
saint-simonisten voorstanders zijn van huwelijken tussen „gelijke
partners", lijkt het ernaar dat Buysse er een zelfde visie op nahoudt .
Een verhouding zoals Gaëtan en Julia in Wroeging of René en Lucie
in Mea Culpa kan nooit goed slagen : het verschil in maatschappelijk
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niveau en in het tweede geval ook en vooral in intellectueel niveau
is veel te groot . In Daarna voelt Florence niets voor de kunst van
Alfred en deelt zij in geen enkel opzicht zijn levensopvatting : hun
huwelijk valt in duigen . In 'n Leeuw van Vlaanderen wordt eigenlijk
„het goede voorbeeld" gegeven : Robert maakt de zeer bewuste keuze om zijn verloofde Ghislains, van wie hij nochtans erg veel houdt,
te verlaten, daar zij het leven dat hem onontbeerlijk is niet delen kan
of wil ; uiteindelijk komt Ghislains tot „bekering", een bekering die
overigens vrij ongeloofwaardig overkomt . En in Sursum Corda
zien wij dat Gilbert zijn vriend Eugéne de les leest omtrent zijn
relatie en zijn huwelijksplannen met een boerin : „Uw neigingen,
uw pretenties, uw idealen zullen die wel ooit, maar ooit de hare
kunnen zijn ? Zullen er niet integendeel tussen u en haar onophoudelijke, bestendige oorzaken van onenigheid oprijzen ; onvermijdbare redenen tot verwijdering op alle uren, en die hoe langer hoe
heviger en pijnlijker zullen worden ? En meer nog : zult gij haar zelf,
door zo slecht met haar overeen te stemmen, niet diep en onverdiend ongelukkig maken ?", zo vraagt hij aan Eugéne (p . 293) .
op een meer algemeen vlak valt het op dat Buysse steeds opnieuw
de nadruk legt op het specifieke van de vrouw, van de vrouwelijke
geaardheid . Hij voelt ook duidelijk mee met Julia (Wroeging) en met
Lucie (Mea Culpa, twee onschuldige slachtoffers van mannelijke
gewetenloosheid . In Wroeging stelt Gaëtan zich de vraag of men, om
gelukkig te zijn, de vrouw als een geringer schepsel moet beschouwen, enkel geschapen tot het genoegen van het mannelijk geslacht
en zijn reproduktie (p . 418) . En en ander laat hier dus een eventueel
verband met het feminisme van de saint-simonisten vermoeden . Zo
dit verband wezenlijk mocht zijn, zal het mogelijk tot stand zijn gekomen door de lectuur van auteurs die door het saint-simonisme
beïnvloed zijn geweest . De Franse literatuur van de negentiende
eeuw heeft een niet te onderschatten saint-simonistische invloed ondergaan, met namen als Sand, Hugo, Sainte-Beuve, Lamartine, Vigny,
Béranger, Du Camp, Dumas fits en Renan . In Engeland zijn Carlyle
en Stuart Mill ongetwijfeld door het saint-simonisme beïnvloed 12 .

(12) J. Walch, Qu'est-ce que le saint-simonisme ? Vues actuelles sur le saint-simonisme
du XIXe siécle, in : F . Perroux en P .-M . Schuhl (red.), Saint-Simonisme et pari pour
l'industrie XIXeXXe siècles. I. Théorie et politique, p . 5 ; R. Fakkar, op . cit., p. 69 .
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In Duitsland was Heine een echte bewonderaar van de doctrine en
maakte hij er de jonge Marx mee bekend . In de Scandinavische literatuur zijn sporen van saint-simonisme terug te vinden bij de Zweden Nils Herman Quiding (pseud . van Nils Nilsson) en August
Strindberg en bij de Noor Henrik Wergeland 13 . Buysse zou heel
goed één of meer van deze auteurs kunnen gelezen hebben en/of opvattingen van hen hebben vernomen via artikelen en besprekingen
in kranten en tijdschriften of via de lectuur van bijvoorbeeld Nederlandse naturalisten die hun ideeën verwerkt hadden 14 . Het lijdt
verder geen twijfel dat Buysse de feuilletons kende (de zes romans
die hier worden bestudeerd hebben overigens een feuilletonesk uitzicht 15). In 1909 verklaarde hij aan André de Ridder dat alle genres hem even lief waren en dat hij met net zoveel genoegen Theuriet
in de beste zijner verhalen las als Maupassant 16 . Ter informatie
Claude Adhémar André Theuriet (1833-1907) was een zeer produktieve Franse (feuilleton)auteur, in wiens werken men meestal een
slechts vlakke intrige aantreft, een te eenvoudige en voorspelbare
psychologie, stereotiepe personages en al te charmante jongedames 17 . Reeds in de periode 1840-1845 had de Gentse liberaalorangistische krant Le Messager de Gand werk opgenomen van P, de
Kock, F . Soulié, Balzac, Sand en vooral Sue : allen auteurs die (gevulgariseerde) utopisch-socialistische ideeën verspreidden 18 . George
Sand (1804-1876) was een socialistisch-feministische schrijfster,
voortdurend bezig met, onder andere, de problematiek van het
huwelijk en van de positie van de vrouw in de maatschappij 19 .
(13) R. Fakkar, op. cit., pp . 87-93 en pp . 178-180 .
(14) Zie hierover R. Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, Leuven/
Amersfoort, Acco, 1989, pp. 69-70.
(15) R. Debbaut, De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse, 1894-1903, in :
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, II, 1986, pp . 72-74 .
(16) A, de Ridder, Bij Cyriel Buysse, in : Den Gulden Winckel . Maandschrift voor de
boekenvrienden in Groot Nederland, 8e jrg ., nr. 10, 15 october 1909, p . 148 .
(17) A . Preiss, Theuriet, in : J .-P, de Beaumarchais, D . Couty en A . Rey (eds .), Dictionnaire des littératures de langue francaise, Paris, Bordas, 1984, p . 2298 .
(18) H. Gaus, Utopisch socialisme en romantiek in de Gentse pers 1840-1845, in : Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, dl .
XIX, 1965, p. 140, pp. 143-144 en p . 150 .
(19) H . Bonnet, Sand, in : J .-P . de Beaumarchais, D. Couty en A . Rey (eds .), Dictionnaire des littératures de langue francaise, pp . 2104-2105 en [R . Pouilliart], Sand, in : J .
Aerts, A.G.H . Bachrach, e.a. (eds .), Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, dl. VII,
Gent, E. Story-Scientia, 1972, p . 497 .
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Eugéne Sue nam in zijn realistische werken niet enkel gedachten van
Fourier en van Blanqui op, maar ook saint-simonistische thema's ;
ook bij hem krijgen de vrouw en de emancipatie van de vrouw een
meer dan ruime aandacht 20 . In de jaren zestig van de negentiende
eeuw waren Sue, Dumas, Dickens enzovoort in Gent, Antwerpen
en Brugge ongeveer even populair als in Parijs, dit precies via de
krantenfeuilletons 21 .
Buysse zou dus misschien, wat zijn ideeën over de relaties tussen
man en vrouw betreft, onrechtstreeks beïnvloed kunnen geweest
zijn door het saint-simonisme . Rechtstreekse beïnvloeding is, zoals
wij hebben aangetoond door de studie van de zes teksten heen, uitgesloten . Louter historisch bekeken zou het tegengestelde trouwens
moeilijk te verklaren zijn, en wel om de volgende reden . De Franse
saint-simonisten introduceerden hun doctrine in België in het jaar
1831 . Tal van gemeenten en steden werden regelmatig door een
saint-simonistische zending bezocht : Brussel, Luik, Leuven, Verviers, Bergen, leper, Kortrijk, Deinze, Tielt, Gent, Brugge, Eeklo,
Antwerpen, Hoei ... Gedurende de jaren 1831, 1832, 1833 en 1834
kende de verspreiding van de saint-simonistische ideeën in België
verder succes . Te Brussel werd L'Organisateur beige gesticht, een
propaganda- en actiekrant 22 . In die periode begonnen ook een
aantal vooraanstaande personen belangstelling te krijgen voor de beweging : Edouard Ducpétiaux, de inspecteur-generaal der gevangenissen ; Pierre-Emmanuel Chazal, de latere minister van Oorlog ;
Bourson, directeur van de Moniteur beige ; de dichter Théodore
Weustenraad ; de politicus en historicus Louis De Potter ook 23 .
Bekend zijn eveneens de vijf brieven door Julie du Bosch, een jongedame uit de hogere Gentse burgerij, tussen augustus 1831 en juli
1832 geadresseerd aan Jan Frans Willems om hem aan te sporen
(20) A.-M . Thiesse, La chair de l'utopie ou : la vulgarisation de la pensée saintsimonienne dans les romans d'Eugéne Sue, in : J .-R . Derré (red.), Regards sur le SaintSimonisme et les Saint-Simoniens, pp . 150-151 en p. 156 .
(21) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 34.
(22) M . Doumont, L'influence du Saint-Simonasme en Belgique, Louvain, U .C.L .,1957
(Mémoire présenté pour l'obtention du grade de Licenciée en Philosophic et Lettres,
Groupe B - Histoire moderne), p . 31 ; R . Fakkar, L'influence internationale de SaintSimon et de ses disciples, pp . 122-128 .
(23) R . Fakkar, op. cit., pp. 128-129 ; M . Doumont, op. cit., p . 159 .
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nader kennis te nemen van de heilsleer van de saint-simonisten en
hun geschriften in het Nederlands te helpen verspreiden 24. Twee
grote liberale staatslieden ondergingen de invloed van het saintsimonisme : Charles Rogier (1800-1885) en Hubert Frére-Orban
(1812-1896) . Rogier boog zich over het ellendige lot van de werklieden en maakte zich de saint-simonistische slagzin „amélioration du
sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre" eigen ; net als
de saint-simonisten stelde hij dat associatie, cooperatie en een politiek van openbare werken daartoe konden bijdragen . Frére-Orban
van zijn kant was een voorstander van staatsinterventie en van een
sociale organisatie van het werk en legde de nadruk op het belang
van krediet en industrialisme en op de noodzaak om de werken van
barmhartigheid te vervangen door een samenwerking tussen de
werklieden en de bestuurders 25 . Maar al is het zo dat een aantal
invloedrijke figuren uit de eerste halve eeuw van het bestaan van de
Belgische staat ontegensprekelijk door het saint-simonisme geïnspireerd zijn geweest, toch was in ons land de eigenlijke beweging
slechts van zeer korte duur . Na de vlugge verdwijning van de in de
vroege jaren dertig door de Franse zendelingen gevestigde Kerk was
er geen rechtstreekse saint-simonistische invloed meer in België . In
1859 (Buysse was nog maar pas geboren) was er te Brussel wel een
kortstondige saint-simonistische „renaissance", doch de doctrine betekende toen, zelfs bij het gecultiveerd publiek, al niet veel meer dan
een zeer vage herinnering. Het saint-simonisme leefde in die periode
nog enkel voort in het geheugen van oude mensen en bij een klein
aantal socialistische intellectuelen 26 .

(24) A . Deprez, Julie Du Bosch, Jan Frans Willems en het Saint-Simonisme, in : Wetenschappelijke Tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, 40e jg.
(1981), 3, kolommen 147-149 .
(25) M . Doumont, L inf luence du Saint-Simonisme en Belgique, pp . 122-123 en pp.
153-154 ; C . Lebbe, Le Saint-Simonisme : contenu et influence, Louvain, U.C .L., 1969
(Mémoire présenté pour 1'obtention du titre de Licencié en Sciences Economiques), pp .
58-59 .
(26) J . Bartier, Naissance du socialisme en Belgique. Les saint-simoniens, Bruxelles,
Présence et Action Culturelles, 1985 (Mémoire ouvriére 12), p . 85 en pp . 137-138 ;
M . Doumont, op. cit., p . 73 .
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2 . Ander ideeëngoed

a. Politiek en sociaal-economisch
Volgens de Nederlandse hoogleraar in de politicologie Van Putten
is het begrip „politieke idee" een erg ruim begrip : alles wat iemand
over politiek denkt, kan als een politiek idee worden aangemerkt 27 . Op basis van de zes werken stelden wij reeds vast dat
Buysse weinig of geen belang toekende aan het politiek bedrijf als
zodanig, dat hij andere prioriteiten stelde . In een recent artikel wijst
Luc van Doorslaer overigens op het feit dat het oeuvre van Buysse
in het algemeen alvast geen politicum is : van enige bewuste politieke propaganda van welke aard dan ook kan hij zeker niet beschuldigd worden ; in zijn latere geschriften werden de beschouwingen
over politiek zelfs steeds minder zacht 28 . Terloops kan er ook op
gewezen worden dat het beeld van de politiek binnen het hele
Nederlandstalig naturalisme overwegend negatief is 29.
Kijken wij naar enkele rechtstreekse uitlatingen van Buysse in interviews, dan wordt de reeds gemaakte vaststelling enkel bevestigd .
In 1909 liet hij André de Ridder weten dat hij „geen politieke opinie" had en verzocht hij hem, aan het einde van het vraaggesprek
gekomen, nog één punt te doen uitkomen, te weten dat hij zich
absoluut van alle politiek verre hield en zich daar nooit om bekommerde 30 . En in 1913 kreeg D'Oliveira van Buysse te horen dat hij
helemaal buiten de politiek stond en dat hij in geen enkele partij
actief deel nam ; „Ik ben zelfs geen kiezer, ik ga nooit naar de verkiezingen", aldus Buysse in dat interview 31 ,

(27) J . van Putten, Politieke stromingen . Ontwikkeling en betekenis van de politieke stromingen van onze tijd, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1985 (Aula Paperback 124),
p . 14 .
(28) L . van Doorslaer, Politieke standpunten in het werk van Cyriel Buysse, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, VI, 1990, pp . 27-29 .
(29) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, pp . 79-80.
(30) A. de Ridder, Bij Cyriel Buysse, in : Den Gulden Winckel, 8e jrg., nr . 10,15 october 1909, p. 146 en p. 151 .
(31) E. D'Oliveira, De jongere generatie (vervolg op „De mannen van '80') . Gesprekken
met vertegenwoordigers van de nieuwe richting in onze literatuur ; tevens een enquête naar
enkele beginselen in ons nationaal geestelijk leven, Amsterdam, Maatschappij voor goede
en goedkoops lectuur, (1913) (Nederlandsche Bibliotheek 276-278), p . 74.
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Dat de schrijver geen interesse had voor de politiek wil echter nog
niet betekenen dat hij er geen maatschappelijke visie op nahield .
Om nog eens Van Putten aan te halen : mensen zijn begiftigd met
verstand, emoties en een geweten, zij nemen kennis van de werkelijkheid om hen heen en reageren daarop . Sommigen zijn tevreden
met wat zij zien en ervaren, anderen menen dat het vroeger beter
was en/of in de toekomst beter kan zijn . Zij ervaren een spanning
tussen de werkelijkheid die zij waarnemen, of - zoals zij het zelf
zullen zeggen - tussen de werkelijkheid die is, en de werkelijkheid
die zou moeten zijn 32 .
De mens Cyriel Buysse was van moederszijde verwant aan de liberale en progressief vrijzinnige families Loveling, Fredericq en
Huet 33 . Zijn vader Louis Buysse was in 1869 liberaal gemeenteraadslid en in 1870 schepen van Nevele geworden, wat hij zou blijven tot in 1884 . Broer Alfred, advocaat bij het Hof van Beroep te
Gent, was liberaal volksvertegenwoordiger van 1909 tot 1921 en van
1924 tot zijn dood op 28 september 1926 . Zuster Alice was jarenlang
liberaal gemeenteraadslid te Gent . En Cyriel Buysse zelf woonde in
zijn jeugd vaak politieke meetings en manifestaties bij en nam er
zelfs af en toe actief aan deel : hij behoorde toen tot de liberale partij,
met vooruitstrevende gedachten, zo meldde hij in september 1904
in de Vlaamse kroniek van Groot Nederland 34.
Maar stemt Buysses maatschappelijk ideeëngoed zoals het tot uiting komt in de zes vroege werken die hier worden bestudeerd dan
volledig overeen met dat van het (progressief) liberalisme van die
tijd ? Het antwoord klinkt ontkennend . Waarom ? Hoewel het liberalisme op een individualistische filosofie berust en het bijgevolg
vertrouwen schenkt aan de vrije wil van het individu, dat geacht
wordt inzicht te hebben in zijn maatschappelijk lot en in staat te
zijn om het in handen te nemen, toch evolueerden de liberale op-

(32) J . van Putten, Politieke stromingen, p. 13 .
(33) D . van Ryssel, Cyriel Buysse en de vrijmetselarij, in : Yang. Tijdschrift voor Literatuur en Kommunikatie, nr . 106,18e jg ., juni 1982, p . 29 en R . Roerrans, Het werk van
Cyriel Buysse of het vreemde spel van tijd en geslacht, in : Mededelingen van het Cyriel
Buysse Genootschap, III, 1987, p . 152 .
(34) A .M . Musschoot (red.), Cyriel Buysse, 1859-1932 . Album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden, Gent, Herdenkingscomité Cyriel
Buysse, 1982, pp . 13-14 en p . 61 .
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vattingen met de tijd en werden ze langzamerhand beïnvloed door
een beter inzicht in de concrete voorwaarden waaronder de vrijheid
tot ontplooiing komt in het kader van een gegeven economische situatie . Van bij de consolidatie van de Belgische staat had er zich binnen de liberale groep een linkervleugel gevormd die met het
toenmalig sociaal systeem geen vrede kon nemen en die via de legale,
electorale weg de maatschappij op meer democratische wijze wilde
organiseren en een einde wilde maken aan de politieke en economische onderdrukking . De meest gematigde radicale elementen
wierpen zich op als voorstanders van een geleidelijke stemrechtuitbreiding en van maatregelen ter verbetering van het lot van de arbeidersklasse . De „jonge liberalen" of progressisten die vanaf 1858 in
de Kamer hun intrede deden, hadden een drievoudige verlanglijst :
uitbreiding van het stemrecht, schoolplicht en scheiding van Kerk
en Staat . De progressisten waren van mening dat spaarkassen en
prediking van een ethisch reveil niet beantwoordden aan de reële
noden van de arbeiders, die er hun leven lang toe gedwongen waren
in de eerste plaats hun materiële lotsverbetering na te streven en te
beveiligen ; zij sloten met deze opvatting dan ook dichter aan bij de
opkomende socialistische beweging. Ook het onderwijsvraagstuk
(de kwestie van het verplicht lager onderwijs) maakte in de periode
1850-1870 deel uit van hun programma . Meer en meer verdedigden
zij, in naam van de sociale rechtvaardigheid en van de gelijkheid van
kansen, interventionistische oplossingen . Het dagblad La Liberté,
dat van 1865 tot 1867 de spreekbuis was van de progressistische
milieus, hing zijn politiek programma op aan de noodzaak van sociale hervormingen (o .a . de invoering van het algemeen stemrecht,
een meer evenwichtige verdeling van de openbare ambten en een
voortdurende en intensieve bestudering van alles wat had kunnen
bijdragen tot de materiële of geestelijke verheffing van de massa) .
Uiteindelijk werd in mei 1887 de „Liberale Progressistische Partij"
opgericht, met Paul Janson als leider . De belangrijkste eis van het
programma betrof de uitbreiding van het kiessysteem door aan elke
burger die kon lezen en schrijven kiesrecht toe te kennen . Het economisch programma omvatte onder meer een fiscale hervorming
door de geleidelijke invoering van een belasting op het inkomen, de
reglementering van de kinderarbeid, een geheel van maatregelen
ten gunste van de werklieden, democratische organisatie van het
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krediet, enzovoort . In 1890 spraken de progressisten zich uit voor
het zuiver algemeen enkelvoudig stemrecht, en in 1894 werd bij een
ander progressistisch congres het programma nog aanzienlijker in
radicale zin uitgebreid 35 .
In het licht nu van deze gegevens zou men de waarheid onrecht
aandoen door te stellen dat Buysse, althans in de periode waarin hij
de zes werken schreef (1893-1903), een progressieve liberaal in de
partijpolitieke zin van het woord was . Heel zijn maatschappelijke
visie, tevens vertrekpunt van zijn sociaal denken, ligt eigenlijk vervat in de woorden van René en Raymonde aan het einde van Mea
Culpa : „de gruweldaad is noodzakelijk, onvermijdbaar . Zij is de
Wet en 't Leven zelf van onze ellendige natuur" (p . 568 36 : terloops
gezegd : op zichzelf strookt dit uitgangspunt al niet met het vooruitgangsoptimisme en met het geloof in de perfectibiliteit van de mens,
twee basisbeginselen van het liberalisme 37) en „Aanvaard het
leven zoals het is ; troost u met de gedachte, met het vast voornemen, u het geluk waardig te maken dat het kan geven ; en zweer, u
naar de maat van uw krachten te beijveren, om de onvolmaaktheden en de onrechtvaardigheden, die ge er aantreft, te verbeteren
en te herstellen ." (p . 569) . Niet alleen in de romans, maar ook in andere literaire produkties van Buysse wordt dezelfde visie voorgehouden, zo bijvoorbeeld in het opstel „Liberale politiek" (Vlaamse
kroniek van Groot (Vederland, september 1904) : „Vreemd is het dat
de socialisten zo sterk aan dat onmogelijk beginsel van het collectivisme blijven hangen ; vreemd dat zij, die anders van zo veel gezonde waarheid houden, de steeds duidelijker wordende waarde van het
individualisme en meteen van het privaat eigendom niet kunnen of

(35) P . Rion, Het sociale vraagstuk, in : A . Verhuist en H . Hasquin (eds .), Het Liberalisme in België, Tweehonderd jaar geschiedenis, Brussel, Paul Hymanscentrum en Delta,
1989, pp . 177-179 en p . 182 ; D . Gaublomme, Doctrinairen en progressisten tijdens de
19de eeuw, in : A . Verhuist en H . Hasquin (eds.), op . cit., p . 201 en pp. 204-206 ; B .-S .
Chlepner, Cent ans d'histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Editions de l'Université de
Bruxelles, 1972 (1956) (Institut de Sociologie . Etudes d'histoire politique, économique
et sociale), pp . 163-165 .
(36) De verwijzingen vindt men terug in deel 1 van het Verzameld Werk .
(37) E . Witte en J . Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830 . Spanningen
in een burgerlijke democratie, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij,
19832 , p. 64 ; P . Rion, Het sociale vraagstuk, in : A . Verhuist en H . Hasquin (eds .), Het
Liberalisme in België, p . 182.
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niet willen huldigen . Zij willen te ver gaan en zitten blijkbaar in de
war met hun ellendig begrip van Gelijkheid, terwijl toch alles in de
natuur van Ongelijkheid getuigt ." 38 Zijn standpunt is ondubbelzinnig : waar het op aankomt, is dat elkeen zich inspant om de onrechtvaardigheden te verzachten, om de aan het aards bestaan
inherente smarten te lenigen . Hierbij valt de individuele sociale actie
te verkiezen boven de collectieve, georganiseerde beweging, die in
geweld en revolutie kan uitmonden, die meer vernielt dan opbouwt,
waarin men meer egoïsten en „slaven" aantreft dan echt goede, eerlijke, onbaatzuchtige mensen .
In 'n Leeuw van Vlaanderen zegt Robert La Croix de politiek
voorgoed vaarwel om zich aan de „tirannie van zijn liefdadigheid"
(p . 1069) over te geven : „Onwankelbaar was zijn besluit genomen .
Hij zou aan Alfred de scheiding van hun vermogen vragen, en alles
wat hij oordeelde te veel te hebben, zou hij aan liefdadigheidswerken besteden. Niet door tussenkomst van armenzorgadministraties
of andere inrichtingen van die aard, maar zelf bij de behoeftigen en
ongelukkigen aan huis gaan, zelf onderzoeken, zien en weten aan
wie hij geven moest, in de onmiddellijke levenskring om hem heen .
Geen holklinkende woorden, geen vage plannen van algemene
welstand en geluk, geen onuitvoerbare beloften meer waarmee het
volk zich laat bedriegen en verleiden : daden, daden, sterke, individuele daden. Daar zou hij vast mee beginnen . Het mocht nog eindeloos veraf zijn van de volmaakte rechtvaardigheid, die trouwens
wellicht nooit op een van aard zó onvolmaakte, onrechtvaardige
wereld zou bestaan ; het was tenminste, in de directe maat van zijn
krachten, een eerlijke, praktische vordering naar een rechtvaardiger
en gelukkiger staat." (p . 1047) . Robert volgt, „van een bijna gelijke
geest doordrongen, de propaganda van de grote profeten, de propaganda van Jezus en zijn discipelen na." (p . 993) .
Ook in Sursum Corda I gaat het om individuele actie, buiten alle
organisatie om . Nu kan men toch bezwaarlijk ontkennen dat dit alles behoorlijk verwijderd is van wat de progressieve liberalen in hun
officiële programma's bepleitten . Wat de materiële en geestelijke
verheffing van de massa betreft, geldt hier dezelfde opmerking als
(38) C . Buysse, Liberale politiek, in : Verzameld Werk, deel 7, samengesteld en ingeleid
door A . van Elslander en A .M . Musschoot, Brussel, A . Manteau, 1982, p . 60.
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gemaakt bij de bestudering van het verband tussen Saint-Simon en
Buysse : Buysse wil die verheffing van beneden uit zien gebeuren, de
progressisten van boven uit . Laten wij er nog eens op wijzen dat
laatstgenoemden sociale hervormingen wilden invoeren via de officiële democratische instanties, terwijl de schrijver onomwonden de
voorkeur geeft aan het individueel, kleinschalig optreden . Het pleidooi voor het algemeen (enkelvoudig) stemrecht, een constante bij
de progressieve liberalen, is bij Buysse totaal afwezig : zoals gezegd
vindt hij dat de gewone buitenlieden geenszins rijp zijn om deel te
nemen aan het politieke leven en dat andere zaken de voorrang moeten hebben . Eerst moeten zij mens worden, moeten zij leren denken, zo stelt Gilbert in Sursum Corda ! (p . 188) . In 'n Leeuw van
Vlaanderen wordt een volkomen negatief beeld geschetst van wat de
invoering van het algemeen (meervoudig) stemrecht (bij de grondwetsherziening van 1893 toegekend en voor het eerst toegepast bij
de wetgevende verkiezingen van 1894 39 , dus vóór de redactie van
'n Leeuw in de praktijk betekent (zie pp. 998-1004 en pp.
1013-1014) . En in zijn opstel „Het socialisme en de Vlaamse landlieden" stelt Buysse dat het algemeen stemrecht voor de meer ontwikkelde Waalse bevolking een zeer goede zaak is (,,Ogenblikkelijk
werd door deze toenadering tot de gedroomde algemene verbroedering en gelijkheid, het dreigend gevaar van een bloedige revolutie bezworen"), maar voor de Vlaamse landelijke proletariër een veel
minder goede, want die is „tot nu toe totaal onwetend" en stemt
toch, „met welke weerzin ook, voor zijn thans gekende dwingelanden ." 40
Voorts zagen wij dat de progressisten de schoolplicht en een hele
reeks interventionistische oplossingen voorstonden . Bij Buysse vinden wij dienaangaande het volgende : „En daarom in de eerste plaats
een eenvoudige welstand voor allen, beter voedsel, voldoende rust
en uitspanning na werk, en zoveel mogelijk onderwijs zonder
leugen, en opvoeding zonder valse conventie . Het overige zou vanzelf wel komen . Het overige, dat is 't mooiste . Het is de tevreden-

(39) E. Witte en J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p . 129.
(40) C . Buysse, Het socialisme en de Vlaamse landlieden, in : Verzameld Werk, deel
7, p . 293, p . 295 en p . 296 (De Gids, 59e jg ., vierde serie 13e jg., januari 1895, p. 208,
p. 210 en p . 211) .
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beid met zijn lot, de goedheid, de broederlijkheid tegenover anderen, in de zachte berusting dat men, in onderlinge solidariteit, eerlijk zijn best heeft gedaan om het voor allen nog veel beter en
volmaakter en gelukkiger te maken . Het is de ware christelijke leer
van Jezus, door slechte herders in het menselijk geweten uitgedoofd." ('n Leeuw van Vlaanderen, p . 992) .
Alles bij elkaar genomen blijken Buysses opvattingen zoals ze aan
het licht komen in de bestudeerde romans dus behoorlijk conservatiever te zijn dan die van de progressieve liberalen . Ons inziens leunen ze zelfs dichter aan bij de sociale filosofie van de doctrinaire
liberalen en van de conservatieve katholieken. De doctrinairen stelden dat het niet in de eerste plaats de materiële behoeftigheid was
maar wel de intrinsieke immoraliteit die de sombere sociale toestand
van de arbeider veroorzaakte ; alleen „moralisatie" kon volgens hen
de noden van de werklieden lenigen . Is het niet opvallend dat, zeker
in Sursum Corda I maar ook in het eerste gedeelte van 'n Leeuw van
Vlaanderen, het accent onmiskenbaar op de geestelijke verheffing
van de nederigen gelegd wordt ? Verder waren de doctrinairen wel
te vinden voor een paternalistische sociale actie, maar die was in
eerste instantie gericht op het controleren van de arbeiders en op het
bestendigen van de bestaande sociale orde 41 . De conservatieve katholieken van hun kant verwachtten op sociaal vlak alle heil van de
liefdadigheid en van de aalmoes . In hun ogen was rijkdom een teken
van Gods bijzondere begenadiging en was armoede het werk van de
natuur en dus een door God gewild iets . Tekenend hierbij was wel
de uitspraak van de conservatieve katholieke politicus Charles
Woeste, die in een parlementaire discussie over het sociale vraagstuk
uitriep : „Messieurs, il faut qu'il y ait des pauvres, comment
pourrions-nous sinon exercer notre devoir de charité ?" 42 . En tekenend voor Buysses sociale opvattingen is hoogstwaarschijnlijk het
parallellisme met voorgaande uitspraak dat men in de (niet uitgesproken) woorden van Robert en Ghislains in 'n Leeuw kan terugvinden : „Wij zijn het, goede arme mensen, die u dank verschuldigd
(41) D . Gaublomme, Doctrinairen en progressisten tijdens de 19de eeuw, in : A. Verhulst en H . Hasquin (eds .), Het Liberalisme in België, pp . 204-205 .
(42) E. Witte en J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p . 66 .

54

zijn, omdat gij ons het onuitsprekelijk geluk laat kennen werkelijk
iets goeds te doen op aarde, omdat gij ons toelaat een weinig van 's
levens maatschappelijke wreedheid en onrechtvaardigheid te herstellen ." (pp. 1068-1069) .
Toch is Buysses sociaal ideeëngoed progressiever (of minder conservatief) dan dat van de doctrinaire liberalen en van de conservatieve katholieken . Vooreerst moet worden opgemerkt dat het sociaal
probleem in Sursum Corda I en in 'n Leeuw van Vlaanderen niet
zomaar een soort aanhangsel vormt, maar een volwaardig, centraal
thema . Hierbij is het wel interessant te weten dat het maatschappelijk vraagstuk in de Vlaamse literatuur van de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog normaal slechts voor een gering deel tot zijn recht
komt 43 (dit terwijl in de Franstalige Belgische literatuur de sociale
strekking in de periode 1886-1902 juist haar hoogtepunt bereikt met
namen als Edmond Picard, Camille Lemonnier, Georges Eeckhoud,
Emile Verhaeren .. . 44 ; de drie laatstgenoemden waren Buysse nota
bene welbekend 45). En verder zijn er de sociaal-economische
„hervormingen" die Gilbert en Robert in Sursum Corda I respectievelijk 'n Leeuw van Vlaanderen invoeren . Gilbert, in zijn smachten
naar algemene verbetering en rechtvaardigheid, beperkt het aantal
werkuren van zijn arbeiders en staat hun een deel van zijn winsten
af (p . 300 en p . 330) . Robert huurt zijn meid niet volgens de gebruikelijke regel. Hij deelt haar mee : „Je loon moet je maar zelf bepalen .
Als ik zou denken dat je te veel vraagt zal ik je minder aanbieden .
Als ik zou denken dat je te weinig vraagt zal ik je meer geven . Ook
je werk moet je naar eigen zin maar schikken . Als ik je vraag om
iets te doen en je hebt er bepaald iets tegen, doe het dan maar niet .
Indien je daarentegen iets verlangt waarop je meent recht te hebben
en waar ik misschien niet aan denk, dring er dan maar gerust op aan
om het te verkrijgen ! Ik geef je zoveel mogelijk vrijheid en beveel
je niets . Handel naar geweten ." (pp. 1050-1051) . Dit klinkt toch heel

(43) E . Willekens, Sociale tendensen in de Vlaamse literatuur 1885-1914, in : J . Dhondt
(red.), Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België, Antwerpen, S .M .
Ontwikkeling, 1960, p . 461 .
(44) M . Deneckere, Sociale tendenzen in de franstalige Belgische literatuur
(1848-1914), in : J . Dhondt (red .), op. cit., pp . 360-364 en p . 367 .
(45) A.M . Musschoot (red .), Cyriel Buysse, 1859-1932, o.a. p . 37, p. 40, pp . 45-46, p .
48, p . 52 en p . 58 .

55

wat progressiever dan de klassieke liberale loontheorie, die er geen
rekening mee hield of het loon in de elementaire behoeften van de
werknemer voorzag en de arbeidsvergoeding uitsluitend liet bepalen
door de wet van vraag en aanbod 46,
Ons inziens is het mogelijk een aansluiting te vinden met bepaalde
ideeën van het sociaal katholicisme . Zo had bijvoorbeeld een Frédéric Le Play (een ex-aanhanger van het saint-simonisme 47), katholiek denker, reeds in 1864 in zijn La reformti sociale gepleit voor een
volledige entente tussen werkgever en werknemer betreffende de bepaling van het loon 48. In die periode legden Mgr . von Ketteler
(1811-1877) in Duitsland, Mgr . Mermillod (1824-1892) in Zwitserland en Mgr . Doutreloux (1837-1901) in België de grondslagen voor
het sociaal katholicisme 49 . Tussen 1886 en 1891 werd de corporatistische ideologie, die gemengde vakverenigingen voorstond waarin
werkgever en arbeiders, onder leiding en bezieling van eerstgenoemde, solidair moesten samenwerken, overheersend, na het traditioneel paternalisme en vóór de finale overwinning van de christendemocratie 50 . Deze ideologie beschouwde de sociale vrede als afhankelijk van drie elementen : het gerechtvaardigd verlangen van de
lagere klassen om hun situatie te verbeteren en om zich in de samenleving op te werken ; de opofferingsgeest van de hogere klassen,
bestaande in het vrijwillig afstaan van bepaalde privilegies en van bepaalde materiële voordelen ; en tenslotte het geduld van de lagere
klassen om op de verbeteringen te wachten zonder over te gaan tot
opstand 51 . Ook paus Leo XIII ging, in zijn encycliek „Rerum
Novarum" van 15 mei 1891, dezelfde richting uit : totale gelijkheid
is onmogelijk ; het is de plicht van de werknemers om de overeenkomsten correct uit te voeren, om de persoon en de bezittingen van

(46) E . Witte en J . Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p . 65 .
(47) K Fakkar, L'influence internationale de Saint-Simon et de ses disciples, p . 42 .
(48) G . Lefranc, Histoire des doctrines sociales dans l'Europe contemporaine. I. Jusqu'en
1914, p . 157.
(49) M . Defourny, Histoire sociale : les faits, les idées, la législation, in : Histoire de la
Belgique Contemporaine 1830.1914, tome deuxiéme, Bruxelles, Albert Dewit,1929, p. 311 .
(50) R . Rezsohazy, Origines et formation du catholicisme social en Belgique 1842-1909,
Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 1958 (Université de Louvain . Recueil
de travaux d'histoire et de philologie, 4e série, fascicule 13), p .109 ; E . Witte en J . Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p. 123 .
(51) R . Rezsohazy, op. cit., p . 111 .
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de werkgever te eerbiedigen en om af te zien van geweld en revolte ;
en het is de plicht van de werkgever om de werknemers niet als
slaven te behandelen, om hun menselijke waardigheid te respecteren, om hun geen onmenselijk zwaar werk op te leggen en om hun
een decent loon uit te keren . Toch speelde „Rerum Novarum" ook
een fundamentele rol in de doorbraak van de gescheiden vakbonden
en van de christen-democratie : de paus gaf weliswaar de voorkeur
aan het corporatistisch systeem, maar aanvaardde niettemin ook de
andere formule en dus de aparte syndicaten, met uitsluitend arbeiders als leden. De christelijke arbeiders moesten „zich zelf organiseren en hun krachten bundelen teneinde een zo onrechtvaardig en
onduldbaar juk stoutmoedig van zich af te schudden ." 52 En hiermee stemt Buysses ideeëngoed dan weer duidelijk niet meer overeen .
P. Nijs had dus wel degelijk gelijk toen hij schreef dat Buysse een
man was die een zeer persoonlijke visie had op de sociale
toestand 53 . Zowat alle officiële politieke stromingen van zijn tijd
krijgen het in zijn werken hard te verduren . Mensen van het slag
van de ultramontaan Jozef De Moor zijn volgens Gilbert in Sursum
Corda I de „vernielers van de vrede" : door hun schandelijke onrechtvaardigheid, door hun ergerlijke tirannie, door hun stelselmatige, hatelijke, wraakroepende uitsluiting van het volk, zullen zij de
weerwraak van dit volk over de hedendaagse samenleving trekken
en duizenden schuldeloze hoofden doen vallen (pp. 194-195) . In Sursum Corda I leest men over De Rijziger dat hij bekend staat „als liberaal, als een van die verouderde doctrinaire liberalen, omzichtig en
bedaard in het uiten van hun mening, van een zo flauwe, valse politieke tint, dat de scheidingslijn tussen hen en de met meer oprechtheid voor hun opinie uitkomende conservatieven niet langer
merkbaar is." (p . 201) . De progressieve liberale partij van haar kant
heeft zich „van lieverlede, uit de aard zelf van de zaak, in het socialisme, waarvan zij nagenoeg alle grondbeginsels huldigt, versmolten." (p . 950) . De socialisten behagen Buysse al evenmin : zij kleven
een „buufstikken"-ideologie aan, willen enkel en alleen de stoffelij(52) G. Lefranc, Histoire des doctrines sociales dans l'Europe. I. Jusqu en 1914, pp.
163-165 ; E . Witte en J . Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830, p. 123 .
(53) P . Nijs, Cyriel Buysse : 'n Leeuw van Vlaanderen : Een studie van de sociale en politieke thema's in de romans en novellen van Cyriel Buysse, Gent, R.U .G .,1982 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, prom. A. van Elslander), p . III.
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ke welstand van de massa ('n Leeuw van Vlaanderen, pp. 959-960) .
In het reeds aangehaalde opstel „Het socialisme en de Vlaamse landlieden" wijst hij er ook op dat het collectivisme niet geschikt is
voor de landelijke bevolkingen : de boer houdt immers van zijn
grond, hij „ziet en wil rechtstreeks de ganse uitkomst van zijn arbeid zien ." 54 Heel terecht stelt H . Balthazar dat Buysse geen socialist is geworden, ook niet door „Het gezin Van Paemel", zijn groot
contactpunt met de socialistische beweging 55,
Voor de christen-democraten tenslotte voelt de schrijver wel iets
zij willen, „door broederlijke liefde en geloof in God, zowel op materieel als op moreel gebied, de verheffing en ontwikkeling bewerken van het allernederigste, door alle eeuwen heen het meest
verwaarloosde en mishandelde soort mensen : de arme plattelandsbevolking." (Chattel in 'n Leeuw van Vlaanderen, p . 915) . In 'n Leeuw
stelt Buysse zelf : „Voor 't eerst hoorde het diep gezonken volk van
't platteland een grote stem van waarheid en verlossing, waarnaar
het met vertrouwen durfde luisteren, omdat die stem, al sprak zij
ook met haat en afkeer van het slaafse fanatisme, hun f ondamenteel
geloof in God toch ongedeerd liet ." (p . 942) . Toch verlaat Robert
uiteindelijk de beweging en wanneer zijn vroegere medestanders
hem als leider komen opeisen, antwoordt hij : „Neen, ik zal uw aanvoerder tot de verdelging niet zijn ! ( .. .) Vermoordt en verbrandt,
verspreidt overal rampen en ellende ; gijzelf zult er, op het uur van
de ruwe weerwraak, het meest door lijden ! Ik blijf hier bij mijn
werk van goedheid en liefdadigheid, dat lang niet de volmaaktheid
is, maar dat tenminste doelmatig zoveel mogelijk onrechtvaardigheid en smarten om mij heen herstelt en lenigt ." (p . 1076). En in
„Het socialisme en de Vlaamse landlieden" schrijft Buysse dat hij de
onderneming van de christen-democraten wel toejuicht (,,hun conceptie schijnt mij een wijsgerige grootheid te bevatten welke aan die
van al hun politieke tegenstanders ontbreekt"), maar dat hij niet gelooft dat zij spoedig zullen slagen, daar het hem voorkomt „dat nog
een ganse woeste vloed voorbij zal stromen, dat nog een ganse reus-

(54) C . Buysse, Het socialisme en de Vlaamse landlieden, in : Verzameld Werk, deel
7, p. 298 (De Gids, 59e jg ., vierde serie 13e jg., januari 1895, pp. 212-213) .
(55) H. Balthazar, Cyriel Buysse en het Gentse socialisme, in : Yang, nr . 106, 18e jg .,
juni 1982, p . 21 .
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achtige omwenteling zal plaats grijpen, alvorens hun beurt gekomen
is op het wereldtoneel hun rol te spelen ." 56
Buysse was dus inderdaad in de eerste plaats Buysse . Niet zonder
reden verklaarde hij aan D'Oliveira : „U kunt mij beschouwen als
een geweldig individualist . Ik sluit mij heel moeilijk aan bij een ander. Ik ben wel lid van enkele vereenigingen, maar ik kom er nooit .
Ik sta in alle opzichten heelemail alleen ." 5' Niettemin kunnen
wij, na wat wij gezien hebben, Buysse catalogiseren als een voor zijn
tijd conservatief iemand . R . Debbaut vergist zich niet wanneer hij
stelt dat zijn sociale bewogenheid niet enkel uit een pragmatisch en
emotioneel humanisme voortvloeide (in de zin van : „Aangezien de
mindere klassen menschen zijn die veel onrecht wordt gedaan in de
maatschappij, voel ik mij daartoe meer aangetrokken . Er is veel
meer van te zeggen dan van de andere standen, die bevoordeeligd
zijn door de maatschappelijke verhoudingen" of „Ik praat met de
boeren, ga in hun herbergen, tracteer de lui en praat met de herbergiers . Zij beschouwen mij heelemail als van hun soort . Dat wil niet
zeggen dat ik intiem met hen omga . Ik blijf voor hen altijd de mijnheer, maar toch een mijnheer die hun leven begrijpt", verklaringen
afgelegd aan dezelfde interviewer 58 ), maar tevens gekleurd werd
door een burgerlijk geïnspireerd maatschappijbeeld 59, wat eigenlijk maar heel normaal is : men mag niet vergeten dat het klasseegoïsme een kenmerk was van heel de negentiende-eeuwse burgerij .
De burgers vonden baat bij de bestaande orde en gingen haar daarom dikwijls als onvermijdelijk beschouwen 60. Uit Sursum Corda !
en 'n Leeuw van Vlaanderen blijkt duidelijk wat reeds in Het recht
van de sterkste (1893) aan het licht was gekomen 61 : dat Buysse helemaal niets voelde voor snelle, fundamentele maatschappelijke veranderingen . Graag sluiten wij hier af met een citaat uit een brief van

(56) C . Buysse, Het socialisme en de Vlaamse landlieden, in : Verzameld Werk, deel
7, p. 300 (De Gids, 59e jg ., vierde serie 13e jg., januari 1895, pp . 214-215) .
(57) E . D'Oliveira, De jongere generatie, p . 68 .
(58) E . D'Oliveira, op. cit., p . 74 resp. p. 69 .
(59) R. Debbaut, De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse, 1894-1903, in
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, II, 1986, pp . 76-78 .
(60) K, van Isacker, De sociale mentaliteit van de katholieke burgerij in de XIXe eeuw,
in : Economisch en sociaal tijdschrift, 8e jg ., nr. 3, juni-augustus 1954, p . 146.
(61) R . Debbaut, Cyriel Buysse en het naturalisme, in : Mededelingen van het Cyriel
Buysse Genootschap, V, 1989, pp . 117-118 .
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Buysse aan Emmanuel de Bom (7 november 1893), dat ons wel karakteristiek lijkt voor zijn maatschappijbeeld : „Wat ik als een gebrek beschouw niet uitsluitelijk bij Ibsen maar bij al dezen die een
dergelijke opvatting der kunst hebben is dat zij niet genoeg het
reëele leven, de hedendaagsche samenleving beminnen . Is onze
eeuw, onze humaniteit met al haar onrechtvaardigheden en gebreken toch niet grootsch en machtig ? Waarom zoo stelselmatig de
groote waarde dezer eeuw loochenen ? Ibsen schijnt me te zijn een
apologist der zelfmoord, der sociale vernieling, gelijk Tolstoï ; en ik
vind daar iets lafs in, in dien twijfel aan het Leven . Ik heb liever onzen Tijd te accepteeren zoals hij is en te pogen uit het Leven zelf en
niet uit de verdelging van de hedendaagsche Maatschappij het Geluk
der Toekomst te scheppen ." 62
b. Algemeen-filosofisch
1 . Het determinisme
Dat het determinisme bij Buysse een belangrijke rol speelt, staat
buiten twijfel 63 • De vraag is om welk soort determinisme het
gaat .
Volgens Hippolyte Taine, die met zijn ideeën over de interpenetratie van positieve en geesteswetenschappen op het einde van de
negentiende eeuw een aanzienlijk gedeelte van het ontwikkeld
publiek in Europa beïnvloedde, is de mens een zuiver fysiologisch
verschijnsel, dat in al zijn uitingen door drie factoren gedetermineerd wordt : erfelijkheid, milieu (klimaat, politieke en sociale omstandigheden, opvoeding) en moment (de sociaal-politieke en
culturele, en de daaruit voortvloeiende psychische toestand van de
maatschappij op een bepaald ogenblik) 64. Samen met Claude Bernard, Auguste Comte, Letourneau, Lucas en anderen, oefende Taine
een onmiskenbare invloed uit op Emile Zola 65 . In Vlaamse
kunstkringen was hij vanaf de jaren zestig vrij populair ; de Vlaming
(62) A.M. Musschoot (red.), Cyriel Buysse, 1859-1932, p . 35.
(63) L . Verreyt, Cyriel Buysse. Het aandeel van de experimentele methode, het determinisme en fatalisme in zijn vroeg-naturalistisch werk, Gent, R .U.G., 1983 (onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, prom . A .M . Musschoot), p . 157 .
(64) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 21 .
(65) R . Debbaut, op. cit., pp . 40-41 .
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Max Rooses introduceerde hem in 1882 in Nederland, via een opstel
in De Gis 66 .
Zijn er in onze zes romans sporen van een soort determinisme „ á
la Taine" te bespeuren ? De vraag of deze werken, die alle uit Buysses naturalistische periode stammen, al dan niet als werkelijk naturalistisch kunnen bestempeld worden, laten wij hier in het midden 67 ,
Feit is enkel, dat er wel degelijk een zekere deterministische visie in
aanwezig is . Het belang dat Buysse hecht aan de determinerende rol
van de opvoeding is hier een frappante uiting van . In Sursum Corda !
beseft Gilbert dat Iréne omwille van „het verschil van ouderdom,
van geest en opvoeding" een voor hem allesbehalve geschikte vrouw
is (p . 267) . Verderop in hetzelfde verhaal, wanneer hij Eugéne aanmaant om niet met het boerenmeisje te trouwen, vraagt hij : „Maar
is de schoonheid alles wat gij van uw vrouw verlangen zult, Eugéne ? Verlangt gij ook niet de opvoeding, een zeker peil van geleerdheid, een geest die bekwaam is u te begrijpen, een verfijnde natuur,
die met de uwe overeenstemt . Gij houdt van literatuur, van fraaie
kunsten, zult ge met zo een vrouw over een schoon boek, over een
zielsverheffend kunstwerk spreken ? Uw neigingen, uw pretenties,
uw idealen zullen die wel ooit, maar ooit de hare kunnen zijn ?"
(p . 293) . In Daarna beantwoordt Maxime het beklag van zijn vriend
Alfred over het gedrag van Florence met volgende, duidelijke woorden : „Met de opvoeding die je vrouw genoten heeft kón ze haast
niet anders zijn dan wat ze geworden is . Dat had je van 't begin af
aan moeten begrijpen, en als je nu je vrouw verwijt dat ze je kunst
niet voelt en je levensopvatting niet deelt, heeft dat helemaal niets
te betekenen ." (p . 1167) . Boven zagen wij overigens dat Buysse
blijkbaar een voorstander was van relaties tussen „gelijke" partners .
Een mooi staaltje van een meer algemene milieu-deterministische
opvatting wordt ons verder door Buysse zelf gegeven in 'n Leeuw
van Vlaanderen : „Er zijn mensen, kleurloos van karakter, oppervlakkig in hun voelen en in hun denken, die ineens totaal van le(66) R. Debbaut, op. cit., p . 22 en p . 28 ; P .H .S. van Vreckem, De invloed van het Franse
naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, Brussel, 1968 (Studiereeks van het Tijdschrift
van de Vrije Universiteit te Brussel, Nr . 2), p . 8.
(67) Zie voor de verschillende standpunten dienaangaande : R . Debbaut, De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse, 1894-1903, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap, II, 1986, pp . 55-57.
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venswijs kunnen veranderen, zonder in 't minst daaronder te lijden .
(. ..) Anderen daarentegen, welke diep leven, voelen zich soms geweldig aangepakt door in de schijn onbeduidende levenswijzigingen .
(...) dat wat ten slotte onontbeerlijk is voor hun geluk is 't plekje
grond, mooi of lelijk, waar zij geëindigd hebben hun identiteit te
voelen, de lucht die zij elke dag inademen, de vormen en kleuren,
de klanken en geuren waaraan hun zintuigen zich hebben leren
wennen, de wezens en de dingen waarmee hun eigen wezen langzaam zich dooreengevlochten en versmolten heeft, als tot één onschendbaar weefsel van duizenden en duizenden onzichtbare,
ragfijne draadjes . Zo was Robert . Hij was gehecht nu aan dat plekje
grond waar hij zoveel geleden en gestreden had ." (p .1018) . Ook in
details komt wel eens een zekere deterministische visie aan de oppervlakte . Gilbert durft haast niet meer eten ten huize Van der Stegen
omdat hij er eens, onder het glazen afdak naast de keuken, vierkante
stukken gerookt spek heeft zien hangen, „gelijk bij de boeren" .
(Sursum Corda !, p . 226) . René voelt zich eindeloos vernederd wanneer hij zijn minnares Lucie moet gaan bezoeken „in het klein huisje van die tante", er in aanraking komt „met die moei en haar gezin,
lieden, zo diep beneden zijn maatschappelijk en zedelijk peil" en
naar hun kleingeestige praatjes moet luisteren en er zelfs in meespreken (Mea Culpa, p . 462) . Hij blijkt zelfs allergisch voor bepaalde
familienamen : „Alaerts, dat was de naam van de mensen bij wie
Lucie een kamer had ! .. . Alaerts ! de vulgariteit van die naam, afgebeeld in zijn geest door het uiterlijk van de personen, die hem droegen - een moeder en haar dochter, twee modisten - trof hem op
een zonderling pijnlijke wijze, als kwam de smet en de misdaad van
zijn leven hem achtervolgen tot in dat vreemd hotel, waar al de namen anders en als 't ware meer aristocratisch klonken ." (ibidem, p.
527) . Hoe begaan met het lot van de minder gegoeden Buysses personages ook mogen zijn, toch blijven zij in hun doen en in hun denken steeds ergens kinderen van hun milieu .
Toch is er, en wel in alle zes romans, een determinisme terug te
vinden dat verschillend is van het „klassiek" Tainiaans determinisme en dat zelfs in veel sterkere mate tot uiting komt : R. Debbaut spreekt in dit verband van het „determinisme van de eigen
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aard" 68 . Reeds als leerling aan het atheneum weet Gilbert (Sursum Corda) waarin zijn roeping bestaat : al jaren koestert hij het
verlangen zijn studies verder te zetten om een „carriére libérale" te
kunnen afleggen (p .161) . Dat zijn ouders hem liever aan het hoofd
van het familiebedrijf zien, is de basis van zijn mislukking . In het
dorp is hij absoluut niet op zijn plaats, en van meet af aan is hij er
zich heel goed van bewust . Toch probeert hij in dit voor hem zo
ongunstig milieu zijn ideaal, de geestelijke verheffing, te verwezenlijken, maar zonder succes : „Ach ! waarom toch had men hem zijn
roeping niet laten volgen ! Waarom had men hem gedwongen te
leven in deze voor hem zo volkomen ongeschikte omgeving, waar
al zijn kostbare gaven en hoedanigheden teniet waren gegaan, waar
hij niets had gekend dan rampspoed en smart !" (pp . 279-280) . In
Wroeging kan burggraaf Gaëtan maar niet handelen volgens de principes heersend in zijn stand : hij is moreel niet in staat om voorgoed
van zijn maitresse, bij wie hij een kind heeft, te scheiden . Gaëtan
heeft een week, zwak, gevoelig hart . Zegt de verteller : „zijn geval
was nochtans hetzelfde van duizenden en duizenden andere mannen, en die leden niet zoals hij leed . Hij had maar om zich heen te
zien : in al de standen van de samenleving ; bij zijn vrienden, in de
burgerij ; onder de boeren ; onder de lagere volksklasse, overal ontstond, op een min of meer uitgebreide schaal, hetzelfde intiem
drama en nergens zag hij zich, met zulke hevigheid, dat somber
lijden openbaren, die wanhoopskreten, aan de morele foltering
ontrukt ; die vreselijke schokken van het hart, die hun slachtoffers
ten gronde werpen en vernietigen ." (p . 407) .
In Mea Culpa passen noch René noch Raymonde qua karakter in
hun omgeving (p . 452) . René, in zijn hunkering naar algemene vrede
en geluk en in zijn ongelooflijk intense gruwel van het lijden, kan
het maar niet over zijn hart krijgen om zijn betrekkingen met zijn
minnares, Lucie, te staken . Na de tragische dood van Lucie, waarvoor hij onrechtstreeks verantwoordelijk is, laat hij duizendmaal
meer groothartigheid en gewetensknaging blijken dan de overgrote
meerderheid van de jongelieden in zijn geval zouden betuigd hebben, om het met de woorden van Raymonde (p . 568) te zeggen .

(68) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 109,
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Raymonds van haar kant is ontsnapt „aan de verderfelijke invloed
van haar eerste, zo banale en beklagenswaardige, op die van haar
vriendinnen gelijkende opvoeding ." Het verschil tussen haar en die
meisjes is zo groot als dat tussen René en de „onnozele fatten" die
hem omringen (p . 501) . De adellijke Nina, hoofdpersonage in Op
't Blauwhuis, is veel minder dan haar tante bekommerd om het
blazoen van de grote families : zij bemint de „roturier" Alexis Cuvelier, trots de conventies die in haar stand van kracht zijn . En in
dezelfde roman ontmoeten wij de jonge, gefortuneerde baron
Harold d'Ohain de Westdorpe, die, tot groot ongenoegen van zijn
vader, in plaats van te trouwen en te genieten van zijn benijdenswaardig lot, als missionaris naar Afrika wil vertrekken : „Ja, ja, dát
was zijn levensdroom, zijn kwellend ideaal, dat hij, niettegenstaande
al zijn leed over de droefheid die zulk een besluit aan zijn vader zou
berokkenen, toch eindigen zou met uit te voeren, omdat hij zich onweerstaanbaar daartoe aangestuwd, gedwongen voelde . Het was zijn
roeping, hij kon het werelds en werkeloos leven van zijn stand niet
verdragen (. . .)" (p . 684) . Robert ('n Leeuw van Vlaanderen) weigert
om zoals zijn oudere broer een betrekking aan te nemen in de
fabriek van zijn vader : hij weet dat hij er niet voor geschikt is . Hij
voelt zich misplaatst in het buitenleven, lijdend onder de bekrompenheid van zijn omgeving (p . 902) ; in zijn ziel knaagt steeds een
worm van ontevredenheid en twijfel, „in rusteloos smachten van
zijn sterkere levenskrachten naar het hoogheerlijk leven (. . .)"
(p . 904) . Eens zijn levensideaal gevonden, zet hij er zich ten volle
voor in . Hij verlaat de politieke wereld en zelfs zijn verloofde
Ghislains om weer alleen, volgens zijn eigen individuele opvatting,
voor het geluk van de nederigen te gaan werken : het is „zijn noodlot, de essentie van zijn opperste wezen" die het zo wil (p . 1035).
Ghislains, ofschoon opgevoed in grote luxe en weelde, verlaat uit
liefde voor Robert uiteindelijk haar omgeving en ziet van haar vroegere levenswijze af om zijn nederig en vreedzaam leven te delen : zij
doorbreekt als het ware haar externe determinatie . In Daarna
tenslotte tuimelt kunstschilder Alfred door zijn huwelijk met de
adellijke Florence in een milieu waarin hij helemaal niet kan aarden
en zelfs doodongelukkig is : hij leeft in complete disharmonie met
zijn omgeving, die hem te allen kante omknelt als de mazen van een
net waaruit hij nooit meer zal ontsnappen (p . 1159) . En met Marie
Bagnolet hebben wij opnieuw een voorbeeld van een figuur die aan
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de nefaste invloed van haar milieu is ontsnapt : hoewel zij dezelfde
opvoeding heeft gekregen als Florence, is zij toch een ernstig, ontwikkeld meisje, dat zich voor alles interesseert ; „Marie is eenvoudig
een uitzondering die de algemene regel qua opvoeding in haar
stand bekrachtigt", aldus Alfreds vriend Maxime (p . 1131).
De conclusie is, wat ons betreft, heel duidelijk : veel meer dan op
het extern, Tainiaans determinisme, legt Buysse in de zes bestudeerde
romans de nadruk op het determinisme van de eigen, individuele
aard. Door hun specifieke geaardheid komen de zes respectievelijke
hoofdpersonages eigenlijk in botsing met de omgeving waarin zij
geboren en getogen zijn of, in het geval van Alfred in Daarna, waarin
zij terechtgekomen zijn . Nina en Robert winnen de strijd, Alfred en
vooral Gaëtan verliezen hem ; Gilbert verliest hem voorlopig, René
verliest hem net niet. Binnen dit kader van de confrontatie tussen het
individu en zijn milieu vindt er, als een gevolg en een onderdeel van
deze confrontatie, een innerlijke strijd plaats binnen de persoon zelf,
innerlijke strijd waarbij de eigen aard het toch steeds opnieuw haalt .
Door het determinisme van de eigen aard kan de tweekamp
inidividu-omgeving zich potentieel altijd maar blijven herhalen .
Ter wille van de volledigheid dient hier nog te worden vermeld
dat het mensbeeld bij de Nederlandstalige naturalistische auteurs in
het algemeen veel minder dan in Frankrijk het resultaat is van een
„wetenschappelijke", mechanisch-deterministische visie . De milieutheorie van Taine, door Zola nauwkeurig overgenomen, speelt in
het Nederlandstalig naturalisme een veel geringere rol dan in het
Franse ; deze vaststelling geldt trouwens evenzeer wat de erfelijkheid
en het klimaat als determinerende factoren betreft . Tal van personages zijn gewoon zoals zij zijn, worden zelfs gedomineerd door hun
eigen temperament, gehoorzamen aan een „determinisme-vanbinnen-uit" dat niet direct rationeel-wetenschappelijk verklaarbaar
is . Buysse zelf verwierp uitdrukkelijk Zola's blind geloof in het
determinisme . Reeds in Het recht van de sterkste (1893), de eerste
Vlaamse naturalistische roman, schiep hij met Maria een mooi voorbeeld van een figuur die individueel-inwendig gedetermineerd is .
Waarom Maria is zoals zij is, is „wetenschappelijk" niet verklaarbaar ; het is gewoon haar eigen aard, eigen aard waaraan zij niets kan
veranderen . In de naturalistische werken van Stijns, Van Assche,
Van Hulzen, Vermeersch, Aletrino en, zij het in mindere mate, Net65

scher, Emants, Van Deyssel, Couperus, Van Oudshoorn en Coenen
vindt men personages die bewijzen dat de invloed van het milieu
niet onontkoombaar is 69 .
In hetzelfde verband kan ook nog naar Guy de Maupassant verwezen worden . Eerder dan bij Zola blijken de Nederlandstalige
naturalisten ideologisch meer bij deze Noordfranse auteur aan te
leunen 70 . In het gesprek dat hij in juli 1909 met André de Ridder
had, verklaarde Buysse dat de Maupassant zijn algemene sympathie
genoot : „Men heeft me al wel eens met Maupassant vergeleken : ik
voel zelf ook wel dat er over de opvatting en de uitwerking van zijn
werk eene vergelijking met mijn eigen arbeid te maken valt ." "
Welnu, men moet weten dat de Maupassant betreffende het mechanisch determinisme meer dan alleen maar diepgaande twijfels had 72
en dat het inwendig determinisme ook in zijn werk een vooraanstaande rol speelt . Zijn personages zijn zowel extern als intern
gedetermineerd ; maar daar waar zij soms een negatieve houding aannemen tegenover hun externe determinatie, aanvaarden zij altijd
hun interne determinatie en geven zij er zich zelfs graag aan over .
Vrijheid betekent bij de Maupassant in de eerste plaats bevrijding
van de uitwendige, maar nooit van de inwendige determinatie
2. Het lot
Geregeld komen in de werken van naturalistische auteurs als Couperus, Vermeersch, Streuvels, Van Assche én Buysse woorden als
„lot", „lotsbestemming", „noodlot", „fatum" voor . Hierbij stelt
zich de centrale vraag wat er precies met deze begrippen bedoeld
wordt . In Le roman expérimental (1880), een van zijn theoretische
geschriften over het naturalisme, wees Zola erop dat het determinisme het fatalisme, in de zin van het aanvaarden van een fatum, uit-

(69) R. Debbaut, op. cit., p . 56, pp . 60-61, pp . 108-110 en p . 180 ; R. Debbaut, Cyriel
Buysse en het naturalisme, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, V,1989,
pp . 86-87 en p . 122 .
(70) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, pp. 66-67 .
(71) A . de Ridder, Bij Cyriel Buysse, in : Den Gulden Winckel, 8e jrg., nr. 10, 15
october 1909, p . 148 .
(72) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 42 en p. 67 .
(73) K . Willi, Déterminisme et Liberté chez Guy de Maupassant, Zurich, Juris Druck
+ Verlag, 1972 (Thése présentée á la Faculté des Lettres de 1'Université de Zurich pour
l'obtention du grade de docteur), p . 6, p . 24 en p . 26 .
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sluit : „fatum" en „noodlot" komen in hun reële betekenis immers
neer op het aanvaarden van het irrationele, het onkenbare, het onvatbare, het transcendente, terwijl het determinisme uitgaat van
rationeel-kenbare factoren 7 4 .
Zich buigend over Het recht van de sterkste (1893), Schoppenboer
(1898), Het leven van Rozeke van Dalen (1905), 't Bolleken (1906), Het
volle leven (1908), Het Ezelken (1910) en Tantes (1924), kwam Y, de
Maesschalck tot de bevinding dat er in deze reeks werken in totaal
drie noodlotsmodellen kunnen onderkend worden : het cirkelvormig type, het rechtlijnig type en het gebroken type 75 . Laten wij
nu onderzoeken welk(e) type(s) men kan terugvinden in de zes werken die ons hier interesseren .
Een eerste noodlotsbegrip, voornamelijk in 'n Leeuw van Vlaanderen uitdrukkelijk aanwezig, sluit rechtstreeks aan bij het eerste punt
van deze paragraaf, meer bepaald bij het inwendig determinisme .
Het is zijn noodlot, zijn noodlot in de zin van „de essentie van zijn
opperste wezen" (p .1035), dat Robert als het ware verplicht om liefde, roem en fortuin op te geven en om tot het eenvoudig buitenleven terug te keren : „Hij moest, hij moest er weer heen . Het was zijn
recht en 't was zijn plicht . Het was zijn noodlot dat hem er weer
heen riep, dat hem onweerstaanbaar dwong er weer te komen . Ondanks al 't droevige van 't besluit, ondanks zijn bloedend hart van
wanhoop en van liefde, ondanks zijn folterend medelijden met
Ghislains, toch moest hij haar verlaten, indien zij 't leven dat hem
onontbeerlijk was niet delen kon of wilde, zoals hij zijn ontslag als
afgevaardigde moest nemen, omdat hij daar zijn werkkring niet kon
vinden, omdat hij weer alleen, zonder partijgeest noch persoonlijke
ambitie, volgens zijn eigen individuele opvatting, voor het geluk van
de nederigen moest gaan werken ." (p .1034) . Hij heeft gewoon geen
andere keuze, hij moet zich overgeven aan „'t onvermijdelijke van
zijn noodlot" (p . 1059) : „Ik kan 't niet helpen, 't is mijn geweten,
't is mijn noodlot, 't is 't ongeluk van al de rampzaligen van de wereld dat zo zwaar op mij drukt . Ik moet gehoorzamen, ik moet ook
lijden .. .", zegt Robert tot zijn vriend Chattel (p . 1060). Het is zijn
noodlot : een inwendig noodlot, een noodlot van de eigen aard .
(74) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 111 .
(75) Y . de Maesschalck, Het noodlot als strategie in Buysses romans. Een verkenning,
in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, VI, 1990, pp . 45-47 .
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Het tweede noodlotstype dat wij konden vinden leunt aan bij de
primaire, boven vermelde definitie van de woorden „fatalisme" en
„noodlot" . In zijn bekende studie over de invloed van het Franse
naturalisme in het werk van Buysse stelt Van Vreckem dat de
levensopvatting van de schrijver te aards, naturalistisch, positief en
pragmatisch blijkt geweest te zijn om buiten- of bovennatuurlijke
machten als noodlot en predestinatie te kunnen erkennen 76 , en
Debbaut beaamt deze stelling ". Wat het noodlot betreft kunnen
wij het niet met hen eens zijn . Precies wanneer René (Mea Culpa aan
zelfmoord zit te denken neemt hij, werktuiglijk, zijn stok in de
hand, een degenstok : „het toeval, het Noodlot had gewild, dat hij
juist op die stok de hand legde ." (p . 558) En net op het ogenblik dat
hij tot de daad wil overgaan, komt Raymonde geheel onverwacht
naar hem toegelopen, „met de kracht en de onverbiddelijkheid van
het Noodlot" (p . 559) . Ook in Daarna komt dit noodlotstype naar
voren, zij het dat het woord „noodlot" hier niet expliciet vermeld
wordt : dat Alfred bij het afscheidnemen van Florence zijn hoed vergeet, is een „kleine, domme gebeurtenis" die over zijn leven beschikt (p. 1251) . Iets verderop vindt opnieuw zo'n gebeurtenis
plaats : net op het moment dat dezelfde Alfred tot Marie Bagnolet
„het woord, het grote, plechtig Woord" (p .1262) gaat zeggen, komt
de oude heer Loebmuller heel toevallig aandraven om een banale
mededeling te doen (p .1263) . Dit voorval houdt Alfred wellicht van
een grote fout af, want gezien het feit dat hij zijn ex-echtgenote Florence toch maar niet kan vergeten en dat deze laatste bovendien een
kind van hem verwacht, zoals kort daarna zal blijken, zou hij waarschijnlijk dezelfde weg zijn opgegaan als Gaëtan in Wroeging en er
zowel een wettige echtgenote (Marie) als een maitresse met een kind
(Florence) op nagehouden hebben .
Ontkennen dat men in deze gevallen met een irrationalistische
opvatting van het noodlot geconfronteerd wordt is gewoon niet
mogelijk . Hoewel Buysse op dit punt zeker niet zo ver gaat als zijn
tante Virginie Loveling, wier hele oeuvre doordrongen is van de
overtuiging dat een blind Toeval de wereld regeert en dat het grillige

(76) P .H.S . van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse, p . 237.
(77) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 114 .
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Noodlot een allesoverheersende rol speelt in het leven 78 , toch valt
er dus ook bij hem een zeker geloof in het onvatbare, in een metafysisch noodlot te herkennen .
Is er in deze zes werken dan geen spoor te vinden van een bij de
Zolaans-deterministische opvattingen nauwer aansluitend, rationalistisch-mechanisch noodlotsbegrip ? Toch wel . Het toeval heeft
Gilbert (Sursum Corda) in het voor hem totaal ongeschikte buitenleven gevestigd, en ook hij wordt uiteindelijk overweldigd door „de
onoverkomelijke aantrekkingskracht, de fatale, tirannieke obsessie
van het omringend leven" (p .166) . De mislukkingen volgen elkaar
onvermijdelijk op, tot hij de beslissing neemt Lovergem te verlaten .
In Wroeging sleept „de onverbiddelijke logica van het noodlot" Gaëtan naar de afgrond : de straf groeit om hem heen „gelijk de uit de
vruchten van een boom gevallen pitten tot andere bomen opwassen." (p . 394) En in Mea Culpa is René het slachtoffer van „de
rechtvaardig-noodlottige gevolgen van zijn verleden" . (p . 515) Het
noodlot is in deze gevallen niets anders dan een onverbiddelijke aaneenschakeling van gebeurtenissen die het logisch gevolg zijn van één
bepaald, aanvankelijk gegeven : „Wat al complicaties soms uit een
eerste misstap verrijzen kunnen ! Het is alsof geen enkele gebeurtenis op zichzelf staat, alsof zij alle, goed of slecht, de schakels vormen
van een keten, die zich uitstrekt zonder einde, het ganse leven door,
tenzij ze eensklaps ruw gebroken wordt !" stelt Buysse zelf in Mea
Culpa . (p . 461) Belangrijk hierbij is het bewuste woord „misstap"
onze drie hoofdpersonages zijn niet het slachtoffer van iets dat hun
vreemd is, van uitwendige gegevenheden, maar van hun eigen daden . Zij hebben in feite zelf de noodlotsmachine op gang gebracht,
en heel terecht spreekt René in dit verband van „zijn Noodlot" (p .
474), René die heel goed beseft dat zijn verhouding met zijn arme
minnares Lucie (het gevolg van zijn „eerste misstap") een huwelijk
met de voor hem zo geschikte Raymonde onmogelijk maakt : ,,Helaas, het kon, het mocht niet zijn ! Het kon niet, het kón niet ; hij
had zijn levenslot verbeurd : de andere, altijd de andere bekleedde de
plaats van Raymonde in zijn leven ." (p . 506) Hij heeft zijn levenslot
(78) P .H .S . van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel

Buysse, pp . 37-38 .
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verbeurd, hij heeft het zelf gedaan . Gaëtan verkeert in een gelijkaardige situatie . Hoewel hij er zich wel degelijk van bewust is dat hij
nog door sterke banden aan zijn minnares Julia en haar kind gebonden is, treedt hij toch met Olga in het huwelijk, vandaar die ,,onverbiddelijke wraak van het Noodlot", de straf voor hetgeen hij
anderen misdaan heeft (p . 420) . Opnieuw dus een opeenvolging van
gebeurtenissen ten gevolge van een bewuste (negatieve) daad. Ook
in Sursum Corda I is het onheil van het levenslot (p . 279) van het
hoofdpersonage terug te brengen tot zijn oorspronkelijk gedrag ;
Gilbert weet het maar al te goed : „( . . .) hij voelde, vlijmender dan
ooit, in een uitbarsting van machteloze wanhoop, dat al die ellende
hem zou bespaard geworden zijn, had hij enkel de moed, de onverbiddelijkheid, ja, desnoods de wreedheid gehad, de wil van zijn ouders te trotseren om zijn eigen, o zo schitterende baan te volgen .
Ach ! waarom had hem die kracht ontbroken ! Had hij zijn roeping
gevolgd hij zou nu een beroemd advocaat zijn, of een vermaard geneesheer ; hij zou, zonder moeite, de vrouw gevonden hebben, die
hem kon begrijpen en beminnen ; hij zou reeds kinderen hebben,
een gezellige haard bezitten, een familieleven genieten, waar alles
liefde, vrede, voorspoed en geluk zou zijn ." (p . 280)
Wij worden hier dus geconfronteerd met een rationalistischmechanisch noodlot dat door de slachtoffers ervan in het leven is geroepen. Met andere woorden : het individu heeft, in bepaalde gevallen en op bepaalde momenten, het noodlot zelf in handen . In Op
't Blauwhuis komt deze visie nog uitdrukkelijker tot uiting, maar
dan in positieve zin, waar Nina en Alexis hun gemeenschappelijk geluk afdwingen tegen de „normale" gang van zaken in : „Stellen wij
het volbracht feit van de vrije beschikking over ons levenslot tussen
ons en hen, die ons ongeluk willen !", aldus een vastberaden Alexis
(p . 711) . Hij neemt het onherroepelijk besluit nog eens naar mejuffrouw de Stoumont toe te gaan om haar Nina's hand te vragen, en
naar aanleiding hiervan schrijft hij zijn geliefde een lange brief, eindigend met de volgende, veelbetekenende woorden : „Men zegt
soms dat het 't Noodlot is, dat over ons levenslot beschikt ; ik voel
nu, dat ik er zelf over beschik, dat ik, voor enkele uren, de macht
heb de gebeurtenissen te doen komen . Of is het de fataliteit die zich
meester van mij heeft gemaakt en mij dwingt aldus te handelen ?"
(p . 726) De laatste zin kan natuurlijk twijfels oproepen, maar feit is
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dat Alexis door zijn welbewuste daad de situatie volledig naar zijn
hand zet en de toestemming verkrijgt om met Nina te trouwen . En
in Wroeging tenslotte wordt door de woorden van Olga aan haar
pasgeboren kindje (,,Mijn zoon, . ., indien een waakzaamheid van
alle stonden, indien een vermenigvuldiging van onophoudende, eindeloze voorzorgen en zorgen, . ., indien de volkomen toewijding en
zelfverloochening van een beminnende moeder, die u als een bewaarengel in het leven zal begeleiden en behoeden, . .. het vermogen bezitten u van het vreselijk lot, dat uw rampzalige vader te beurt viel,
te bevrijden, .., ik mag .., ik durf het zweren : gij zult ervan bevrijd
wezen", p . 447) zelfs gesuggereerd dat men door bepaalde handelingen te stellen het cirkelvormig (in dit geval gaat het om de cirkel van
de erfelijkheid) noodlotstype 79 kan doorbreken. Doch wat ons in
laatste instantie van fundamenteel belang lijkt te zijn na deze bestudering van het rationalistisch-mechanisch noodlot in de romans die
ons bezighouden is niet zozeer de mogelijke indeling in een aantal
verschillende types, maar wel de algemene visie die Buysse op dit
noodlot heeft . Bij een de Maupassant krijgt het rationalistischmechanisch noodlot steeds de bovenhand ; als zijn personages - in
de regel steeds zwakkelingen - al eens van het noodlot bevrijd worden, dan is dit niet aan hun eigen wil te danken, maar aan externe
omstandigheden 80 . Bij Buysse daarentegen krijgen de personages
tegenover het (nood)lot een actieve rol toegewezen : ofwel liggen zij
aan de basis van zijn evolutie (Mea Culpa, Wroeging Sursum Corda ~,
ofwel beschikken zij over de wil én de mogelijkheid om het door
eigen doen om te buigen of te breken (Op 't Blauwhuis, Wroeging) .
Debbauts opvatting dat het wereldbeeld van Buysse door een onwrikbaar oblomovisme beheerst wordt en dat zijn personages, in tegenstelling tot die van Zola, zich laten leven, zonder hun lot in eigen
handen te willen nemen 81 , moet in het licht hiervan zeker worden
(79) Wij nemen hier een term van Y . de Maesschalck over, verwijzend naar de eeuwige
herhaling van een negatieve kracht, waarbij begin- en eindpunt in elkaar overvloeien ; een
dergelijk noodlotstype kan teruggevonden worden in „'t Bolleken", „Het Ezelken" en
„Tantes". Zie : Y, de Maesschalck, Het noodlot als strategie in Buysses romans, in : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, VI, 1990, p . 46 en p. 60 .
(80) K . Willi, Déterminisme et Liberté chez Guy de Maupassan4 pp . 100-102 .
(81) Zie R. Debbaut, Cyriel Buysse en het naturalisme, in : Mededelingen van het Cyriel
Buysse Genootschap, V,1989, pp .122-123 en R. Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse
letteren, p . 114.
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herzien. Figuren als Gilbert (Sursum Corda ~, Nina en Alexis (Op 't
Blauwhuis) en vooral Robert (n Leeuw van Vlaanderen) kunnen overigens in het algemeen bezwaarlijk worden bestempeld als onderdanige creaturen die alles ondergaan zonder enig initiatief te nemen .
3. Besluit : de consecratie van het individu
In het artikel dat het uitgangspunt vormde voor deze studie stelt
R. Debbaut dat de zes besproken werken een consecratie van de burger inhouden 82 . Wij zien er in de eerste plaats een andere consecratie in : die van het individu.
Werpt men even een overschouwende blik op het geheel der
vaststellingen die tot hiertoe zijn gemaakt aangaande de algemeenfilosofische aspecten, dan merkt men dat Buysses mensbeeld getekend wordt door twee polen . Enerzijds is de mens in zekere mate
wetenschappelijk-mechanisch gedetermineerd, vooral door de opvoeding die hij gekregen heeft . Anderzijds wordt hij, en wel in veel
grotere mate, gekarakteriseerd door een determinisme en een noodlot van de eigen, specifieke aard, en raakt hij als gevolg hiervan verwikkeld in een confrontatie met zijn milieu ; tevens is hij het (en
niets of niemand anders) die of verantwoordelijk is voor het
(rationalistisch-mechanisch) noodlot dat hem treft of de intentie en
de mogelijkheid heeft om dit noodlot te manipuleren .
Onmiskenbaar legt Buysse de nadruk op de zelfstandigheid van de
mens . Niet alleen de voornoemde vaststellingen, die het resultaat
zijn van een meer diepgaande analyse, bewijzen dit ; een algemene,
globale benadering van de zes werken is hiervoor in feite reeds voldoende . Elk verhaal is opgebouwd rond één en slechts één persoon,
persoon wiens eigen, apart gedrag telkens nauwkeurig wordt uitgerafeld en onderstreept . In Sursum Corda , Op 't Blauwhuis, 'n Leeuw
van Vlaanderen en ook in Daarna wordt het individu zelfs ronduit
verheerlijkt. Gilbert wordt van het begin af voorgesteld als een
„voor de levensstrijd geboren" (p . 162) iemand ; hij verwerpt elke

(82) Zie R. Debbaut, De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse, 1894-1903, in
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, II, 1986, pp. 55-106.
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vorm van slaafse onderwerping aan politieke en religieuze ideologieën en van kuddegeest (zie de treffende voorbeelden op p.191 en
op pp. 314-325) en droomt ervan over zijn dorp te regeren (p . 345) .
Ondanks de opeenvolgende mislukkingen en de talrijke momenten
van ontmoediging blijft hij onophoudelijk naar zijn ideaal streven,
blijft hij voortstrijden, „liever dan zich in het algemeen verval te
laten meezinker" (p. 225) . Vermogend als hij is (hij heeft van zijn
ouders een aanzienlijk fortuin geërfd) zou hij evengoed zonder enig
probleem een rustig, comfortabel leventje kunnen leiden, maar
neen : zelfs zijn definitieve mislukking te Lovergem zal hem niet beletten om verder, vanuit een levenskring waar men hem beter zal
begrijpen, zijn grootmoedige concepties te verspreiden (pp .
330-331) . Nina, achttien lentes jong en diep overtuigd van haar lichamelijke schoonheid, heeft één groot doel voor ogen : het liefdesgeluk
vinden. Onverstoorbaar, tegen bepaalde maatschappelijke conventies in als het moet, stevent zij op dit doel af . Zij wordt voortdurend
uitgebeeld als een figuur die niet geleefd wordt, maar zelf leeft, in
functie van haar eigen, persoonlijk geluk . Robert, een „superieure
geest" (p . 905) die de vaste wil heeft om zijn „superieur wezen" volgens de overtuiging van zijn hart en van zijn ziel te ontwikkelen
(p .1044), laat zijn politieke carrière en zelfs zijn zo geliefde Ghislains in de steek om opnieuw, „volgens zijn eigen individuele opvatting", voor het geluk van de nederigen te gaan werken (p . 1034).
Uiteindelijk slaagt hij er zelfs in om Ghislains voor zijn persoonlijke levensinzichten te winnen, zodat hij samen met haar een volmaakt geluk kan beleven . Alfred tenslotte bezit „het hoog geweten
van de machtige artiest, die al het beste van zijn tijd en levenskracht
aan de scheppingen van zijn genie opoffert ." (p .1142) Zoals zijn collega's Vanlaer en Darmons, maakt hij deel uit van een categorie ,,superieure mensen, die op zichzelf en door zichzelf tot de werkelijke
aristocratie gerekend worden ." (p. 1119)
Het individu, dat in onze werken dus zo goed tot zijn recht komt,
verschijnt aan de lezer onder twee aspecten .
Aan de ene kant wordt de mens voorgesteld als een fysiologisch
wezen, wat perfect in de praktijk van het (Nederlandstalig) natura73

lisme kadert 83 . Haast voortdurend wordt hij geconfronteerd met
zijn instincten, zijn impulsen, zijn passies . Van het woord „instinct"
teldén wij in Mea Culpa maar liefst dertig vermeldingen ; in Op
't Blauwhuis waren het er vierentwintig, in Sursum Corda I en 'n
Leeuw van Vlaanderen telkens zeventien . En deze getallen zijn
slechts approximatief. Regelmatig worden alle belangrijke personages bewogen door een bepaald „instinctmatig gevoel" (p. 229) ; en
niet zelden handelen zij ook „instinctmatig, gelijk een mens die
door een stomme, blinde, onweerstaanbare macht voortgedreven
wordt ." (p . 227) Weerstand bieden aan instincten en impulsen blijkt
meer dan eens zeer moeilijk of zelfs onmogelijk te zijn . Gilbert (Sursum Corda I) bijvoorbeeld illustreert dit op een wel treffende wijze
wanneer hij, alhoewel heel goed beseffend dat Iréne geen gepaste huwelijkspartner voor hem zou zijn, toch haar hand vraagt : „( .. .) hij
slaagde er niet meer in zich te troosten en op te beuren met de gedachte dat zij nog maar een kind was en dat het verschil van ouderdom, van geest en opvoeding, haar allesbehalve een voor hem
geschikte vrouw maakten : nu overweldigde hem bepaald de blinde,
onberedeneerde, domme liefde, die meer en meer tiranniek wordt,
naarmate hinderpalen en dwarsbomingen zich vermenigvuldigen en
opeenstapelen . (...) En het was met de zinnen, dat hij haar thans beminde ; hij begeerde haar met die exaltatie soms eigen aan uitstekende mannen, die smoorlijk op een dwaze lichtekooi verliefd worden ;
een van die onbegrijpelijke hartstochten, onweerlegbare bewijzen
van deze treurige waarheid, dat ook de besten en volmaaktsten onder ons het speeltuig van verpletterende zwakheden en gebreken
kunnen worden", aldus de auteur . (p . 267)
Aan de andere kant treedt de mens ook te voorschijn als een
schepsel met een (sterk) geestelijk leven .
Daar hebben wij vooreerst het geweten . Gilbert (Sursum Corda
is een man die zijn geweten niet kan tevreden stellen met een uiterlijke schijn van eerlijkheid . Zelfachting is hem onontbeerlijk, alleen
al door zijn kleine „misstap" met mevrouw Terront waant hij zich
„gedaald tot het peil van een verachtelijke wellusteling, hij, voor wie

(83) R. Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, pp . 110-111 .
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de reine, deugdzame liefde in het huwelijk het grootste geluk, de essentie zelf van het leven zou geweest zijn." (p . 309) Robert ('n Leeuw
van Vlaanderen) ziet in Leroi, de kampioen van de vrouwenemancipatie, „een van die verwoede strugglers-f or-lif e zonder gewetensovertuiging, die bekwaam zijn tot alles, wanneer het hun ambitie of
belang geldt (. . .)" . (p . 924) Hijzelf wil tot elke prijs zijn leven inrichten „volgens zijn geweten en zijn hart" (p . 1035, p . 1052, p . 1077) .
Buysse lijkt bij momenten wel een pleidooi te houden voor gehoorzaamheid aan het geweten . René (Mea Culpa wordt menigmaal met
de „stem van het geweten" geconfronteerd (zie bijvoorbeeld p . 461,
p . 463, p . 479 en p . 491) en na het overlijden van zijn minnares Lucie
neemt hij het besluit om er zich definitief aan te onderwerpen : „De
stem van het geweten zei hem dat hij voor eeuwig het recht verbeurd had op een leven van herschepping en geluk met Raymonde,
en gedwee bukte hij 't hoofd voor dat vonnis van 't Geweten ."
(p . 554) En als Gaëtan (Wroeging) onverbiddelijk in de draaikolk van
het noodlot terechtkomt, dan is het wel omdat hij zich niet laat
besturen door de „uiterste roep van het geweten", die hem gebiedt
zijn ontworpen huwelijk met Olga te laten varen (p . 390) in plaats
van te handelen volgens de principes heersend in zijn stand . Hier en
daar ontpopt de auteur zich zelfs als een moralist . In Wroeging stelt
hij dat men in Gaëtans stand „zo gemakkelijk een totaal verschil
maakt tussen deze twee dingen, die nochtans zouden moeten één
zijn ; de maitresse en de vrouw ." (p . 387) Uit Wroeging en Mea Culpa
kan klaarblijkelijk worden opgemaakt dat Buysse veel belang hecht
aan het verantwoordelijkheidsbesef van de mens : elkeen moet de gevolgen van zijn daden dragen, ook al zijn er daar hoogst onaangename aspecten aan verbonden . Deze ietwat tussen de regels verscholen
zedenles klinkt ook in Daarna door, het duidelijkst wanneer Maxime zijn vriend Alfred onder het oog brengt dat hij volledig in zijn
onrecht is als hij Florence verwijten maakt en dingen van haar eist
die hij voor zijn huwelijk met haar nooit gevraagd heeft (p .1130 en
p . 1167) .

Minder rationeel dan de stem van het geweten zijn een aantal andere „stemmen" die af en toe door bepaalde personages gehoord
worden . Een „etherische, hemelse stem, de almachtig-overtuigende
stem van een zachte, onzichtbare godheid" spoort Nina er dringend
toe aan Alexis terug te zien (pp . 701-702) . Ook verderop (p . 721,
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pp. 730-731) vindt Nina inspiratie in (goddelijke) stemmen die zich
in haar binnenste verheffen . Robert, die overigens over een ,,superieur onzichtbaar wezen" beschikt (p . 964) en soms overmeesterd
wordt door „een macht, sterker dan zijn eigen wil en redeneringskracht" (p . 1044), en Alfred krijgen in hun ziel soms eveneens het
bezoek van „stemmen" (p . 1009 respectievelijk p . 1258). En op de
twee laatste bladzijden van Daarna lezen wij dat laatstgenoemde een
visioen heeft dat hem duidelijk maakt dat hij Florence moet terugnemen, wat hij blijkbaar meteen ook effectief gaat doen ... (pp .
1271-1272) .
Nog iets dat op de geest betrekking heeft, is het begrip „intuïtie",
dat in elke roman telkens een aantal keren terugkomt . Weliswaar
worden de woorden „intuïtie" en „instinct" vaak zonder onderscheid door of naast elkaar gebruikt, zo bijvoorbeeld in Op 't Blauwhuis : „Er zijn van die mensen die men instinctmatig herkent, zonder
ze ooit gezien te hebben, enkel door van hen te hebben horen spreken . Nooit had Nina deze heer ontmoet ; en toch, op het eerste gezicht dacht zij, voelde zij bij intuïtie dat het niemand anders zijn
kon dan mijnheer Cuvelier (. . .) ." (p . 621) Ook in Daarna : „Neen,
neen, zij was daar niet, in dat akelig huisje ; hij voelde 't bij intuïtie,
instinctmatig, dat zij er niet was." (p .1207) Maar toch wordt ,,intuïtie" ook in zijn eigenlijke betekenis gebruikt, namelijk : een door
onmiddellijke innerlijke aanschouwing verkregen voorstelling . Zo
wordt er onder andere gesproken van „een schok van intuïtieve,
volstrekte, onweerlegbare overtuiging" (p. 492) en van een ,,intuïtief geraden en gevoelde bekommering" (p . 506) . Een „vreemde,
plotselinge intuïtie" doet in Robert het plan ontstaan een herberg
binnen te stappen (p . 991) en „dezelfde intuïtie" zegt hem ook wanneer het ogenblik gekomen is om te vertrekken (p . 993) . Dat Buysse
wel degelijk het onderscheid kon maken tussen de termen „intuïtie"
en „instinct" blijkt overigens uit de juxtapositie in de zin „Ik herhaal het nog eens : het is louter 'n kwestie van gevoel, van intuïtief
en instinctief gevoel, en dat laat zich niet gemakkelijk ontleden."
(Maxime tot Alfred in Daarna, p . 1086) .
De kunstopvatting tenslotte die in 'n Leeuw van Vlaanderen en in
Daarna tot uiting komt, is sterk idealistisch . Hun reis door Italië,
waar zij de kunstschatten van vervlogen eeuwen bewonderen, betekent voor Robert en Ghislains een voor altijd versterkende her76

schepping : „De pure glorie van de volmaakte kunst raakte hun ziel,
verruimend tot 't oneindige hun ideale visie van het leven . Zij ademden en voelden er de atmosfeer en vormen van de Ware Grootheid,
van de Ware Schoonheid, van de Echte Waarheid van het leven .
Veel meer, veel heerlijker dan vroeger nog, straalden liefde, goedheid en grootmoedigheid uit hun ziel, en zij leerden zich voorgoed
verheffen boven al 't kleingeestige van 't bestaan om er nog slechts
de nobele Schoonheid van te zien ." (pp . 1066-1067) En wanneer
kunstschilder Alfred bezig is aan een schepping „uit zijn genie"
(p .1270), dan stijgt al het mooie en grote van de wereld „vanuit de
beperkte werkelijkheid van de Materie tot in 't oneindige van 't
Ideaal." (p. 1257)
Nu rest ons nog de boeiende maar niet weinig gevaarlijke taak dit
alles in een ruimere context te situeren .
Op 15 september 1913 reconstrueerde Buysse in zijn dagboek Zomerleven de ontmoeting die hij kort voordien op zijn Molenberg
te Deurle met een interviewer (E . D'Oliveira ?) had gehad. „De man
begint over naturalisme ; en, aardig genoeg : daar verkondigt hij
zelf een leer, zodat ik niet hoef te antwoorden . Ik geef hem trouwens volkomen gelijk, ben absoluut van zijn mening . Evenzo deel
ik zijn esthetische beschouwingen en ook over Nietzsche en Bergson worden wij het roerend eens . Een zin ligt mij op de tong : „er
bestaat ook nog het anti-isme en het individualisme", zou ik hem
willen zeggen ; maar 'k wacht mij wel van dat te doen, om geen verwikkeling teweeg te brengen" 84 : precies deze passage uit de bedoelde reconstructie is kenmerkend voor het geheel van Buysses
(levens)-opvattingen . Wij zijn in deze studie tot de bevinding gekomen dat Buysse op sociaal gebied veruit de voorkeur geeft aan individuele actie, en dat hij meer in het algemeen de zelfstandigheid van
het menselijk wezen in een helder daglicht stelt . Hij gelooft werkelijk in het individu zelf, veel meer dan in de externe factoren die het
individu (kunnen) determineren . En dit geloof is niet alleen maar in
Sursum Corda , Wroeging Mea Culpa, Op 't Blauwhuis, 'n Leeuw van

(84) A .M . Musschoot (red .),

Cyriel Buysse, 1859-1932, p . 95 .
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Vlaanderen en Daarna vast te stellen . In zijn in 1966 verschenen studie over de auteur ziet Marc Galle in het volledig ceuvre van Buysse
een verering van het leven ; volgens hem kondigen 'n Leeuw van
Vlaanderen (1900) en Het gezin Van Paemel (1903) een evolutie aan
die zijn werk na de Eerste Wereldoorlog heeft doorgemaakt, evolutie waarbij de mens zich steeds meer bewust wordt van zijn eigen
kracht en van zijn recht op een aandeel in het leven en op een normale ontplooiing van zijn eigen vermogens 85 . Frank Hellemaas
meent dat de werken van Buysse talloze verwijzingen bevatten naar
hoe het leven vooral niet geleefd mag worden en dat de lezer bij hem
voortdurend aangespoord wordt om het negatieve continuum van
„wroetdier zijn" open te breken en om het besluit te durven nemen
een beter, „menswaardiger" leven te leiden 86 . En Romain Debbaut tenslotte constateert in zijn recente studie over het naturalisme
in Nederland en Vlaanderen dat Buysses hoop, net als die van Robbers, Van Hulzen en De Meester, anders dan bij Zola niet steunt
op determinisme en naïef geloof in de wetenschap, maar op de
mens, en wel op de mens die zich van de hem determinerende factoren bevrijdt 87 .
Al even moeiteloos als in Buysses eigen opvattingen en literair oeuvre, kunnen wij de vastgestelde consecratie van het individu in de
ontwikkelingsgang van de moderne Europese literatuur plaatsen,
meer bepaald in een van de belangrijkste uitingen ervan : het Vitalisme . Aan het einde van de negentiende eeuw, precies de periode
waarin onze romans geschreven werden, kende de idee van de primauteit van het Leven boven het intellect, sinds de romantiek een
van de voorname componenten in de Europese wijsbegeerte, weer
een belangrijke opgang . Zowel in de filosofie als in de letteren werd
er plaats gemaakt voor een glorificatie van het leven boven en tegen
het intellect . Alle letterkundige „vitalisten" hadden (en hebben) één
grote wijsheid gemeenschappelijk : het hoogste doel van de mens ligt
in het uitleven van zijn levensdrang, die hem door zijn intuïtie (spi-

(85) M. Galle, Cyriel Buysse, (Brugge), Desclée De Brouwer, (1966) (Ontmoetingen nr .
68), pp . 42-43 .
(86) F . Hellemars, „0, wa veur'n leven ! . . ." . Cyriel Buysse en het kreatuurlijk lijden,
in : Kultuurleven . Maandblad voor kultuur en samenleving 51e jg., 1984/6, juli, pp .
564-565 .
(87) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p . 172 .
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ritueel) en/of door zijn instinct (biologisch) wordt geopenbaard . In
verband met laatstgenoemd element willen wij er hier terloops op
wijzen dat het het naturalisme geweest is dat, in de literatuur van
de tweede helft van de negentiende eeuw, naast de spiritualistische
visie van de romantiek, een opvatting geplaatst heeft die het onbewuste niet als geestelijke waarde beleefde, maar als de duistere bodem van zinnelijke natuurimpulsen . Naast de vlucht uit het intellect
en de glorificatie van de intuïtie en van het instinct houdt de vitalistische zienswijze nog een andere trek in, te weten een scherpe kritiek op de beschaving, kritiek die, hoe veelvuldig de redenen ervan
ook mogen zijn, sedert de romantiek in haar diepste grond tot eenzelfde opvatting teruggaat : de civilisatie heeft de mens de onmisbare
rijkdommen die hem door de natuur waren ingeschapen (waarachtigheid, vrijheid, geluk, schoonheid . ..), ontnomen 88 . Nu willen
wij geenszins suggereren dat Buysses consecratie van het individu
ook een regelrechte afwijzing van het intellect en van de beschaving
impliceert ; stellig zouden wij hierdoor de waarheid te kort doen .
Toch past deze consecratie, met haar individuen die, hoewel in zekere mate extern gedetermineerd, de voorrang verlenen aan hun eigen,
persoonlijk Leven (waardoor zij in confrontatie komen met hun milieu - de maatschappij) en die getekend worden door instincten, impulsen, intuïties en inwendige stemmen, zonder enige twijfel in de
vitalistische houding .
Van dit punt uit kan tenslotte de finale stap naar een integratie in
wat men de „geschiedenis van de ideeën" pleegt te noemen gezet
worden . Een gemakkelijke maar - wij zeggen het meteen - totaal
onverantwoorde manier hiertoe zou erin bestaan de bevindingen
waartoe wij gekomen zijn te willen verklaren aan de hand van één
of meer welbepaalde filosofische doctrine(s) . Zo kan men bijvoorbeeld in Buysses consecratie van het individu invloed van Friedrich
Nietzsche pogen te herkennen, Nietzsche die in het Leven de
hoogste en absolute waarde zag, de dionysische oergrond van het
zijnde, en die deze onbewuste grondkracht vooral beschouwde als
een vitale oerdrift die in het blinde instinct wordt geopenbaard 89 .

(88) A. Westerlinck, Mens en grens. Over het mensbeeld in de moderne Europese literatuur, s.1 ., Orion-Desclée De Brouwer, 1972, pp . 19-20, pp . 89-91 en pp . 94-96 .
(89) A. Westerlinck, op. cit., p . 91 ; M. Haar, Nietzsche, in : Y . Belaval (red .), Histoire
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In Nederland besprak Albert Verwey reeds in De Nieuwe Gids van
1889 een aantal werken van Nietzsche, en in 1894 verscheen van de
hand van R.A. Swanborn een monografie over hem . Vóór 1900 genoot deze filosoof ook al in Duitsland en Frankrijk een zeer grote
belangstelling 90 . Onder de Franstalige Belgische schrijvers ondergingen Eeckhoud en Lemonnier zijn invloed 91 . Een soort elementair nietzscheanisme verspreidde zich overigens heel snel ver buiten
Nietzsches eigenlijke lezerskring 92 . Ook met de filosofie van
Henri Bergson zou heel gemakkelijk een verband kunnen gelegd
worden . Ter informatie : bij Bergson ging het eveneens om een verheerlijking van het leven, verheerlijking die in haar diepste wezen
echter spiritualistisch was . Naast zijn verstand en zijn zinnen beschikt de mens nog over een ander kenvermogen : zijn intuïtie . Intuïtie is niets anders dan de directe visie van de geest door de geest .
De Bergsoniaanse ,,lan vital" is een ononderbroken schepping van
de geest, die zich zelf intuïtief beleeft . Door intuïtie kan elkeen zijn
diepste ik bereiken, dat in staat is om vrije handelingen te stellen,
dit terwijl wij in het dagelijks leven gedragen worden door Tainiaanse en andere positivistische en sciëntistische determinaties 93 . Van
alle intellectuelen-nieuwlichters uit het laatste decennium van de negentiende eeuw, was Bergson die met het grootste charisma : de bloei
van zijn filosofie tussen 1890 en 1910 werd met veel enthousiasme
onthaald, en wel door een zeer breed publiek 94. Voorts kan eveneens zonder veel problemen een parallel worden gezien tussen de
idealistische kunstopvatting die in 'n Leeuw van Vlaanderen en in
de la philosophic. III. Du XIXe siècle à nos jours, s .l., Editions Gallimard, 1984 (1974)
(Encyclopédie de la Pléiade 38), pp . 315-318 .
(90) P, de Keyser, Friedrich Nietzsche in Nederland tot 1940, in : Ons Erfdeel, 24e jg .,
nr. 4, sept .-okt. 1981, p. 551 en pp . 553-554 ; R. Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p. 22 .
(91) M . Deneckere, Sociale tendenzen in de franstalige Belgische literatuur
(1848-1914), in : J . Dhondt (red.), Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in
België, p . 363 .

(92) J . Touchard, Histoire des idées politiques. 2 . Du X Mlle siècle à nos jours, p. 770 .
(93) A. Westerlink, Mens en grens, p . 91 ; R. Daval, Histoire des idées en France, Paris,
Presses Universitaires de France, 1962k (1953) („Que sais -je ?", n° 593), pp . 99-100 en
pp.102-103 ; A . Canivez, Henri Bergson, in : Y . Belaval (red .), Histoire de la philosophic.
III. Du XIXe siècle à nos jours, pp. 286-288 .
(94) R. Daval, op. cit., p . 98 ; H .S . Hughes, Consciousness and Society. The Reorientation
ofEuropean Social Thought (1890.1930, Brighton, Harvester Press, 1979 (Open University Set Book), p . 115 .
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Daarna wordt opgehangen en de kunstopvatting van een Arthur

Schopenhauer, die in de artistieke creatie een weg zag voor het genie
om de eeuwige vormen, om de ideeën (in de platonische zin van het
woord) te bereiken 95 . Schopenhauer mocht zich in de tweede
helft van de negentiende eeuw in een vrij grote bekendheid verheugen ; vanaf 1893 verschenen er van hem zelfs verschillende vertalingen in het Nederlands 96 .
En zo zouden wij nog lang kunnen doorgaan . Immers, waarom
zou er invloed kunnen zijn van Nietzsche, Bergson en Schopenhauer, en niet van Stirner, Emerson, von Hartmann, Dilthey, Simmel,
Eucken, Boutroux, James en vele anderen die allen min of meer het
leven en/of de enkeling verheerlijkten ? Hoewel het antwoord op
de vraag wellicht terug te brengen is tot de filosofische krachtlijnen
van het tijdschrift Van Nu en Straks 97, tijdschrift waarvan Buysse
mederedacteur was (eerste reeks, april 1893-oktober 1894) 48 , toch
dienen wij hier voorzichtig te blijven. In de passage uit Zomerleven
die wij boven hebben aangehaald laat Buysse wel de namen Nietzsche en Bergson vallen, maar ten eerste gebeurde dit in 1913, dus
tien jaar na de verschijning van Daarna, de laatste van onze zes romans, en ten tweede wil dit zeker nog niet betekenen dat hij deze
filosofen gelezen had of grondig van hun leer op de hoogte was .
Hoevelen onder ons spreken niet de naam Marx uit zonder ooit één
regel van zijn werk onder ogen te hebben gehad ? Men weze hier
de woorden van de Franse filosoof Etienne Gilson indachtig : „Point
n'est besoin de feuilletee longtemps des romans modernes pour rencontrei les mots d'„inconscient", d'„évolution", de „refoulement"
et de „relativité" . Croire que tous les écrivains qui les emploient ont
lu Hartmann, Bergson, Einstein et Freud serait naïveté ; supposer

(95) A . Philonenko, Schopenhauer, in : Y . Belaval (red .), Histoire de la philosophie. III.
Du XIXe siècle à nos jours, pp. 58-60.
(96) R . Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, p. 20 en p . 22 .
(97) Zie voor het filosofisch ideeëngoed van „Van Nu en Straks" : A .M. Musschoot, Van
Nu en Straks 1893-1901. Een vrij voorhoede-orgaan „gewijd aan de kunst van Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording-die van Straks' ; 's-Gravenhalte, Martinus Nijhoff, 1982
(Nijhoffs Nederlandse Klassieken), pp . XXI-XXII en R. Vervliet, Van Nu en Straks
1893-1901, in : M. Rutten en J. Weisgerber (red .), Van „Arm Vlaanderen" tot „De voorstad
groeit" De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L .P. Boon (1888-1946),
Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1988, pp . 93-98, meer in het bijzonder p. 96 .
(98) A.M . Musschoot, op. cit., p . XXIII.
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qu'ils en ont pénétré prof ondément le sens serait duperie
( . . .)» 99 . De vraag is bovendien niet enkel moeilijk te beantwoorden, ze is ook vrij irrelevant . Hoeveel passages in literaire werken
hebben niet betrekking tot de geschiedenis van de ideeën zonder er
evenwel een eigenlijke bron in te vinden ? Hoeveel vooraanstaande
denkers maken niet deel uit van eenzelfde filosofische en/of wetenschappelijke stroming zonder ooit rechtstreeks op elkaar te hebben
ingewerkt ? De directe invloed van Nietzsche op zijn grote opvolgers Bergson en Freud was nagenoeg onbestaand ; en hoewel er in
het denken van de twee laatstgenoemden opvallende parallellen
voorkomen, toch bestond er tussen hen geen enkele organische
relatie 100,
Wij moeten de probleemstelling dus herformuleren in de zin van
valt er in Buysses consecratie van het individu een bepaalde ,,Zeitgeist" (zouden wij dit woord wel durven gebruiken ?), een soort „air
du temps" te bespeuren ? Wij denken van wel . In zijn studie uit 1911
over de intellectuele ontwikkeling van de Belgische burgerij sinds
1830, beschreef Carton de Wiart de inhoud van de boekenkast van
de gemiddelde bourgeois omstreeks 1880 als volgt : „Peu de f antaisie .
Place á la science . La physiologie est représentée par Riches, la jurisprudence médico-légale par Lombroso et Tarde, la sociologie par
Spencer et Le Play, la chimie par Pasteur . La plupart des vérités provisoires de la science y passent et routes les connaissances utiles . Voici, annotés en maints endroits, les discours et les articles de
Brunetiére qui proclament la renaissance de l'Idéalisme sur le ton de
la quatriéme Eglogue de Virgile" 101 . In de jaren tachtig van de negentiende eeuw ondernamen de intellectuele milieus inderdaad een
aanval op het „positivisme", waarmee bedoeld werd : de hele
tendens om het menselijk gedrag te bespreken in natuurwetenschappelijke zin, om voor het menselijk gedrag enkel en alleen ,,naturalistische" verklaringen te zoeken . Door de alliantie die ze met het
darwinisme had aangegaan, had de positivistische denkwijze vanaf
ongeveer 1860 een aantal grondige veranderingen ondergaan . In zijn
(99) E . Gilson, Les idées et les lettres, Paris, Librairie philosophique J . Vrin,1932 (Essais
d'art et de philosophic), p . 5.
(100) H.S . Hughes, Consciousness and Society, p . 33, pp . 105-106 en pp . 124-125.
(101) H . Carton de Wiart, L'évolution intellectuele et morale de la bourgeoisie beige
depuis 1830, in : La revue générale, 47e année, n° 1, juillet 1911, pp . 23-24.
82

oorspronkelijke achttiende-eeuwse vorm was het positivisme een intellectualistische filosofie geweest, steunend op de overtuiging dat de
problemen van de mens als lid van de gemeenschap een rationele
oplossing konden vinden . Onder invloed echter van het sociaal darwinisme was de positivistische leer haar rationalistische kenmerken
beginnen verliezen : de bewuste keuze werd als voornaamste determinant van het menselijk gedrag verdrongen door de factoren ,,erfelijkheid" en „milieu", wat uiteindelijk resulteerde in een soort
wetenschappelijk fatalisme 102 . In de literatuur was een natuurfilosofie doorgedrongen die de mens uitsluitend beschouwde als een
produkt van de stoffelijke natuur en waarin de menselijke vrijheid
plaats moest maken voor de onderworpenheid aan een mechanische
causaliteit : de naturalistische letterkunde á la Zola was geboren 103 .
Het was tegen deze achtergrond, en -- toeval of niet - gelijktijdig
met de sociale, economische en institutionele crisissen, dat er tegen
het einde van de negentiende eeuw een reactie loskwam op het blind
geloof in het sciëntisme . Tal van jonge denkers die opgegroeid waren onder de directe invloed van de ideeën van een Taine en van een
Renan streefden ernaar, zeker vanaf het laatste decennium van de
eeuw, om het rationeel onderzoek opnieuw tot zijn recht te laten
komen . Gealarmeerd door de bedreiging die het ijzeren determinisme naar hun opvatting betekende, wilden zij de vrij speculerende
geest herstellen in de waardigheid die hij een goede eeuw voordien,
ten tijde van de Verlichting, genoten had . Er rees een nieuwe belangstelling voor het bewuste en het onbewuste, en nauw verwant
hiermee was de interesse die aan de dag gelegd werd voor de betekenis van tijd en duur in de psychologie, de filosofie, de literatuur en
de geschiedenis . Irrationalistisch was de nieuwe denkrichting in
geen geval . Terwijl bijvoorbeeld de Duitse romantische filosofen de
term „intuïtie" hadden beschouwd als radicaal aan de rationele
intelligentie tegenovergesteld, betekende hij voor een Bergson helemaal niet de negatie van het verstand, maar veeleer zijn complement . Sigmund Freud, de man die meer dan wie ook belang hechtte
aan de droom, verrichtte zijn onderzoekingen nooit anders dan op

(102) H .S . Hughes, Consciousness and Society, pp. 30-31, pp . 36-37 en pp. 38-39.
(103) A. Westerlinck, Mens en grens, pp . 10-11 en p . 13 .
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een strict rationele manier : observatie was voor hem de enige weg
om helder te zien in de dingen die toen nog onverklaard waren, en
steeds probeerde hij de theorieën van de psychoanalyse te ankeren
in de biologie en in de geschiedenis . Geen irrationalisme dus, wel
anti-intellectualisme, in die zin dat de apriori's verworpen werden .
Heel bewust deed men toen binnen de intellectuele wereld
de inspanning om het wezen van het subjectief bestaan te definiëren
tegenover de schematische ordening die de natuurwetenschappen
aan de externe wereld hadden opgelegd 104,
Welnu, het komt ons voor dat het mensbeeld dat in de bestudeerde romans tot uiting komt (romans die, pro memorie, geschreven
werden tussen 1894 en 1903), sterke analogieën vertoont met het
mensbeeld dat in deze nieuwe denkrichting van kracht was . Zeker,
Buysses individuen zijn min of meer wetenschappelijk-mechanisch
gedetermineerd, en kunnen in die zin enigszins als „naturalistisch"
bestempeld worden. Maar zij leiden ook en vooral een eigen, persoonlijk leven, een leven waarin hun, jawel, „vrij speculerende
geest" een zeer belangrijke rol speelt ; een geest waarin globaal genoweimen - en ook op dit punt is de overeenstemming frappant
nig of geen plaats is voor echt irrationele verschijnselen .
In zijn boeiende studie over het verband tussen de werken van Zola en de ontwikkeling van de (exacte) wetenschappen in de tweede
helft van de negentiende eeuw, maakt de Franse hoogleraar Michel
Serres, filosoof, mathematicus en tevens lid van de Académie Francaise, de volgende, gevatte opmerking : ,,On ne sait pas vraiment ce
qu'il en est d'une oeuvre . Quelle est cette unité ainsi découpée, ainsi
dénommée, de facon quasi arbitraire ? Qui signe les dix théses en
question ? Un troisiéme homme, derrière Nietzsche et derrière
Zola, l'auteur de ces auteurs ? Un troisiéme auteur sans nom et sans
oeuvre ? D'ou vient qu'un romancier naturaliste, provincial d'ascendance italienne, passablement patriote et touché par le fouriérisme,
découvre Nietzsche et Freud, comme 1'avait fait, trente ans auparavant et avant ces noms propres, la „Sorciére" de Michelet ? Avouons

(104) F . Enriques, Causalité et déterminisme dans la philosophic et l'histoire des sciences,
Paris, Hermann et Cie, 1951 (Actualités scientifiques et industrielies 899/Philosophic
et histoire de la pensée scientifique VIII), p . 66 ; M. Robert, Freud, in : Y . Belaval (red .),
Histoire de la philosophic . IIL Du XIXe siècle á nos jours, pp . 555-556 en pp. 560-565 .
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qu'il nous manque, et cruellement, un Dumézil de la taille de Dumézil, pour l'histoire de ce qu'on nomme les idées, j'entends l'histoire
toute proche" los. Wij kunnen inderdaad niet zeggen waarom een
zekere tijdsgeest in een literair werk één bepaalde vorm aanneemt
en geen andere . Evenmin hebben wij de mogelijkheid om de precieze oorsprong van zijn specifieke gedaante te achterhalen . Maar wij
kunnen wel, op basis van een nauwkeurige analyse, constateren dat
die tijdsgeest in dat werk aanwezig is .

(105) M . Serres, Feux et signaux de brume . Zola, Paris, Bernard Grasset, 1975 (Figures),
pp . 127-128 .
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HET PERSPECTIEF IN CYRIEL BUYSSES 'T BOLLEKEN (1906)

een bedenking
door
Yvan De Maesschalck

In de verhalende literatuur is het woord aan de verteller . Dat is
altijd zo geweest, ook al is de 'lijfelijke' verteller al lang van het forum verdwenen en heeft de auteur zijn plaats ingenomen . Binnen
de gesloten wereld van het verhaal neemt de verteller alle verantwoordelijkheid op zich voor de ontwikkeling van de gebeurtenissen en
de manier waarop ze worden voorgesteld . De verteller zet de auteur
buiten spel . Voor de lezer telt wat de verteller vertelt . Tijdens de lectuur wordt de auteur uit het bestaan van de lezer gebannen . Toch
zijn er ook verhalen waarin de identiteit tussen auteur en verteller
niet te loochenen valt . Met name in een aantal teksten met een
belijdenis-karakter is de ik-verteller de uitdrukkelijke spreekbuis van
de auteur . Een mooi voorbeeld is de volgende zin uit Milan Kundera's De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (1983) : „En weer zie ik
hem zoals in het allereerste begin van mijn roman" (Uitgeverij Agathon Weesp, p. 253) . Of nog : „De personages van mijn roman zijn
mijn eigen niet gerealiseerde mogelijkheden" (p . 254) . De verteller
is hier de perfecte dubbelganger van de schrijver : ik is ik . Alsof de
rivaliteit tussen beiden geen recht op bestaan heeft .
De recente literatuurtheorie heeft de 'verteller' als textuele categorie vrij nauwkeurig omschreven . Hij verschijnt in vele vormen, gedraagt zich vaak alwetend maar geeft niet zelden zijn functie door
aan mede-vertellers . In nog andere gevallen valt de verteller hoofdzakelijk op door zijn afwezigheid . Soms lijkt het alsof de tekst 'wordt
verteld' door een instantie zonder gelaat of identiteit . In het verhaal
zelf van hem geen 'talig' spoor . Dat gebeurt bijvoorbeeld in sommige grotesken van Van Ostaijen en in heel wat boeken van Anton
Koolhaas .
De verteller, zelfs als hij alwetend is te noemen, vertelt niet altijd
alles . In de meeste gevallen beperkt hij zich tot het hoogstnodige of
tot die informatie die door een of ander personage wordt opgevan87

gen . De verteller deelt vaak alleen datgene mee wat zintuigelijk wordt
waargenomen door een figuur uit het verhaal. Die zintuigelijke waarneming - wat een bepaald personage 'ziet' of 'hoort' of 'denkt'
is door Gérard Genette 'focalisatie' genoemd . Wat de verteller vertelt, wordt begrensd door het blikveld van de focalisator . Wat de focalisator registreert, verschijnt tijdens de lectuur a.h .w. op het netvlies
van de lezers .
Het inzicht dat het perspectief te maken heeft met ten minste twee
technische instanties in verhalende teksten is van aanzienlijk belang .
Vanuit dat besef zijn oudere teksten opnieuw gelezen en van commentaar voorzien . De studie van Proust, Joyce, Musil, Gide en Couperus - om er maar enkele van formaat te noemen - vanuit die
optiek, heeft aangetoond hoezeer die auteurs zich bewust waren van
het technische aspect van de vertelkunst . Maar niet alleen de grote
goden getuigen van technisch raffinement . Ook auteurs die vaak laatdunkend slechts 'vertellers' genoemd zijn, blijken bij nader inzien
vaardig met de romantechniek te hebben omgesprongen .
In dit opstel neem ik me voor aan te tonen dat een schijnbaar pretentieloos verhaal als 't Bolleken z van Cyriel Buysse wel degelijk
ook het resultaat is van weloverwogen métier. Dat de authenticiteit
en de ongekunsteldheid van Buysses schrijverschap daar niet onder
lijden, lijkt me daarbij aardig meegenomen 3. In een brief aan André
de Ridder heeft Buysse ooit beweerd slechts „spontaan en instinktief" te werken en "bijgevolg ook geen greintje zelfkritiek" te bezitten 4. Wie die bewering echter confronteert met de artistieke zorg
waarvan 't Bolleken het resultaat is, kan er alleen maar een literaire
boutade in zien of een vorm van understatement .
't Bolleken is in eerste aanleg een aandoenlijke anekdotische roman
over een plaatselijke rentenier die, al zijn goede voornemens ten spijt,
(1) Het is bekend dat het focalisatie-concept (eerste vermelding in Genette, Figures II,
Seuil, 1969, p . 191 : "ambiguïté de la focalisation narrative") aanleiding heeft gegeven
tot allerlei focalisatie-theorieën, vooral onder impuls van Genette zelf (Figures III,1972,
p. 206-211 en Nouveau discours du récit, Seuil, 1983, p . 48-52) en van Mieke Bal (De
theorie van vertellen en verhalen, Coutinho, Muiderberg, 1980, p . 108-121) .
(2) Alle verwijzingen naar 't Bolleken zijn terug te vinden in de heruitgave van Veen,
Uitgevers (1985) .
(3) Voor de appreciatie van dat aspect, zie Ant. Van Elslander, Cyriel Buysse. Uit zijn
Leven en zijn Werk, II, De Nederlandsche Boekhandel, 1961, p . 51 en de inleiding tot
deel 2 van het Verzameld Werk van Cyriel Buysse, Manteau, 1974, p . XI.
(4) Brief geciteerd naar het hulde-album Cyriel Buysse 1859/1932, Gent, 1982, p . 75 .
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op dezelfde tragische manier aan zijn eind komt als zijn erfoom .
Toch is het boek ook te lezen als de geschiedenis van een mislukte integratie . Het hoofdpersonage Vital tracht zich, na Nonkelkens dood,
zo spoedig mogelijk te integreren in de dorpsgemeenschap . Hoewel
hij bij zijn pogingen daartoe van enige dubbelzinnigheid blijk geeft
(hij houdt er aanvankelijk een geheime liefde op na), legt Vital in zijn
'socialisering' op zijn minst enige hardnekkigheid aan de dag .
In de loop van het verhaal probeert Vital zich op een drietal manieren te doen aanvaarden door zijn medeburgers. Dat gebeurt in
eerste instantie door zijn wat geforceerde deelname aan de dorpsrituelen. Als aankomend prominent kan Vital zich niet onttrekken
aan de verplichting de notabelen bij zich uit te nodigen . Door dokter Van der Muijt en zijn kliek laat hij zich vrij snel overhalen tot
regelmatig cafébezoek . Hij wordt „een trouwe stamgast van de
dorpsherbergen" (p . 51) . Daarenboven wordt hij „een hartstochtelijk jager, die elke invitatie of gelegenheid voor een jachtpartij met
gretigheid aanvaardde" (p . 47) . Zijn uiterlijk integratieproces voltrekt zich voorspoedig en volledig. „Op herhaald aandringen van
die heren was hij nu ook eindelijk lid geworden van al de dorpsgenootschappen, waarvan zij zelf deel uitmaakten" (p . 53) . Maar de
ontdekking dat zijn stadsliefje Irma hem bedriegt en vooral zijn onfortuinlijke poging Mademoiselle de Saint-Valéry voor zich te winnen, verwijderen hem tijdelijk van zijn 'vrienden' . Tot zich een
nieuwe gelegenheid voordoet tot reïntegratie . Vital trouwt met het
„natuurkind" Eleken en begint, na een korte huwelijksreis, opnieuw deel uit te maken van het dorpsleven . „Het deed hem niets
vreemd aan weer in zijn dorp en op de straat te zijn . Alles was net
eender gebleven zoals hij 't kende ; het leek hem wel of hij er nog
geen dag uit was geweest" (p . 122) . Toch is zijn huwelijk niet al te
lang bestand tegen verveling en slijtage : als middel om zich sociaal
aanzien te verwerven is het niet bepaald geslaagd te noemen . Dat
voelt Vital heel sterk aan en daarom laat hij zich vrij makkelijk verleiden zich verkiesbaar te stellen als de tegenkandidaat van de baron .
Persoonlijke motieven spelen uiteraard mee . Maar zijn politiek
avontuur breekt hem zuur op . Vital wordt niet verkozen . Meteen
betekent die nederlaag het einde van „eer, ambitie, hogere verheffing en ontwikkeling" (p .153) . Vital sluit zich op in zijn kasteel en
begint „mensenschuw" (p . 161) te worden .
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Op het einde van het verhaal is Vital teruggekeerd naar 'af' . De gebruikelijke integratiemiddelen (sociale rituelen, huwelijk, politiek)
hebben keer op keer gefaald . Vital blijft dus, in de loop van het hele
verhaal, een randfiguur . Hoewel de verteller zich beperkt tot een selectie van gebeurtenissen uit Vitals levensloop - met een korte proloog en epiloog - kan de lezer hem moeilijk verdenken van eenzijdigheid of partijdigheid . Op nogal wat momenten beperkt de verteller zich namelijk precies tot een relaas van die feiten die door Vital
worden waargenomen . Over het algemeen is Vital de focalisator in
het verhaal . Het is daarbij merkwaardig dat Vitals functie als focalisator en zijn plaats als dorpsgenoot van een gelijkaardige 'marginaliteit'
blijk geven . In wat volgt wordt op dat aspect nader ingegaan .
Een aanzienlijk deel van het gebeuren voltrekt zich in het hoofd
van Vital . Vital evalueert eigenlijk voortdurend zijn situatie, vraagt
zich bij herhaling af óf en in welke mate hij zijn kostbaar geluk nog
in handen heeft . Vital wil niet verworden tot een tweede Nonkelken, voelt dat hij soms wankelt (bijvoorbeeld op p . 34, p . 89) en
praat zichzelf de nodige moed in . Deze monologische handelingen
die zich in Vitals geest voltrekken, hebben bijna steeds het karakter
van een conflict, waarbij hij steevast voor de makkelijkste weg kiest
(bijvoorbeeld in verband met zijn studies, p. 21) of zijn twijfel toedekt (bijvoorbeeld op p . 130-131). Op deze en andere momenten
(zie ook p . 15-16, p . 21-22, p . 31, p. 44-45, p . 71) focaliseert Vital
'vertikaal' S . Via die herhaalde inwendige focalisatie krijgt de lezer
een weliswaar fragmentarisch maar indringend beeld van Vitals 'binnenwereld' . Op die manier leert hij Vital van binnen uit kennen als
een weinig beginselvaste figuur die alleen blijk geeft van een opportunistische moraal . Zo troost Vital zich, net voor zijn politiek avontuur, als volgt : „Ja, ja, wanneer je daar zo kalmpjes en veilig over
nadacht, dan begreep je ook alles zoveel beter en dan ook leerde je
't geluk waarderen van niet arm en niet zwak te zijn" (p.130) . Waar
Vital zich ook zorgen over maakt, altijd hebben zijn bedenkingen
betrekking op zijn eigen uitwendig of materieel comfort .
Misschien gaat de vergelijking niet helemaal op, maar een analoge
vorm van focaliseren is aan te treffen in Louis Couperus' Van oude
(5) Voor de terminologie i .v .m. focalisatie heb ik gebruik gemaakt van het theoretisch
model dat is uitgewerkt door Gert De Caluwe, Fokaliseren, vertellen en overhandigen,
in : Studia Germanica Gandensia, 5, 1985, p. 45-69 .
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mensen, de dingen, die voorbijgaan (1906), dat trouwens in hetzelfde
jaar is uitgegeven als 't Bolleken. In Couperus' boek wordt de
moordgeschiedenis waaraan oude Ottilie, dokter Roelofsz en Takma schuldig zijn, beetje bij beetje aan de lezer prijsgegeven naargelang hem een blik wordt gegund in de diepe afgrond van hun ziel .
Maar niet alleen zij 'zien' de omstandigheden van de moord opnieuw voor hun geest verschijnen, ook Harold, de oudste zoon en
enige getuige, fungeert als focalisator. De selectiviteit van de informatie, die mede het gevolg is van wie wat ziet (weet) of niet ziet,
houdt in Van oude mensen de spanning in stand . Voor Buysses roman geldt dat laatste niet, al zorgen de passages waarin Vital zijn verwarring en tegenslagen wegredeneert, voor net voldoende diepgang
om ook in psychologisch opzicht te boeien .
Maar Vital is niet alleen een wat tobberig, in zich gekeerd personage . In een aantal situaties geeft hij blijk van enige doortastendheid,
van de vaste wil om de werkelijkheid naar zijn hand te zetten . Om
dat te kunnen is het nodig dat hij die werkelijkheid inspecteert, ja,
heel letterlijk 'bekijkt' . Vital neemt ook telkens een strategische positie in zodat hij als een ongestoorde waarnemer kan registreren .
Dat gebeurt voor het eerst wanneer Vital de heren van het dorp naar
zijn woning ziet toekomen . „Meneer Vital, die wachtend bij een
raam te kijken stond, zag de troep van verre naderen . . . Toen ze
slechts een vijftig passen van zijn huis meer waren, trok meneer Vital
zich van voor het raam terug en ging wat dieper in de kamer
staan"(p . 25) . Zelfs als de heren al binnen zijn, handhaaft Vital nog
even zijn teruggetrokken positie . „De heren waren binnen . Meneer
Vital hoorde dof gestommel om de kapstok en hij trad hen op de
drempel der salondeur tegemoet" (p . 26) . Vital fungeert hier dus als
horizontale focalisator, al gaat in de genoemde passage de gefilterde
weergave van de zichtbare feiten ook gepaard met Vitals eigen emotionele reactie op wat hij ziet ("Quels types !" murmelde hij in zichzelf, p . 25) .
Ook wanneer hij de avond van dezelfde dag besluit om Irma op te
zoeken en haar niet thuis aantreft, neemt hij zich voor haar te
'bespieden .' "Hij zou zich ergens in een hoekje schuil houden en
haar van daar uit in de zaal trachten te ontdekken" (p . 41) . Opnieuw
is het opvallend hoe Vital zelf ongezien wenst te blijven : „Hij was
niet groot van gestalte ; tussen de ruggen door zou hij goed kunnen
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zien zonder zelf opgemerkt te worden ... Hij trok zich terug, volgde
even de cirkel - binnengang, kwam door een tweede, korte en brede opening .. . en keek opnieuw" (p . 42) . Als een verdekt opgestelde
camera speurt Vital systematisch de zaal af, niet met de bedoeling
neutraal te registreren maar om het vermoedelijk verdachte gedrag
van Irma met eigen ogen te aanschouwen. Wanneer hij haar, overigens in onverdacht gezelschap heeft ontdekt, gaat hij niet naar haar
toe, zoals zou te verwachten zijn maar trekt "hij zich in 't donker
van de binnengang terug" en verliest hij zich iets later "onopgemerkt in de menigte bij de uitgang" (p . 44) .
Wat verder in het verhaal doet zich voor Vital een even pijnlijke
als volmaakte gelegenheid voor om Irma af te spieden . Na De Reus
mededeling dat Irma hem inderdaad bedriegt, wordt voor Vital een
ideale 'gluur'situatie geschapen . Door het sleutelgat van een hoteldeur kan hij zich van Irma's bedrog vergewissen . „Meneer Vital naderde, boog voorover, zag, door het gaatje, in de kamer daarnaast,
een bed met wit behang en witte sprei" (p . 72) . Wanneer hij in de
belendende kamer een deur hoort opengaan, haalt hij "met bibberende, zwakke vingers, 't propje uit het sleutelgat" en kijkt (p . 73) .
Hoe vernederend het voor Vital ook is om zijn vermoedens bewaarheid te zien, toch beantwoordt zijn positie als gluurder merkwaardig goed aan zijn innerlijke ingesteldheid . Zelfs wanneer hij
contact zoekt met de zo verheven mademoiselle de Saint-Valéry
gaat zijn eerste ingeving in dezelfde richting . Alleen tijdens de hoogmis kan hij haar 'zien' . "Hij zag haar wel zitten, naast haar oom en
tante en naar hartelust kon hij haar stil en van verre bewonderen,
doch daarbij bleef het ook" (p . 82) . Vitals natuurlijke plaats is wel
degelijk die van een 'ziener', een 'voyeur' . Telkens opnieuw stelt hij
zich eenzaam en verdoken op en tekent de verteller op wat hij ongestoord heeft waargenomen . Zijn stiekeme waarnemingen zijn ook
die van de lezer en om die reden kan Vital een voyeuristische focalisator genoemd worden.
Ook tijdens de kiesstrijd, een sociaal hoogtepunt dat als het ware
iedereen insluit en waarvan Vital als kandidaat een onmisbaar deel
vormt, blijft hij aan de rand van het gebeuren toekijken . "Wilt-e
nou ne kier wa weten, riep ze van in de gang tot meneer VitM, die
zenuwachtig voor zijn venster de beweging in het dorp stond waar
te nemen" (p . 144) . "Vanuit zijn kamer zag hij de stoep van het ge92

meentehuis . . ." (p.145) . Heel het relaas van de kiesverrichtingen verloopt via het 'blikveld' van Vital, Eleken en Taghon. "Zij praatten
luid en lachten in de straat; maar hoe meneer Vital en Eleken en de
jonge Taghon ook al met inspanning luisterden, iets duidelijks konden zij op zo'n afstand, achter de gesloten ramen niet horen" (p.148) .
Vital en zijn enige twee medestanders kijken toe "van verre", bevinden zich "achter het raam" (p.149), voelen zich duidelijk uitgesloten
van een gemeenschap die het best zonder hen lijkt te kunnen stellen .
Ook in dit verhaalgedeelte focaliseert Vital uitwendige feiten . Eleken en Taghon kijken met hem mee . Het is bovendien opmerkelijk
dat Taghon, de enige heer die hem trouw steunt en die als brouwer
trouwens Vitals zekere ondergang belichaamt, zich van dezelfde
speurstrategie bedient als Vital om diens kansen in te schatten. "Hij
sloeg hen gade, hij bewaakte en volgde hen ;" (p .143) . Wanneer Vital zijn chauffeurtje erop uitstuurt om het kiesresultaat te vernemen,
draagt hij die op zich eveneens als een spieder te gedragen . "Weet-e
wat da ge doet, Louitje : goat in de hof, steekt ou wig achter de
muur, tegen 't hekken en hurkt ne kier wat dat al die veurbijgoande
boeren vertellen" (p .148) . Op zijn minst een merkwaardig gedrag,
lijkt me, voor een kandidaat die toch een openbaar mandaat
nastreeft . Maar het spieden zit hem nu eenmaal in het bloed .
Slechts éénmaal is Vital zelf het voorwerp van bespieding, met name wanneer De Reu hem samen met Irma aantreft in een stadsrestaurant . "Een kelner kwam bij hem en hij bestelde wat ; en toen
lei hij eindelijk ook zijn hoed af en zat daar even wachtend en
plomp-nieuwsgierig van verre naar Irma en meneer Vitál te kijken"
(p. 57) . Het feit dat Vital de ontvanger in zijn rug weet, vergalt zijn
uitje met Irma . Het gluren eist Vital in dit verhaal exclusief voor
zich alleen . Hoewel Vital 'bekeken' wordt door De Reu, blijft ook
hier Vital als focalisator fungeren . "De Reu was trouwens al heel
spoedig klaar. Meneer Vital hoorde hem met de kelner afrekenen en
daarna opstaan . Hij zag hem in een spiegel zijn voddige hoed opzetten, zijn overjas aantrekken en, met een sigaar in de mond, weer
naar hun tafeltje toe komen" (p. 59).
Het voorgaande citaat doet eigenlijk aardig dienst als overstapje
naar nog een ander focalisatie- aspect van 't Bolleken. Vital focaliseert
niet alleen horizontaal (als 'voyeur') en vertikaal (binnenwereld),
maar neemt op bepaalde ogenblikken ook een soort 'tussenpositie'
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in die zowel bij de eerste als de tweede focalisatievorm lijkt aan te
leunen .
Uit de voorgaande bladzijden is ongetwijfeld gebleken dat Vital zich
meer dan eens opstelt achter een venster . Dat venster (raam) en de
varianten ervan (spiegel, Nonkelkens portret) zijn op zijn minst
dubbelzinnige symbolen . Het vensterraam verstrekt Vital de mogelijkheid de open wereld in te kijken, maar houdt hem tegelijk gevangen achter een glazen wand . De eerste 'venster'- focalisatie doet zich
voor nog voor zijn oom overlijdt . "Door zijn opengebleven
vensters zag hij de lichte, grijze nevels hangen .. . Romantisch galmde
bijna onverpoosd het gezang van de nachtegaal . . . Toen sloot hij
weer het venster . . ." (p .12) . Kort na de dood van Nonkelken doet
zich een gelijkaardige situatie voor . "Hij ging voor een der ramen
staan en staarde ... De toekomst lachte hem strelend toe ; gezondheid,
fortuin, onafhankelijkheid, eer, genot en liefde, alles, alles was voor
hem ;" (p . 18 -19) . Ook wanneer Vital zijn brief heeft geschreven
naar het nichtje van de baron, blikt Vital door het raam : "De ganse
nacht hoorde hij, dicht bij zijn half open raam, 't romantisch galmen
van de nachtegaal . . ." (p . 86) . Maar de hoop die hij in de natuur
denkt te kunnen lezen, wordt brutaal afgebroken als hij kennis
neemt van het afwijzende antwoord . Opnieuw begeeft hij zich naar
het raam : "Heel stil en kalm legde meneer Vitál het kort, open
briefje op zijn bed en ging naar de ramen, waarvan hij de gordijnen
ophaalde . Het zonnelicht stroomde als een weeldevloed naar binnen . . ." (p . 87) . Door het venster ziet Vital de beloftevolle natuur,
die zich als een ironische afspiegeling voordoet van wat hij zich als
een begeerde toekomst voorstelt. Het venster gunt Vital eigenlijk
een blik op zijn diepste verwachtingen . Daarom is de open ruimte
achter het raam heel symbolisch van karakter .
Iets gelijkaardige kan ook gezegd worden van de scènes waarin Vital
zichzelf in de spiegel aankijkt . Hij gaat voor de spiegel staan op betekenisvolle momenten van zijn leven . Als kersverse erfgenaam
monstert hij zichzelf : "hij ging voor een spiegel staan, als zou hij
er een uiterlijk nieuw wezen in zijn eigen beeltenis ontdekken" (p .
16) . Ook na lectuur van de baron zijn brief zoekt hij zekerheid in
zijn eigen beeld : "Hij ging naar zijn wastafel en keek zich in de spiegel aan . Hij zag bleek, doodsbleek" (p . 87) . En wanneer hij voelt dat
de gevreesde ziekte hem onmiskenbaar te pakken heeft, begeeft Vi94

tal zich opnieuw naar de spiegel (p .161). In de spiegel, net als in de
natuur achter het raam, kijkt of zoekt hij niet naar zijn uiterlijke
verschijning maar naar het gewenste beeld dat hem verder hoopvol
moet stemmen . De venster- en spiegelfragmenten tonen niet alleen
de glazen en dus breekbare begrenzing van Vitals sociale territorium, ze werken evenzeer als voorbeelden van wat men als 'autofocalisatie' zou kunnen aanzien : Vital focaliseert ook (vooral?) zichzelf .
Ook de passages waarin Vital opkijkt naar het portret van Nonkelken zijn bij dezelfde focalisatie-groep onder te brengen . "Af en
toe keek hij werktuigelijk op naar het portret van Nonkelken ..." (p .
34) . Of, veel later, vooraleer hij naar Elekens ouderlijk huis rijdt,
"zag hij, ietwat hoger, tegen de muur, het spotgezicht van Nonkelken, dat meewarig-schimpend op hem scheen neer te kijken" (p . 89) .
In de beeltenis van Nonkelken ziet hij niet zozeer zijn eigen gepersonaliseerd verleden als wel de belichaming van een verfoeide toekomst . In Nonkelken ziet hij (jammer genoeg terecht) zijn latere zelf .
Samenvattend kan gesteld worden dat Vital op ten minste drie
manieren als focalisator optreedt . Daarbij neemt hij als autofocalisator een merkwaardige tussenpositie in die zowel over zijn
buiten- als binnenwereld informatie verschaft aan de lezer, precies
omdat de buitenwereld kan gelden als een metafoor voor Vitals ingesteldheid. De ruimtelijke plaatsing van de focalisator aan de overkant van wat hij verlangt of droomt of vreest, kan beslist gelden als
het verhaal-technische correlaat van Vitals mislukte streven om in
de dorpsgemeenschap te worden opgenomen . Betekent een en ander
nu dat Buysse in deze roman de quasi-volmaakte objectiviteit van
de verteller heeft bereikt, die, althans in theorie, zo kenmerkend
heet voor de naturalistische roman ? Het antwoord op die vraag is,
geloof ik, afhankelijk van de manier waarop de lezer de verteller
persoonlijk apprecieert . "De subjectiviteit, de eventuele partijdigheid ontstaat dus in en door de lezer, niet in en door de verteller .
Die reikt, via een exposé waarin het verschijnsel mens zowel psychisch als op sociaal gebied heel vaak echt ontmaskerd lijkt te worden, de lezer wel de elementen aan die tot een beoordeling aanleiding (zouden) kunnen geven, maar zelf oordeelt hij niet" 6. Van
(6) Romain Debbaut, Het naturalisme in de Nederlandse letteren, Acco Leuven/
Amersfoort, 1989, p . 121 .
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auctoriële tussenkomsten is hier geen sprake, terwijl de keuze van
de verhaalfeiten en de presentatie ervan toch fuctioneren als signalen
om Vitals ondergang te voorspellen . De verteller "distantieert" zich
inderdaad "als geamuseerd toeschouwer" van wat Vital overkomt', al kan men ook stellen dat de relatie tussen de verteller en
het vertelde een impliciete kritiek inhoudt ten overstaan van de beschreven werkelijkheid.
Zover mij bekend, heeft Buysse in geen enkele andere roman gebruik gemaakt van een even complexe als symbolische f ocalisatietechniek . Maar na Buysse zijn wel degelijk verhalen geschreven
waarin een gelijkaardig 'obsessief' focalisatiepatroon is aan te treffen . Dat is met name het geval in Walter van den Broecks De troonopvolger (1967), waarin de ik - f ocalisator consequent wordt gebruikt
om een soort magische tirannie ten overstaan van de vaderfiguur op
de lezer over te brengen . Even indringend in dat opzicht is Hermine
de Graafs De regels van het huis (1987) . Daarin tracht Daphne haar
dode en onvervangbare zusje Alicia te doen vergeten . De familiale
situatie waarvan zij deel uitmaakt wordt steeds vanuit haar 'plaats'
gezien. Net als Vital kijkt Daphne de werkelijkheid in als een voyeur, of beter, als iemand die zich door de werkelijkheid verraden
voelt . Want dit kan niet worden geloochend : het verraad door de
werkelijkheid gepleegd, is uiteindelijk de enige, zij het onverbiddelijke spelbreker waartegen Vital zowel als Daphne het moeten
opnemen .

(7) Zie de inleiding tot deel 2 van het Verzameld Werk, p . XIII.
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DE LEVENSKRING
door
Cyriel Buysse

Inleiding
Hierna volgen de hoofdstukken 14 t.e.m. 22 (eigenlijk 13 t .e .m.
21 ; Buysse heeft bij het nummeren de 9 niet gebruikt) van het eerste
deel van Buysses onvoltooide roman De Levenskring, waarvan de
voorafgaande hoofdstukken eerder werden afgedrukt in deel IV van
de Mededelingen (1988) . Verder wordt ook het bewaarde fragment
van deel twee opgenomen, evenals het uitvoerige „plan" .
Zoals Ant . Schelstraete al opmerkte in zijn ongepubliceerde licentieverhandeling, Cyriel Buysse. Zijn Nevelse periode (1859.1896)
(Rijksuniversiteit Gent, 1960), is dit „plan" - dat overigens niet in
zijn verhandeling werd opgenomen -- niet een schema maar een vrij
uitvoerige samenvatting of korte inhoud, zodat wij ons een vrij goed
idee kunnen vormen van wat Buysse voor ogen heeft gestaan . Het
blijft echter onduidelijk of de roman gedeeltelijk verloren is gegaan
dan wel (gedeeltelijk) onafgewerkt is gebleven. Waren de beschreven
gebeurtenissen inderdaad te „doorzichtig-autobiografisch" en is
Buysse ervoor teruggeschrokken zichzelf tezeer ten toon te stellen?
Feit is dat Buysse in latere romans nauwelijks verhuld autobiografische elementen heeft verwerkt (van Sursum corda , 1894 tot zoals
het was. . ., 1921), maar de delicaatheid van het onderwerp kan hier
voor autocensuur uit zelfbescherming hebben gezorgd .
De gelijkenis met Sursum corda I is evident . De naam duikt al op
in het tweede deel van De Levenskring, waar sprake is van de oprichting van een „Letterkundige en Artistique Kring van Lauwegem,
onder kenspreuk 'Sursum Corda' " - een project dat daar evenwel
niet uitgevoerd wordt . Het lijkt dan ook heel aannemelijk dat het
tweede deel van De Levenskring een „voorstadium" (Schelstraete),
een voorstudie of ontwerp is geweest van wat later is uitgegroeid tot
zijn tweede grote roman, Sursum corda !
In beide gevallen wordt de verveling gethematiseerd waarmee jongelui die in de stad hebben gestudeerd, worden geconfronteerd na
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hun terugkeer in hun geboortedorp . Ze zijn er „ontschikt" en geïsoleerd, ze lijden er onder het geestdodende gebrek aan culturele belangstelling en schrijven hun frustraties op rekening van hun milieu,
hun „levenskring" . Anderen, die ze kennen van school, en die veel
lelijker en veel dommer waren, bleek een veel gunstiger lot beschoren te zijn doordat zij „geholpen" werden door een betere ,,levenskring" .
Het gegeven is, zoals bekend, autobiografisch . De jonge Buysse
heeft zelf, vermoedelijk in 1888, een soort literaire kring, Le Caveau
opgericht, die enkele families uit Nevels en omgeving samenbracht
en die een kortstondig bestaan heeft gekend . De enige feitelijke aanwijzing van het bestaan van het genootschap is de rede 1 die Buysse
eind december 1888 namens Le Caveau hield bij de begrafenis van
Désiré Wauters, „in beschikbaarheid gesteld hoofdonderwijzer van
Meigein" .
Sursum corda I werd geschreven eind 1893, begin 1894 . Aan E. de
Bom schreef Buysse op 5 december 1893 dat hij aan een nieuwe, grotere roman, getiteld Sursum corda I werkte : „hij is bijna geschreven
'á base naturaliste' of liever, 'réaliste, avec l'envolée idéale vers le
symbolisme mystique' . 't Is tevens een sociale roman . Ik werk er
reeds 2 jaar aan en hoop eenig succes er mede te halen . Ik voel ook
een groots kracht, die mij terug naar 't Ideëele trekt" 2. De terugkeer naar het „ideëele", na het rauwe, fel-bekritiseerde naturalisme
van Het recht van de sterkste, zou zich hierna nog verder doorzetten
in Wroeging (1895), Op 't Blauwhuis (1895) en Mea culpa (1896) . Uit
de mededeling „ik werk er reeds 2 jaar aan" blijkt echter dat Buysse
de roman al begon te schrijven in 1891, d.w.z. kort na het voltooien
van zijn romandebuut Het recht van de sterkste, dat hij Willem Kloos
aanbood in februari 1891, maar dat pas in 1893 werd gepubliceerd .
Opvallend is dat ook in de „ideële" romans Wroeging en Mea culpa, de voorhuwelijkse betrekkingen van een jongeman uit de ,,betere" stand met een meisje van lagere komaf, met alle nare gevolgen

(1) De tekst in Verzameld werk, d .7, p . 280 ; zie verder de Inleiding bij d . I, p. XIII
en bij d.5, p . XIV-XV ; eerder in A. van Elslander, Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn
werk, d.I, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960, p . 37-40 .
(2) Geciteerd (o .m .) in A. van Elslander, Cyriel Buysse, d .I, p . 65 ; en in het album Cyriel Buysse 1859/1932, Gent, 1982, p . 35 .
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van hun verboden liaison, een grote rol spelen en het gevoelsleven
van de hoofdfiguur hevig verontrusten . In Wroeging en in Mea culpa,
evenals in de latere roman Het volle leven (1908), gaat de held ten
gronde ten gevolge van zijn misstap . In het bewaarde gedeelte van
De Levenskring krijgt het probleem een „andere" oplossing : het
meisje zelf blijkt er „ontrouw" te zijn en wordt dus ,,vanzelfsprekend" terzijde geschoven .
Ook dit gegeven is autobiografisch . Uit een brief aan Max Rooses
d.d . 9 juni 1892 is bekend dat Buysse, 23 jaar oud, een relatie aanknoopte met een herbergmeisje dat, toen zij zwanger werd, beweerde dat het kind van hem was . Buysse had „de naïefheid haar te
geloven" en gaf haar het geld dat zij verlangde . De hele affaire heeft
hem wel een kwalijke reputatie bezorgd en was de oorzaak van het
veto van vader Rooses toen Buysse in 1892 verliefd werd op Rosa
Rooses. 3
Van Vreckem dateert De Levenskring in 1889, met vraagteken (op
p. 67 van zijn studie), maar wijst zelf even verder op Buysses inspiratiebron Le Caveau en meent in het licht daarvan dat de roman ,,ontegensprekelijk geschreven [is] vóór de oprichting van „Le Caveau"
[en] bijgevolg dateert van vóór 1888" (p . 75) . Een nader onderzoek
en aandachtige lectuur van het handschrift - eigenlijk : de drie handschriften - leren echter dat hier meer kan worden genuanceerd .
Vooreerst is er het „plan", dat niet alleen op grond van het schriftbeeld maar ook en vooral op grond van het onwaarschijnlijk grote
aantal taal- en spelfouten, zeer zeker vroeger is te dateren dan de
handschriften waarin de roman is uitgewerkt . Ook daar zijn er veel
fouten en open plekken waar het juiste woord in het Nederlands
niet meteen voorhanden was (meestal opgevuld met een Frans equivalent), maar ze zijn veel geringer in aantal ; Buysse heeft in die tijd
op korte tijd ? - kennelijk veel bijgeleerd . Precies te dateren valt
dit „plan" niet, maar het gaat in ieder geval duidelijk vooraf
met
een jaar of een aantal jaren
aan de roman zelf .

(3) Zie P .H.S . van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van
Cyriel Buysse, Brussel, Studiereeks van het Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel,
nr. 2, 1968, p . 72 . De - uitzonderlijk door Buysse bewaarde - brieven van Rosa Rooses
zijn uitgegeven door Ada Deprez, Een idylle in de late negentiende eeuw . Rosa Rooses'
brieven aan Cyriel Buysse . Een privé-editie, Gent, Cultureel Documentatiecentrum
't Pand, Rijksuniversiteit, 1982 .
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Er zijn, tussen het „plan" en de uitwerking, een aantal verschillen .
De geplande opening waarin Robert, na zeven jaar kostschool, in
zijn dorp wordt ontvangen met een serenade en een fakkeltocht, is
bijvoorbeeld helemaal weggevallen . De roman begint meteen met
Roberts kwellende verliefdheid op Ecomatje uit „den Hóret" (soms
ook Oret geschreven, zoals later in Het recht van de sterkste) ; de
voorgeschiedenis, de situering van Robert in zijn milieu en de ,,verklaring" van zijn ongenoegen, volgen in deze uitwerking pas in
hoofdstuk 4 . In het plan is er verder sprake van een happy end : Robert „krijgt" het dochtertje van zijn buurvrouw, Mevr . Ducatillon
een episode die hetzij onuitgewerkt is gebleven, hetzij verloren
is gegaan. Dat laatste geldt ook voor het tweede luik in zijn ongelukkige liefdesleven . Na de afloop van de onfortuinlijke relatie met Emmatje wordt Robert verliefd op Mej . d'Orval, het nichtje van een
douairière . Zijn aanzoek wordt door de adellijke familie hooghartig
afgewezen 4. Als Robert later verneemt dat mej . d'Orval huwt
met een „klein, vernepen, verouderd, versleten ventje", maakt hij
zich eerst vrolijk met zijn vrienden in de herberg „Het Huis van
Commercie" (ook deze naam komt in later werk herhaaldelijk terug) . Maar hij raakt hierbij behoorlijk beschonken en zijn verwarring eindigt in een crisis die in het „plan" wordt omschreven als
„eene soort van Delirium Tremens" . Deze episode is niet bewaard
maar werd vermoedelijk wel uitgeschreven : in het bewaarde fragment van deel twee wordt althans gealludeerd op Roberts ongelukkige liefde voor Mej . d'Orval .
Opmerkelijk is verder dat in het „plan" (nog) geen sprake is van
het oprichten van een kunstkring en, bovendien, dat ook (nog) geen
melding wordt gemaakt van L assommoir - de roman die aan het
einde van het bewaarde fragment van deel twee een belangrijke rol
speelt in de beschrijving van de herberg waar de held zijn vrienden
ontmoet . Het is bekend dat Buysse L'assommoir bezat in de editie
van 1886 . Het is dan ook niet ondenkbaar dat de passage waarin de
naam „Le père Colombe" wordt toegepast op de baas van „Het
Huis van Commercie", (samen met andere zinspelingen op hetzelf
(4) Ook deze afwijzin g kan, zoals door Van Vreckem, De invloed, p . 72 wordt opgemerkt, „een autobiografisch feitje" zijn . Het motief keert o .m . nog terug in de roman

op 't Blauwhuis.
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de werk) is ontstaan kort na of als gevolg van de ontdekking van
L'assommoir, een roman die, zoals we weten, grote indruk op de
jonge Buysse heeft gemaakt . Nog in zijn latere essay over Zola
(1904) zou hij zijn bewondering voor dit „somber epos van den
drank" uitspreken . Hij rekende er L'assommoir, samen met terminal en La terne, tot de romans die tot Zola's „definitieve meesterwerken" zullen blijven behoren, „hoog en breed overvleugelend al wat
er voor en na gekomen is" 5. Deze hypothese lijkt in ieder geval
te bevestigen dat het „plan" heel wat vroeger, dus vóór 1887 of zelfs
1886, kan zijn ontstaan .
Uit de vergelijking van de drie handschriften - deel één, met het
verhaal van de affaire met Ecomatje ; het fragment van deel twee,
met het verhaal van Roberts bezoeken aan Het huis van Commercie
en zijn poging om een artistieke kring te stichten ; het uitvoerige
„plan" - komt nog een bijzonderheid aan het licht .
In het fragment van deel twee komen namelijk elementen voor die
niet overeenstemmen met de bekende gegevens uit deel één, noch
met die van het „plan" . Wat dus betekent dat er ook tussen het
schrijven van deel één en van deel twee een (aanzienlijk) tijdverschil
moet zijn geweest . Van doorslaggevend belang is wel, dat in het fragment van deel twee wordt gezegd dat Robert zich „om zoo te zeggen" niet herinnert ooit Mejuffrouw Ducatillon, de oudste dochter
van zijn buurvrouw te hebben gezien (p .18) . Maar in deel één is er
een uitvoerige scène, volgend op het hartverscheurende onderhoud
van Robert en diens moeder (nadat deze van het bestaan van Emmatje op de hoogte werd gebracht), waarin Mevrouw Ducatillon,
met haar twaalfjarig dochtertje Marguerietje, op bezoek komt . Hier
wordt met nadruk gezegd dat Robert met zijn jonge vriendinnetje
meestal vrolijk speelt - wat hem, gezien de voorafgaande scène, niet
lukt . De gegevens van deel één en deel twee blijken hier niet op
elkaar afgestemd te zijn, wat er kan op wijzen dat Buysse het uitwerken van zijn plan op verschillende tijdstippen heeft aangevat ; of gaat
het om alternatieve versies ?
Ook de volgende passage op p . 20 van deel twee, waarin Robert
bestookt wordt door zijn herinneringen, levert geen aanknopings-

(5) Verzameld werk, d .6, p .1188 ; zie ook Van Vreckem, De invloed, p . 60.
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punten met deel één, noch met het „plan" : „nog zag hij, op den kiosk der gemeenteplaats, den minister, aan een dikke boer zijne medaliën over de schouders hangen ; nog voelde hij de pijn van 't
steentje, dat hem langs den weg naar 't station, gekwetst had aan de
hand" . Maar hier wordt vermoedelijk wel verwezen naar gebeurtenissen die beschreven werden in verloren gegane onderdelen van
deel twee - gebeurtenissen die overigens niet in het „plan" waren
voorzien .
Samenvattend kan uit dit alles blijken dat 1 . van het tweede deel
van de roman slechts een relatief klein fragment bewaard werd ; dat
2. dit tweede deel hetzij een hele poos na het eerste werd geschreven
(in ieder geval zo lang dat kon worden vergeten dat een personage
dat een grote rol zou gaan spelen in het liefdesleven van de held, eerder al was opgetreden als diens klein vriendinnetje), hetzij tot een
alternatieve versie (dus niet een vervolg van deel één) van de roman
behoort ; dat 3 . het „plan" aanzienlijk vroeger moet worden gedateerd dan de uitwerking(en) van de roman .
Het handschrift

Het eerste deel van De Levenskring is in handschrift bewaard in
twee „cahiers", 230 x 165 mm . De bladen zijn door Buysse zelf gefolieerd in potlood . De tekst is telkens geschreven op de rechterkant, met correcties en aanvullingen op links . De cahiers zijn aan
de randen gerafeld .
Het eerste cahier ligt los ; resten van het touw zijn zichtbaar tussen
blad 1 en 2 . Blad 1 is in zijn geheel geplakt op een ander blad, dat
een vroegere versie van de eerste bladzijde bevatte .
Cahier 1 bestaat uit een bundel van 37 in elkaar gelegde dubbele
bladen, waarrond nog een dubbelblad als omslag werd gevoegd . De
bladen stammen niet uit een schrift van dit formaat dat in de handel
was : de onregelmatige afsnijding bewijst dat grotere vellen verknipt
werden tot dit quarto-formaat .
Cahier 2 is op dezelfde manier vervaardigd als 1 . Het omvat : 1.
een cahier van 1 dubbele bladen (14 folio's), genummerd 75-88 ; 2.
een cahier van 33 dubbele bladen (ten dele uitgesneden tussen p.132
en p.133) ; 3.7 dubbele bladen, ongefolieerd, ingebed na p.134 . Beide cahiers bestaan uit dezelfde soort velijn papier .
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Het bewaarde fragment van het tweede deel omvat 31 niet genummerde bladen, gesneden uit een schrift dat in de handel was, 215 x
180 mm . ; machinaal gevergeerd papier. Ook hier is de tekst op
rechts geschreven, met toevoegingen op links .
Het „plan" is bewaard op 5 dubbele bladen langwerpige ruitjespapier en één helft van een dubbelblad (doorgesneden) die na elkaar
werden volgeschreven, 267 x 213 mm . Deze schrijfwijze is primitiever dan in de cahiers en wijst dus op een vroeger stadium ; het geschrift is regelmatiger, schoolser en meer verzorgd dan op de kopij .
De paginering is in inkt maar werd op de beschadigde bladzijden
(14-22) overgedaan met potlood 6 .
Verantwoording van de uitgave
De uitgave van De Levenskring is diplomatisch in de strikte zin

van het woord . Spelling en interpunctie zijn onveranderd overgenomen (inclusief de vele taal- en spelfouten) . De varianten
doorhalingen, verschrijvingen, correcties, toevoegingen
worden
beschreven in de noten .
Er werd gekozen voor deze „traditionele" weergave van de tekst
omdat een historisch-kritisch apparaat volgens de recent ontwikkelde editietechniek veel te omslachtig zou zijn geweest en in ieder geval niet in verhouding met de waarde van de tekst .
Het gaat tenslotte slechts om een heel vroeg, door de schrijver zelf
niet als af of publiceerbaar beschouwd ontwerp . Toch is de tekst, als
voorstudie, interessant genoeg . We zien er de jonge schrijver worstelen met de taal en met de structuur van de roman . De beschrijving
van de auteursingrepen en van de groei van de roman met veel knipen plakwerk, is in de noten geconcentreerd, zodat op die manier een
min of meer gave leestekst kon worden geboden zonder diacritische
tekens . Wel zijn er rechte haken aangebracht in de tekst, met pootcijfers, als woorden of tekstgedeelten een variant vertonen . Als het
slechts om 1 woord gaat en hierover geen twijfel mogelijk is wordt
het pootcijfer gebruikt zonder rechte haken . In de tekst zelf worden
de rechte haken ook gebruikt voor de oorspronkelijke foliëring ; deze wijze van nummeren wordt ook volgehouden voor de toege(6) Met dank aan dr. W . Waterschoot voor zijn hulp bij de beschrijving van het handschrift .
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voegde en/of niet genummerde bladzijden . In de noten worden ook
schuine strepen gebruikt om twee geschrapte tekstdelen van elkaar
te onderscheiden . Waar de variant wordt ingeleid met „oorspr .(onkelijk)" gaat het meestal om kleine toevoegingen of aanvullingen
zonder schrapping.
Tot slot rest mij nog de aangename plicht mijn dank en waardering uit te drukken aan de heer A . Janssens te Nevele . Hij heeft niet
alleen vele kostbare handschriften van Buysse van een onherroepelijke vernietiging gered, hij blijft ook steeds bereid ze tijdelijk voor
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te stellen .
Anne Marie Musschoot
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EERSTE DEEL (VERVOLG)

14 .
[83] Eens, op eenen avond, was hij, aan eene ongewone onrust ter
prooi, een groot uur vroeger [als] 1 naar gewoonte, in den Hóret
gekomen. Hij was, in de halve duisternis, binnen de herbergzaal getreden en stond verwonderd, daar niemand aan te treffen, of niemand te [hooren] 2 komen, toen hij eensklaps, in 't keukentje
daarachter, een verward en luidruchtig gejoel van stemmen vernam . Hij wachtte eenige stonden, instinctmatig misnoegd ; maar, begrijpend dat men hem niet had hooren binnenkomen, kuchte hij
eens en [vroeg] 3 halfluid : Is er iemand ? 4
Een langer en luidruchtiger gejoel 5, in hetwelk hij de fijne,
scherpe stem van Ecomatje herkende, klonk hem als eenig antwoord
tegen .
Is er iemand ? Is er iemand ? herhaalde hij luider, de oogen angstig
op de keukendeur gevestigd .
[84] Zij ging open ... 6 het licht welk er reeds brandde, wierp eenen stroom van [gele]' klaarte in de herbergzaal . En bij het
schouwspel welk zich daar voór hem ontrolde, verloor Robert in
eens [al] 8 zijne tegenwoordigheid van geest en bleef hij, verbaasd,
vergramd en onthutst, op den drempel stilstaan .
In 't midden van het keukentje, rond eene tafel, overladen met
borden, glazen, flesschen 9, tarwe en roggebrood en eene reusachtige hesp, waar nog [het vork] 10 in stak, zaten een vijftal
lachende, luidruchtige 11 levenslustige jongelieden, te eten en te

(1) Boven, geschrapt : dan
(2) Boven, geschrapt : zien
(3) Boven, geschrapt : herhaalde
(4) Hierna, op een aparte regel, geschrapt : De keukendeur ging open. . .
(5) Hierna, geschrapt : gevolgd waarin Ecomatjes scherpe stem
(6) Hierna, geschrapt : de lucht di
(7) Toegevoegd boven de regel.
(8) Toegevoegd boven de regel .
(9) Hierna, geschrapt : b rog
(10) Boven, geschrapt : een mes
(11) Hierna, geschrapt : jongelieden te avondmalen
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drinken . Hunne gezonde, roodbruine [wezens] 1, hunne eigenaardige kleeding, het geel, reeds opgedroogde slijk dat aan hunne grove
schoenen en [guêtres] 2 kleefde ; en in eenen hoek hunne geweren
en 3 proppensvolle weitaschen ; en onder tafel hun groot 4, bleekros en wit gevlekte hond, met braaf, bleek 5 oog en neêr [85] hangende muil en noren, zegden genoegzaam wie zij waren en wat 6
hun in den Hóret aangetrokken had : jagers, die de opening der
jacht' hadden [gevierd] 8 en door honger en vermoeienis uitgeput, zich in het landelijk herbergja, waren komen [restaurer] 9.
Dit alles begreep Robert zeer goed ; maar wat hem eene steek in 't
hart gaf, wat hem opstelde tot het punt, onmogelijk zijne gevoelens
te verbergen, was 't zicht van Ecomatje, die 10 , juist als [hadde] 11 zij van de groep jagers deel [gemaakt] 12, aan hunne tafel
het avondmaal nutte, blozend en glimlachend tusschen twee jongelingen gezeten, waarvan de eene vooral - een groote, slanke bruine,
met langen rossen snorbaard [en schitterende oogen] 13, - haar
een dringend en veroverend hof scheen te maken 14 .
[86] ['T was als een electrieke sprankel in haar oog, als zij Robert
ontwaarde . In de [aspace] 15 van een weerlicht, las zij tot in het
diepste van zijn hart, begreep zij terzelvertijd, zijne tot dus toe geveinsde, eensklaps verraden onverschilligheid, zijne steeds vuriger

Boven, geschrapt : gelaten
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Hierna, geschrapt : opgepr
Oorpsr . groote
Oorspr . brave, bleeke
(6) Hierna, geschrapt : in
(7) Hierna, geschrapt : gevierd
(8) Toegevoegd boven de regel .
(9) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(10) Hierna, geschrapt : blozend en glimlachend in hun midden zat,
(11) Boven, geschrapt : ware zij met hen medegekomen maakte
(12) Boven, geschrapt : midden hen / met hen het avo
(13) Toegevoegd boven de regel .
(14) Hierna, geschrapt, de onderste regel (evenals de twee volgende bladzijden en het
begin van p . 88) :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Allen hadden zich kin een schielijk stilzwijgen] 1 bij Robert's intrede [p. 86] omgekeerd en keken stout en eenigszins verwonderd naar hem op.

1 . Toegevoegd boven de regel .
(15) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
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liefde, zijne jaloerscheid, zijne smart . Zij werd eensklaps zoo rood
van vreugd en hoogmoed, een zoo vurige straal schoot uit haar oog,
dat zij vruchteloos, onder een [masque] 1 van beleefde onverschilligheid, hare overborrelende geestdrift poogde te verbergen .
Robert, nochtans, was werktuigelijk, een algemeens „goên avond"
stamelend, op het aandringen der half verschrikte bazin Wieme,
gansch binnen getreden en had zich, schier onbewust, onder de stoute, eenigszins verwonderde blikken der jagers, aan de tafel neêrgezet .
Vooraleer hij den tijd had, zich van zijne daad rekenschap te geven,
werd hem door de overbeleefde bazin, eens breed schel hesp, een
groot stuk tarwe brood en een glas bier opgedischt .
Proeft eens, Mijnheer Robert, gij zult wel zeggen dat het fijn is .
Maar dit zicht riep hem schielijk tot de werkelijkheid terug] 2 .
[87] [0 merci bazin, merci ; ik eet niet, ik heb volstrekt geenen

(1) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(2) De gehele bladzijde is herschreven op links . Verder op rechts, geheel geschrapt :
Zij richtte 't hoofd, toen Robert binnenkwam, ontmoette zijnen blik, las 1, als in een
weerlicht [tot in het diepste van zijn hart, begreep in eénen zelfden stond] 2 [zijne tot
dus toe geveinsde, thans eensklaps verraden]
onverschilligheid 4, zijne steeds vuriger liefde, zijne 5 jaloerscheid, zijn lijden en voelde zich van trots en hoogmoed gloeien. Zij had, zij hield hem weer in hare macht.
Robert nochtans was werktuigelijk, [een algemeen goên avond stamelend,] 6 onder
het aandringen der half verschrikte bazin Wieme, [gansch binnen
getreden] s en
had zich, schier onbewust, in 't midden van de stoute, [eenigszins] 9 verwonderde
blikken der 1° jagers, aan de 11 tafel neergezet. Vooraleer hij den tijd [had, zich van
zijne daad rekenschap te geven] 12, werd hem door de
1 . Hierna, geschrapt : er zijne de j
Boven er zijne, eveneens geschrapt : er door
2 . Boven, geschrapt : de diepte zijner [toegevoegd boven de regel : onoverwinbare]
jaloerscheid en ontroering op zijn aangezicht ; hierna nog verder geschrapt : in
en voelde zich van trots en tevredenheid opzwellen [hierboven, geschrapt : gloeien] . Zij had, zij hield hem weer in
3 . Boven, geschrapt : hare macht, zijne geveinsde
4 . Hierna, geschrapt : welke zich eensklaps had verraadt
5 . Hierna, geschrapt : j/tegenwoordighei/schielij/tegenwoordige
6 . Toegevoegd boven de regel .
7 . Hierna, boven de regel toegevoegd en geschrapt : 't keu
8 . Boven, geschrapt : in 't keukentje binnengetreden
9 . Boven, geschrapt : half
10 . Oorspr. der (geschrapt) ; hierboven, geschrapt : van
11 . Hierna, geschrapt : algemeens
12 . Boven, geschrapt : had/vond te verklaren dat hij geen honger had
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honger, kreet hij, schier verschrikt het bord afwijzend 1. En, zich,
met een geweldig [... ] 2 om zijne vroegere onbevangenheid van
geest en houding terug te vatten, tot Emmatje wendend:
'T gaat wel, geloof ik, dezen avond, poogde hij te schertsen.
Maar te laat. Zij was geen [dupe] 3 meer, zijner veinzerij. Zij
aanzag hem met haar stralend 4, helderblauw oog; en een 5 glimlach aanwendend, die alle hare schoone witte tanden toonde:
Ja ja 't, antwoordde zij: het gaat van eigen wel.. Wel te et en en te
drinken en goed yolk ! Zij mogen mij alle dagen met zulk eene kermis straffen. En steeds glimlachend, heldde zij het hoofd naar heuren buurman, den grooten jager, die [grim mend] 6 zijn langen
knevel bij haar oor stak, om haar iets geestigs toe te fluisteren.] 7
(1) Hierna, geschrapt: En, een geweldig [hierna open ruimte, waarin, toegevoegd met
potlood: effort] op zich zelven aanwendend om Emmatje, met zijne gewone, onbevangene
beleefdheid
(2) Open ruimte.
(3) Toegevoegd met potlood in open ruimte.
(4) Hierna, geschrapt: oog, bl
(5) Oorspr. eenen
(6) Toegevoegd boven de regel.
(7) De bladzijde is herschreven op links. Op rechts, geheel geschrapt:
overbeleefde bazin, eene brede schel hesp, een stuk tarwe brood en een glas bier opge·
discht.
[proeft eens, Mijnheer Robert, gij zult wel zeggen dat ze goed is. Maar/
Dit zicht riep hem schielijk tot de werkelijkheid terug 2.
Hij verschoof de teljoor, verklaarde 3, alle pogingen der bazin aJwijzend, dat
hij 4 niet zou eten; en, {keekr een geweldig [effort] 6 op zich zelven aanwendend,
[en] 7 met eenen glimlach, die hij zoo onverschilli~ [en natuurlijk] 8 mogelijk trachtte
te maken, naar Emmatje en haar gezel, [welke] schuins over hem zaten.
Te laat. - Zij was geene [dupe] 10 meer zijner veinzerij 11.
Een 12 ongedempte straal van vreugd en van triomf schoot uit haar oog en zij was het,
die thans, met een gerusten, beleefden weder glimlach, zijne inkomgroet beantwoord·
de; terwijl de bruine jager, instinctmatig in 13 Robert eenen [rival] 14 gevoelend,
zich nader 't lieve meisje schoof en zijn lange [rosse] 15 knevel [bij] 16 haar oor stak,
om haar iets toe te jluisteren, welk haar lachend en blozend naar hem deed opkijken.
1. T oegevoegd tussen de regels.
Hierna, geschrapt: Hij deed een [open ruimte] om zijne vro
Hierna geschrapt: dat hij geenen honger had
Hierna, geschrapt: geenen honger had en

2.
3.
4.
5.
6.

Toegevoegd boven de regel.
Toegevoegd met potlood in open ruimte. Hierna, geschrapt: aanwendend om
zijne vroegere [hierboven, geschrapt: eerste] onbevangenheid terug te vatten, ontsteltenis te overwinnen
7. Toegevoegd boven de regel.
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[88] Toen begon voor Robert een uur van lange, trage foltering. [Hij
begreep dat hij in eens, door zijne gevoelens [verraden] t, de

vrueht van maanden verholen lijden en hardnekkigen strijd kwam
te verliezen.] 2 De jagers, rijke boerenheeren uit 't omliggende 3,
enkele hem van zieht bekend, hadden, het maal geeindigd, hunne
pijpen of sigaren aangestoken en waren vermoeid, verzadigd en de
beenen onder tafel uitgestrekt, luidruehtig 4, [bij] 5 het drinken
van verse he glazen bier, over hunne jaehtsavonturen beginnen
kouten 6.
[89] Maar niet eenen die, het eerste oogenblik van stoute nieuwsgierigheid voorbij, naar hem nog had gekeken of hem 't woord
toestuurde. Zij sehenen 7, door de maeht van hun getal en van

8.
9.
10.
11.

Toegevoegd boven de regel.
Boven, geschrapt: die
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Hierna, geschrapt: Een [toegevoegd boven de regel: weder]glimlach van triomf
verscheen op hare lippen

12. Hierna, geschrapt: straal van
13. De zin loopt hierna verder op p. 88.
14. Toegevoegd met potlood in open ruimte.
15. Toegevoegd boven de regel.
16. In linkermarge, voor, geschrapt: aan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Boven, geschrapt: overweldigd
De passage van Hij begreep tot verliezen toegevoegd op links.
Hierna, geschrapt: waarvan
Hierna, geschrapt: over hunne jachtsavonturen beginnen kouten, onder
Boven het geschrapte onder
Hierna geschrapte passage die doorloopt op p. 89:
Een kleine blonde, vooral, [aan] 1 het uiteinde der tafl gezeten, [trok zich] 2 door
zijnen geest van tegenstrijdigheid [en zijne [[absurde]] beweringen de [[repliques]] 4
van] 5 al de anderen op [den] 6 nek en hield de samenspraak in zijnen hoek, als
hadde hij opzettelijk, aan den grooten bruine, die rechtover hem zat, de gelegenheid 7
willen vergemakkelijken, van heimeliJk met Emmatje te kouten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

T oegevoegd boven de regel.
Boven, geschrapt: en
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Boven, geschrapt: bezield, trok al de anderen op zijne nek
Boven, geschrapt: zijnen
Hierna, geschrapt: van heimelijk met Em{verder op p. 89]matje alleen te spre·
ken

(7) Hierna, geschrapt: eensklaps
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hunne luidruchtigheid, het gansche huis in bezit genomen te hebben ; en 't was alsof Robert, de dagelijksche [commensal] 1 [er] 2
eensklaps een vreemde, een indringeling [werd] 3. Een kleine
blonde vooral 4, aan het uiteinde der tafel gezeten, trok zich, door
zijnen geest van tegenstrijdigheid en zijne [absurde] 5 beweringen,
de driftige [repliques] 6 van al de anderen op [den]' nek en hield
de samenspraak in zijnen hoek [concentré,] 8 als hadde hij opzettelijk aan den grooten bruine, die rechtover hem zat, de gelegenheid
willen vergemakkelijken, van heimelijk met Ecomatje te kouten .
Wat Robert vooral verontwaardigde, [90] wat het bloed in zijne
aderen deed koken en zijne lippen van jaloerscheid beven, was de
[conquérante, outrecuidante] 9 manier op welke [deze] 10 Emmatjes hart scheen te willen veroveren 11 . Op zijnen stoel achterovergeleund, de handen in de broekzakken, de knevel gestreken en den
hoed in den nek, aanschouwde hij haar schuins, met ongeloofelijke
é12 . Hij sprak haar aan, met half luide stem [en half geslo[fatuit]
tene oogen ;] 13 ternauwernood glimlachend, soms van zeer ver,
soms van zeer bij, de baard aan hare wang, de mond in haar oor ;
en van tijd tot tijd, terwijl zij hem schertsend antwoordde, [nam hij
een hespvel van zijn bord, welk al over zijnen rug geworpen, in de
wijdopene muil van zijnen bleeken, van onder tafel weggeschopten
jachthond viel, alwaar het telkenmale, met een enkel, kort geklets
der tanden, als in eenen afgrond verdween] 14 .
(1 Toegevoegd met potlood in open ruimte .
2 Toegevoegd in linker marge .
3 Boven, geschrapt : geworden was
(4) Hierna, geschrapt : trok zich
(5 Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(6 Toegevoegd met potlood in open ruimte .
7 Boven, geschrapt : zijnen
8 Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(9) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(10) Boven, geschrapt : hij
(11) Hierna, geschrapt : Hij voelde in zich, voor dien onbekende, eenen haat die hij niet
uitspreken kon.
(12) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(13) Toegevoegd boven de regel .
(14) De passage van nam hij tot verdween geheel op links, ter vervanging van het geheel geschrapte
nam hij eenen lap hesp 1 van de teil 2, welken (négligemmentJ 3 al over zijnen
4, in de fwijdJ 5 pene muil van zijnen 6 bleeken, van onder
schouder geworpen
o
9
alwaar hij
hi ' het / gansche stuk) telkens
tael
we
geschopten
áchtJ ' hond viel, [alwaar
f
g
Ia
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[91] [Robert voelde zich voor dien onbekende, eenen instinctmati-

gen haat die hij niet uitspreken kon. Meermaals had hij, gedurende
de laatste tijden, zooniet met onverschilligheid, toch met eene geruste verdraagzaamheid, het ruwe of naleve hof van eenen boerenzoon bij Emmatje gezien; maar de hoogmoedige [verwaandheid] 1
van deze, zijne stoutheid; [zelfs] 2 gansch die [brutale] 3 en overweldigende omgeving van jagers, honden en geweren 4, waren
hem onuitstaanbaar, onverdragelijk] S.
Twee, driemaal, meende Robert, door zijne woede en jaloerscheid
overweldigd, den jager aan de keel te springen. [Hij had de grootste
moeite zich in te houden] 6.
[Maar] 7 Ook de houding en 't gedrag van Emmatje 8, ontvlamden hem 9 in eene menging van 10 onmachtige minachting en
van razernij, die hem schier zinneloos maakte. Het scheen hem,

[in eens,j 10 met een enkel kort geklets der tanden, als in eenen afgrond verdween
1. Hierna, geschrapt: vel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hierna, geschrapt: en wierp het over zijn
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Hierna, geschrapt: als in eenen afgrond
Toegevoegd hoven de re gel.
Hierna, geschrapt: hond viel
Toegevoegd hoven de regel.
Hierna, geschrapt: alwaar

9. Verder op p. 91, hoven geschrapt: in welks keel het

10. Toegevoegd hoven de regel.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Over onleeshaar geworden woord he en geschreven.
Toegevoegd hoven de regel.
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Hierna, geschrapt: zelJs
De passage van Robert voelde tot onverdragelijk toegevoegd op links.
Toegevoegd hoven de regel ter vervanging van geheel geschrapte passage:

Aangaande de houding van Emmatje. Hij kon onmogelijk zijne gevoelens niet ver·
bergen en aanstaarde, gansch zijne vroegere houding met haar vergetend, met eene
wanhopige gramschap Emmatje, welke
(7) Toegevoegd in linker marge.
(8) Hierna, geschrapt:

vervulde hem met / deed in zijn hart eene menging van razemij en van minachting
opwellen die hem schier zinneloos maakte. In zijn egoismus dacht hij zelJ niet
(9) Hierna, geschrapt: in razemij en in onmachtige minachting
(10) Hierna, geschrapt: raze
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alsof zich eensklaps tusschen hem en haar eenen onverschrikbaren
afgrond had gegraven ; als waren zij voor elkander vreemdelingen
geworden . En in zijn egoïsmus dacht hij niet eens, dat hij zelf,
[haar] 1 door zijn voorbeeld, [92] heur tegenwoordig gedrag had
aangeleerd, [haar eene lange les van veinzerij en coquetterie
gegeven 2 ,
Het hoeft gezegd, zij had er op voortreffelijke wijze weten van te
[profiteeren] 3. Zij sprak geen woord, zij deed geene beweging,
welke niet berekend waren, om Robert een speldesteekje in het hart
te geven] 4. Hoe meer zij zijne antipathie voor den jager bemerkte,
hoe vriendelijker zij voor dezen werd. En, o toppunt der foltering !
Er scheen volstrekt niets gemaakt te zijn in hare beminnelijkheden ;
zij schaterde niet luidop meer, sinds Robert daar was, noch keek
niet stout in 's jagers oogent zij glimlachte stil voor wat hij haar [vertelde] 5 en antwoordde vertrouwelijk en blikte nu en dan eens
blozend in hare teil ; dit alles zoo ongeveinsd, zoo natuurlijk, zoo
onschuldig, dat zij zelfs de kwade, ongeduldige wenken en teekens
niet scheen te verstaan 6, waardoor hare moeder, heur de jaloerscheid en ontsteltenis van Robert wilde doen bemerken. En zij bleef
overigens gansch beleefd met [dezen] ' glimlachend, [93] maar g,
als het ware eenigszins verstrooid naar hem opkijkend, hem een
brandend solfertje aanbiedend, wanneer zij hem eene versche sigaar
uit zijne tasch zag halen ; kortom zich [in het kalm bewustzijn harer

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Hierna, geschrapt : H
(3) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(4) De passage van haar eene lange tot hart te geven op links, ter vervanging van, geheel
geschrapt
Het hoeft ook gezegd, dat zij voortreffelijk van zijne lessen bleek jprofité] 1 te hebben. Elk harer woorden, ieder harer bewegingen waren
berekend om aan Robert
een speldesteekje in het hart te geven.
1 . Toegevoegd met potlood in open ruimte .
2 . Oorspr. was
(5)
(6)
(7)
(8)
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Boven, geschrapt : zegde
Hierna, geschrapt : waarmede har
Boven, geschrapt : hem
Hierna, geschrapt : verstrooid

zegepraal,] 1 juist met hem gedragend, zooals hij [haar] 2 zelf 3 ,
gedurende verscheidene maanden, behandeld had .
[Aan den anderen hoek der tafel, nochtans, was , het gesprek der
overige jagers hoe langer, hoe levendiger geworden . De onverdraaglijke [vantardise] 4 van den kleinen blonde, [die begon dronken te
zijn] 5, had [ten slotte] 6 een echt[e revolution] ' te weeg gebracht.
Hoe, riep een [der] 8 tegensprekers [hevig met de vuist op tafel
slagend] 9, gij durft beweren dat 10 uw schot de twee patrijssen
heeft geveld !
Ja, ik, antwoordde de kleine, stout opkijkend, met de ellebogen op
tafel .
Nom e Dleu l . . .
In 11 de 12 schielijke stilte, welke deze krachtige uitdrukking
volgde, had zich de algemeens aandacht op de beide gevestigd .
[Ecomatje en de groots jager keken op,] 13 Sies en Leo, Emmatje's
broeders, [twee 14 struische, baardelooze kerels, gerust en plomp 15 ,
als 16 twee gevette ossen,] 17 sinds een oogenblik 18 binnengetreden, kwamen 19 glimlachend, met de pijp in de tanden, nevens de
tegenstrevers staan en Robert zelf, gëinteresseerd, richtte luisterend
't hoofd .

(1) Toegevoegd boven de regel .
(2) Toegevoegd boven de regel .
(3) Hierna, geschrapt : haar
(4) Toegevoegd met potlood in open ruimte.
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Toegevoegd boven de regel .
(7) Toegevoegd met potlood in open ruimte.
(8) Boven, geschrapt : zijner
(9) Toegevoegd boven de regel .
(10) Hierna, geschrapt : gij die twee patrijssen
(11) Na, geschrapt : En
(12) Hierna, geschrapt : stilt
(13) Toegevoegd boven de regel .
(14) Hierna, geschrapt : groots,
(15) Hierna, geschrapt : gelijk
(16) Hierna, geschrapt : gevette ossen
(17) De bepaling twee struische. . . ossen is toegevoegd boven aan de bladzijde .
(18) Hierna, geschrapt : binnenkomen
(19) Hierna, geschrapt : zich
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Nom de Dieu ! herhaalde nog eens de jager, die alle verdere
dén[égation] 1 overbodig scheen te achten .
Nom de Dieu of Nom de Dieu niet, riep de nog verstoute kleine,
ik zeg dat het zoo is 2. En met eene gebaarde tot den grooten jager : Vraagt het aan Fierens, indien ge mij niet gelooft,] 3 [93 bis] 4
[
] begon te vervelen, keek verwilderd op, toen hij die naam van
Fierens hoorde .
Fierens ! .. . Fierens ! .. . het oud lief van Ecomatje . . . was hij ... de
groote jager .. . die ? ... 0 ! niet mogelijk . . . dat geleek aan den bleeken, smeekenden jongeling niet, die haar boeken gaf, wier lezing
haar deed krijschen ; aan den jongeling die met haar wilde vluchten ;
die zich van wanhoop wilde gaan versmooren, nadat zijne ouders
hem bepaald, alle betrekkingen met haar hadden doen afbreken !
0 neen, dat was een andere ; een die denzelfden naam droeg, maar
niet Gustaaf Fierens, van Rijbroeck, de oud-minnaar van Ecomatje .. .
Kort van duur waren Robert's hoop [en aarzeling] 5 .. . En, toen
hij, [eensklaps] 6 overtuigd', van tafel opstond, waren zijne jaloerscheid en ontzetting zoo groot, dat hij een oogenblik als een
dronkaard waggelde en zich aan het vensterboord vasthouden moest
om niet achterover te vallen .
Gelukkiglijk g, en als [ware] 9 zijne beweging een signaal geweest, namen de jagers ook juist afscheid .
(1) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(2) Hierna, geschrapt : Overigen
(3) De passage van Aan den anderen hoek tot gelooft geheel op links . Vooraf gingen
nog twee (geschrapte) zinnen
Maar eensklaps werd Robert gansch bleek, het oo& angstig, op de /andere, steeds/
groep der vorige, steeds redekavelende jagers gevestigd . De kleine blonde, had ten slotte,
door zijn onverdraaglijk (vantardise] 1 een echten twist veroorzaakt en allen vielen
hem te gelijk op de nek .
1 . Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(4) Los ingevoegd blad, waarvan de eerste regel onleesbaar is geworden (rand van het
papier is afgebrokkeld) .
(5) Toegevoegd boven de regel.
(6) Boven, geschrapt : eindelijk
(7) Hierna, geschrapt
was, werden zijne jaloerscheid en ontzetting zoo groot, eensklaps zoo groot, dat hij,
als onbewust, rechtstond, om onmiddelijk / van tafel opstond als onbewust
(8) Hierna, geschrapt : namen
(9) Boven, geschrapt : hadde
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[vervolg 93] 1 [Met] 2 geweren en weitaschen 3 op den rug [verlieten] 4 zij luidruchtig en met zwaren tred het keukentje 5, door
Emmatje [hare twee broeders] 6 en hare moeder gevolgd . Robert',
dorst hen niet vergezellen, maar oogde 8 [hen] 9 angstig na . En in
't gejoel der afscheidsgroeten, welke op dat oogenblik in de sombere
herbergzaal en buiten voor de deur weêrklonken 10 , [94] hoorde hij
eensklaps, vermengd in gelach en gekreet, een kort en
ras 11 gerucht van worsteling over den vloer, waarvan het einde,
een fijne, lachende gil, in 't gesus van eenen langen, gulzigen zoen
versmacht werd .
15 .
[95] Emmatje [zeer rood,] 12 keerde in 't keukentje terug . Zij keek

glimlachend, eerst naar Robert, [die zich terug had neêrgezet,]

13

(1) Vervolg op p. 93, na geheel geschrapte passage :
Het was eerre verlossing voor Robert als zij zich eindelijk tot de aftocht voórbereidden.
Maar eindelijk stonden zij recht om te vertrekken .
Maar eindelijk namen [de jagers] 1 afscheid. Met hunne
1 . Boven, geschrapt : zij

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(g)

Boven, geschrapt : /Met/hunne

Hierna, geschrapt : geladen
Boven, geschrapt : hadden
Hierna, geschrapt : verlaten,
Toegevoegd boven de regel.
Hierna, geschrapt : gejaagd,
Hierna, geschrapt : den grootera bruinen jager en Emmatje die nevens ging
(9) Boven de regel .
(10) Hierna, geschrapt :
hoorde hij (eensklaps] 1 een getrappel 2 van voeten over den vloer, 't gerucht van
eerre korte, lachende verwering eerre schielijke stilte en eindelijk 't gesus van eenen
langen, 3 gulzigen zoen, door een versch gelach en eenen laatsten, /groet gevolgd /
reeds verwijderden groet gevolgd .
1 . Toegevoegd boven de regel .
2 . Wat volgt verder op p . 94.
3 . Hierna, geschrapt : vurig
(11) Hierna, geschrapt : getrappel van voeten over den vloer,
(12) Boven, geschrapt : blozend
(13) Toegevoegd boven de regel .
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dan naar de wanorde der tafel en liet zich [ook] 1, als 2 ware [zij] 3
te moe, om alles weg te ruimen, met hangende armen en een oogenblik geslotene oogen, op haren stoel terugzinken .
Wat kan dat mansvolk [toch] 4 iemand 5 moeite aandoen,
zuchtte zij [lachend] 6, met' eenen S blik van comieke neêrslachtigheid op de [verwarring en bezoedeling der tafel] 9. [Robert,
aan wie die vraag zich onrechtstreeks toestuurde 10 [stond] " op,
naderde tot haar, kwam bleek en hijgend voór haar rechtstaan .] 12
[96] 13 Emma 14 , gij bemint mij niet meer, kreet hij dof, met ver
kropte stem .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : het
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : toch
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt :
comische neerslachtigheid .
Robert was rechtgestaan . Hij kwam bij haar, de pijn, de wanhoop, de jaloerscheid
op 't gelaat :
Tegenover Wat kan, op links, geschrapt : Wat kan dat mansvolk iemand toch
moeite aandoen

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Oorspr . eerre
Boven, geschrapt : verwarde messen, vorken, teilen en glazen der bezoedelde tafel
Hierna, geschrapt : stond op, naderde / rechtte zich
Boven, geschrapt : zich
De passage van Robert, aan wie tot rechtstaan op links, ter vervanging van, geheel
geschrapt :
Robert, aan wie die vraag zich onrechtstreeks toestuurde stond 1, jen kwam zich, 't
gelaat onder] 2 eenen stempel van pijn, van wanhoop en jaloerscheid ~dieJ 3 hij
zelfs niet poogde te verbergen in [ . .] naderde tot haar en bleef met zijnen stempel
van foltering
1.
2.
3.
4.

Hierna, geschrapt : recht. Daarboven, eveneens geschrapt :
Toegevoegd boven de regel .
Oorspr . dien
Open ruimte .

op

(13) Bovenaan de pagina, geheel geschrapt :
1,
op, naderde tot dichtbij haar en [kwam]
met feenenJ 2
l] 3 van foltering op
het gelaat ~welkenJ had zelfs niet meer poogde te verbergen, dringend en wanhopig
voor haar rechtstaan :
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Zij waande de verbazing en aanstaarde hem diep en helder in de
ontroerde oogen. Waarom niet ? vroeg zij.
Omdat gij een ander lief hebt.
Ik, een ander lief ? Wie dan ?
[Uw] loud lief... Fierens.
Zij barste los in eenen scherpen, gullen lach, vermijdend Ja of
N een te antwoorden.
Meent ge dat ik niet hoor, dat ik niet zie, [herhaalde hij] 2, wanhopiger naarmate zij vervroolijkte; hij is de gansche avond van neyens u niet opgestaan en in 't portaal heeft hij u eenen kus gegeven.
[En, vol jaloerschheid en [depit] 3, voor wat hij als een bedrog
van harentwege aanschouwde:
Gij durft mij 4 wijsmaken, kreet hij, dat die u ooit in zuiverheid
bemind heeft, dat hij 5 U nooit iets anders heeft gevraagd dan eene
rei ne wederliefde ! ... Ik zeg dat het niet waar is ... gij liegt. .. hij is
een nietweerd, een schelm ... dat staat op gansch zijn gelaat, in zijne
gansche handelwijze te lezen.] 6
Zij haalde onschuldig de schouders op, als wist zij zelfs niet meer.
En met een [moue] 7 van coquetterie, [enkel, door] 8 eene gewone boerenspreuk 9 zijn eerst [... ] 10 weerleggend:
[97]

Een kus is een kaf,
Wil ik 't niet
'K veeg het af,
besloot zij lachend hare rede.
1. Boven, geschrapt: bleef
2. Oorspr. eene
3. Boven, geschrapt: uitdrukking
4. Oorspr. welke

(14) Hierna, geschrapt: kreet hij met
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Na, geschrapt: De jager daar
Boven, geschrapt: kreet hij op nieuw
Toegevoegd met potlood in open ruimte.
Hierna, geschrapt: verde
Hierna, geschrapt: voor u heeft willen sterven
De passage van En, vol tot te lezen geheel op links toegevoegd. De oorspronkelijke aanhef op links: En, als bedrogen, vol jaloerscheid en [. ..} omdat
T oegevoegd met potlood hoven, geschrapt: lachtje
Toegevoegd hoven de regel. Na enkel, geschrapt: zijn eerst
Hierna, geschrapt: aanwendend
Open ruimte.
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Maar hij, Robert, lachte niet . Misnoegd en boos over zich telven,
wanhopig van de [dpendance]
é
1 in welke hij zich eensklaps weêr
te haren opzichte gesteld had [en doodjaloersch,] 2 zag hij heur
daar nu gerust en vroolijk, met blozende wangen en stralende oogen
voor hem nederzitten . Nog nooit had zij hem zoo bekoorlijk en zoo
lief geschenen . Zij had de beide voeten op 3 de [laagste sport] 4
van eenen stoel geplaatst, welken voor haar stond ; en, in die houding, welke gansch haar poezelig en welgemaakte lichaam ietwat op
zich zelf [ramassait] 5, zag hij [met kloppen hart,] 6 het onderste
van hare [fijne, grijsgekouste beenen,] ' een blauw, met wit omzoomde stipje van haren [flaneelen,] 8 uitgebekten onderrok ;
raadde hij, boven de opgehaalde knieën, de ronde blankheid harer
beenen, de gansche malsigheid van hare vormen, [en door het open
spleetje van haar zwarten [bossue] 9 sjal, de zachte kloekheid harer
maagdeboezems .] 10
[98] [En] 11 eensklaps, door ik weet niet welke 12 menging van
liefde en jaloerscheid en bekoring overweldigd ; door ik weet niet
welken zweem van [sensualité] 3, [dien] 4 hij in haar oog, in de

(1) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(2) Toegevoegd boven de regel .
(3) Hierna, geschrapt : een
(4) Boven, geschrapt : sporten/onderste sporten
(5) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(6) Toegevoegd boven de regel.
(7) Boven, geschrapt : grijze wollen kousen,
(8) Toegevoegd boven de regel .
(9) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(10) De passage van en door het tot maagdeboezems op links, ter vervanging van, geheel
geschrapt
1
de boezems rond / kloeke zachtheid harer boezems, onder der zwarten [bossueJ 2
wollen sjal 3 en door het /'t open spleetje van haar zwarten, wollen sjal, de kloeke
zachtheid harer maagdeboezems [scheen te willen uitbreken] 4 en
1.
2.
3.
4.

Verder op p . 98
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Hierna, boven de regel : terwijl,
Toegevoegd boven de regel .

(11) Toegevoegd in linker marge . Tegenover deze regel, op links, geschrapt : De jaging
van zijn hart verergerde
(12) Hierna, geschrapt : gem
(13) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(14) Boven, geschrapt : welken
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beweging harer lippen, in hare gansche houding meende te ontdekken, aangelokt, zonk hij [zuchtend,] 1 zonder spreken, zonder
schier te weten wat hij deed in hare armen 2, de mond, in eene
vurige omhelzing, tegen haren mond gedrukt .
Een dof en akelig gebrul deed hem verschrikt weer rechtstaan .
Ma. .. ma . . . ma .. . brulde eene stem uit den hoek.
Het [was] 3 Irné, de idioot, [die] 4 in zijnen hoek vergeten, lachte . Telkenmale lachte hij alzoo, het uitgedoofde oog met een weerlicht van verstand bezield, wanneer men zijne zuster kuste .
Robert onthutst en beschaamd, had zich glim-[99]lachend, met
eenen vurigen blik tot Emmatje, [achteruitgetrokken] 5. Maar de
idioot lachte voort 6 en [Emmatje]' moest hare voeten van de sporten doen . Het was eene „manie" bij hem . Hij kon geen hoekje van
['s meisjes] 8 naaktheid zien, zonder halstarrig te beginnen lachen 9.
Hij sliep in een klein kamertje naast dat van Emmatje en elken morgen 10 , bij het ontwaken, [begon hij] 11 te krijschen en [te huilen] 12
totdat [het meisje zich bij hem kwam aankleeden en wasschep] 13 .
Robert, thans neêrgezeten, aanstaarde de idioot . 'T was als een
vuur dat [in] 14 hem brandde . Ware de idioot daar niet geweest, hij
zou Emmatje nog gekust hebben . En in zijn binnenste 15 woelde
thans een gevoel van afgunst, van jaloerschheid jegens dat onmachtig schepsel, jegens die idioot, die naast het kamertje van Emma sliep
en elken morgen lachte, het oog met eene vlam van drift bezield,
wanneer hij zijne zuster, op den rand der sponde neêrgezeten, hare
lange kousen zag aantrekken .
(1) Boven, geschrapt : veenend
(2) Hierna, geschrapt : en gaf haar op zijne
(3) Toegevoegd boven de regel .
(4) Boven, geschrapt : welke
(5) Boven, geschrapt : op eenen stoel terug gezet. Hierna, verder geschrapt : Maar de
idioot lachte / op den stoel welken voor haar stond neergezet .
(6) Hierna, geschrapt : omdat hij 's meisjes beenen zag
(7) Boven, geschrapt : deze
(8) Boven, geschrapt : Emmatje's
(9) Hierna, geschrapt : En elke morgen
(10) Hierna, geschrapt : begon hij
(11) Toegevoegd boven de regel .
(12) Boven, geschrapt : hui/krijschte voort
(13) Boven, geschrapt : zij zich in zijne kamer kwam waschen en aankleeden
(14) Toegevoegd boven de regel .
(15) Hierna, geschrapt : voelde hij zich [toegevoegd in linker marge] schier eene jaloersch
van dat onmachtig schepsel

1 19

16 .
[100] Hij kon niet slapen . Brandende denkbeelden kwelden zijnen
geest en deden hem zich onophoudelijk, aan eene onverdraaglijke
onrust ter prooi, in zijn bed omkeeren . Te veel tegenstrijdige gevoelens hadden hem den ganschen dag geschokt, hij zou van [heel] 1
den nacht 2 geene rust vinden . Eensklaps rechtte hij zich, wierp
zijne deken af, kroop zachtjes uit zijn bed 3. Voorzichtekens,
[ging hij] 4 [tot] 5 aan de deur, stak die open, luisterde . -- Volkomene stilte . - Papa en Mama sliepen, de meiden ook en 6 de horloge in de keuken sloeg juist : Een, twee, drie, vier, ... tot .. . elf.
Elf uren . - Hij keerde terug in zijne kamer, kleedde zich haastig
en in volle stilte aan en daalde, zijn adem ophoudend, beneden .
Twee minuten later was hij langs achter buiten .
Het was een zachte, stille, klare Octobernacht . Miljoenen en miljoenen starren doortintelden den donkerblauwen hemel en [101]
in het Westen, boven 7 de spar[retoppen] 8 zat de halve schijf der
maan 9, als eene [agrafe] 10 van goud in eenen mantel vol edelgesteenten . Hij stapte zwijgend door den tuin, het hok van
Mirammbó vermijdend, ging over 't brugje, kwam aan het hekje in
de haag, welk hij stillekens opende en stillekens weder [toestak] 11 .
Hij was in 't veld. Na eenigen tijd gaans, stond hij voór den «Hóret» .
De waakhond kende hem, hij maakte geen gerucht . [Robert] 12
streelde hem eens in 't voorbij gaan op den kop en schoof zich in
den smallen gang, tusschen het woonhuis en het stalleken . Hij stond
voór 13 het venster van Emmatje's slaapvertrek . [Daar bleef hij
staan en keek .

(1) Boven, geschrapt : gansch
(2) Hierna, geschrapt : niet slapen
(3) Hierna, geschrapt : Hij ging
(4) Boven, geschrapt : aan zijne
(5) Boven, geschrapt : deur op zijne teenen
(6) Hierna, geschrapt : het
(7) Hierna, geschrapt : de toppen van
(8) Boven, geschrapt : ren kijkend,
(9) Hierna, geschrapt : verbleekt en onbeduidend
(10) Toegevoegd met potlood boven : vlek
(11) Boven, geschrapt : tegen aan stak
(12) Boven, geschrapt : Hij
(13) Hierna, geschrapt : E
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Zooals gewoonte, zag hij er door de reet van 't groene luik, het
nachtlichtje in branden ; zag hij, op 't hoekje ledikant dat hij ontwaren kon, de plaats, waar onder 't deken, hare beenen lagen . Stil was
er alles, zoo volkomenlijk doodstil dat hij duidelijk, de verdapperde
jagingen van zijn hart kon hooren .] 1 [102] Hij wist niet waarom
hij in den nacht zoover gekomen was ; hij had enkel, zooals hij
meermaals deed, aan eene [hoogere] 2 macht, aan eene soort van
[instinct] 3 gehoorzaamd, die hem tot daar had gedreven . Maar
nu, eensklaps, bij 't zicht van het heimvolle kamertje, werden zijne
gedachten, zijne begeerten duidelijk . De [fatuit]
é4 des grooten
jagers, zijne eigene jaloerscheid en zijn lijden, zijne uitlegging met
Emmatje, [dezes 5 ontroerende houding,] 6 de kus [van vuur]'
welken hij haar gegeven had 8, 't gelach van Irné, alles, alles, rees
hem weder voor den geest, herhaalde, schreeuwde, zijne brandende
[begeerte] 9 : hij was gekomen om Emmatje terug te zien, [om
voort met haar te spreken] 10 .
Hij stak het hoofd tegen het vensterluik, keek in het kamertje
en 11 vezelde, [kortaf,] 12 de mond tusschen de reet 13 der blind

(1) De passage van Daar bleef hij tot kon hooren op links, ter vervanging van, geheel
geschrapt
Daar hield hij stil en keek.
zooals gewoonte, zag hij er door de reet van 't groene luik, het nachtlichtje in branden ; zag hij, op 't hoekje ledikant, dat hij ontwaren kon, [de plaats, waar onder 't
deken hare beenen lagen .] 1 Hij bleef, een oogenblik, gansch onbeweegbaar staan.
Daar ook, was alles stil, was alles ingesluimerd ; maar zijn hart klopte zoo hevig dat
hij duidelijk dezes verlap- 2perde jagingen kon hooren en tellen .
1 . Boven, geschrapt : de hoogte harer beenen liggen .
2. Verder op p. 102 .
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Oorspr. hooge
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Hierna, geschrapt : aanlokkende,
Toegevoegd boven de regel.
Toegevoegd boven de regel.
Hierna, geschrapt : en die thans weer als vuur op zijne lippen brandde,
Onder, geschrapt : begeerte, waarboven, eveneens geschrapt : gevoelens
Later toegevoegd .
Hierna, geschrapt : riep
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : van 't venstertje
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Emma !
Hij 1 zag haar niet verroeren .
Hij wachtte eenige stonden . Achter 2 zijnen rug, in 't stalleken,
hoorde hij eene koe 3, zich [103] met een krachtig geblaas 4 en
in een gerinkel van ijzeren ringen, op haar stroobed omkeerera.
Emma !
Dezelfde onbeweegbaarheid, dezelfde stilte in het kamertje, welk
[alleen] 5 het in den hoek brandend lichtje 6, met een geheime leven te [bezielen]' scheen .
Emma ! Emma !
Zijne stem was van lieverlede luider, dringender geworden . Wat
eerst eene schier onduidelijke begeerte was, werd eensklaps, door de
tegenkampende omstandigheden [gezweept,] 8 eene onbluschbare
drift . Hij moest en zou haar zien en spreken . En verstout, in 't vuur
[van] 9 zijn verlangen alle voorzichtigheid vergetend, riep hij
schier luid, in de stilte der nacht
Emma !
Onveranderlijk, zonder eene beweging, bleef zij liggen .
Verschrikt van 10 het geluid zijner 11 stem, maar razend 12 van
onmacht, had hij zich achteruitgetrokken . [Die stille rust, nevens de
woeling van zijn eigen hart, was hem iets onverdraaglijke en] 13
in de helderheid der starren nacht, [keek hij wanhopig,] 14 naar de
witgekalkte muren, naar de vensters, naar het dak van 't ingesluimerd huis, [of hij geen hoekje, geen gaatje ontdekken zou,] 15 alwaar hij mogelijke tot bij zijne beminde [kon] 16 geraken . [104]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Hierna, geschrapt : keek of hij haar niet
Hierna, geschrapt : hem
Hierna, geschrapt : die
Hierna, geschrapt : op haar stroobed omkeerde
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : nochtans
Boven, geschrapt : vervullen
Toegevoegd boven de regel, vóór, geschrapt : aangehitst
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : zij
Hierna, geschrapt : eigene
Hierna, geschrapt : en wanhopig
Toegevoegd op links, ter vervanging van : en keek hij
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd boven de regel .
Over zou heen geschreven.

Voor geene [gewaagde poging, voor geene] 1 hinderpalen, zou zijne gezweepte drift meer achteruitgeweken hebben .
Eensklaps schoot het hem door het brein dat de blind van 't
venstertje, wellicht maar tegen aan gesteken was . Voorzichtekens,
hief hij er 2 aan . Och God ! het ging bijna van zelven open ; en in
het venstertje, hem in de oogen springend, zag hij een klein, gebroken ruitje, voór [het] 3 welk men een stuk grauw papier had geplakt 4 . [Hoe was hij toch zoo dom geweest !] 5
[Aan de] 6 houtmijt een wisje gaan halen, er het papiertje mede
opensteken, en aldus tot aan het behangsel van 't ledikant reiken,
was het werk van eenige oogenblikken .
Emmatje i
Thans sprak hij weder gansch stil, zoo zacht mogelijk' met zijn
stokje, het 8 bruin behangsel, op de plaats waar hij haar hoofd
waande, nederduwend 9. zijne eenige vrees [was nu,] 10 dat zij, in
't wakkerworden, mogelijke eenen kreet van schrik 11 kon slaken,
welken het gansche huisgezin te been roepen zou.
[Emmatje ! Emmatje l ...
Schielijk kraakte het bed en zag hij eene beweging onder 't deken .
Van angst en van begeerte, spalkte hij de oogen open . 0 stil, Emmatje, stil, stil, ... 't is ik, Robert, vezelde hij .] 12

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : eens
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : Aan de
Later ingevoegd tussen de regels .
Toegevoegd in linker marge .
Hierna, geschrapt : het
Hierna, geschrapt : behan
Hierna, geschrapt : Twas / Thans was
Toegevoegd onder de regel .
Hierna, geschrapt : zou
De passage van Emmatje ! tot vezelde hij op links, ter vervanging van, geheel geschrapt
Schielijk (kraakte het bed en] 1 zag hij eene beweging onder 't deken .
Stil, Emmatje, stil, 't is ik, Robert, vezelde
2 angstig .
1 . Toegevoegd boven de regel .
2. Verder op p . 105 .
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[105] [Het bed kraakte eene tweede maal, eene rasse hand, verwijderde het bruin behangsel, 't gelaat van Ecomatje verscheen . Wat is er?
Wat scheelt er ? vroeg zip] 1.
Hij had haar [doen ontwaken in] 2 de gedachte haar nog eens te
zien, in de onoverwinbare begeerte, met haar de uitlegging, de verzoening, ['s avonds] 3 door Irné onderbroken, voort te zetten 4 ;
het scheen hem dat dit alles was, wat hij [verlangde] 5 .
Maar [eensklaps] 6, toen hij heur daar' in de stilte van de
nacht 8, het hemd half 9 gëopend, de blonde krollen, los over de
schouders 10, 't gelaat gansch bleek, de oogen bijna zwart, alleen
in haar verwarde bed zag liggen ; toen [hem] 11 den geur, de zoete
warmte van [heur] 12 lichaam tegenwoei ; toen kwam een sluier
voor zijne oogen, [toen] 13 zonk [hij] 14 werktuigelijk op zijne
knieën, de handen aan het venstertje gekrompen en zuchtte smeekend, weenend, die enkele woorden
Och God ! och Emma ! doet open ; laat mij bij u komen .. .
Zij aarzelde een oogenblik, sprong uit haar [106] bed, opende
[half] 15 het venster .
Wat is er ? Wat scheelt er, vroeg zij . [op nieuw, werktuigelijk] 16
Hij vatte vurig hare hand 17 , duwde die uit al zijne macht [als
om haar niet meer los te laten] 18 tusschen de zijne, overdekte 19

(1) De passage van Het bed tot vroeg zij op links, ter vervanging van, geschrapt : Het
bed kraakte eene tweede maal en eene rasse hand verwijderde 't behangsel.
(2) Boven, geschrapt : ontwaakt met
(3) Toegevoegd boven de regel .
(4) Hierna, geschrapt : Maar toen hij haar
(5) Boven, geschrapt : begeerde
(6) Toegevoegd boven de regel .
(7) Hierna, geschrapt : eensklaps
(8) Hierna, geschrapt : in de eenzaamheid van haar slaapkamertje in haar hemd, half
uit 't bed, met hare verwarde haren / krollende haren, alleen in haar bed,
(9) Oorspr. halfge
(10) Hierna, geschrapt : de oo
(11) Boven, geschrapt : hij
(12) Over haar heen geschreven .
(13) Boven, geschrapt : hij
(14) Toegevoegd boven de regel.
(15) Toegevoegd boven de regel.
(16) Later toegevoegd.

(17) Hierna, geschrapt : overdekte haar blooten arm
(18) Toegevoegd boven de regel.
(19) Hierna, geschrapt : die
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haar blooten, witten arm met brandende tranen en kussen
Och Emma 1, believe 't u, ik smeek u, laat mij komen . ..
Zij aanzag hem eene wijl met ronde, ernstig oog . Begreep zij dat
de strijd ten einde was gekomen ; dat zij hem voor altijd aan haar
verbinden moest of hem voor goed verliezen ? Was zij zelve in eene
van die zwakheidsuren in welke de [verliefde] 2 vrouw „Ja" zegt,
zonder [verder te] 3 denken ? . . . zij aarzelde weerom, zij 4 liet bare eene hand in zijne beide en hield met de andere het venster vast,
bereid om het te sluiten, bereid om het geheel te openen ... maar
eensklaps, zijne vurige handgreep bëantwoordend, [trok] 5 zij het
venstertje gansch open, ging achteruit en zei met eene korte huivering
Kom ... [ik krijg koud] 6..
6 maar voorzichtekens ... [107] doe uwe
schoenen uit' .
Hij rechtte zich, [enjamba] 8 buigend het lage venstertje, welk
achter hem weêr toeging, zachtjes, met het gordijntje er voren .
En buiten, in de [nacht] 9, vloog eene stille star een heel eind ver
door [de heldere] 10 [lucht] 11, terwijl al de andere starren [in den
hemel] 12 pinkelden, als hadden 13 zij de eerste willen volgen 14,
17 . 15
[108] Mijnheer Robert, Mama heeft u doen vragen .
Mij ? Waarom ?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Hierna, geschrapt : als 't u belieft
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : hield
Boven, geschrapt : stak
Boven, geschrapt : ik krijg koud [sic] .
Hierna, geschrapt : Hij rechtte zich, [enjamba] buigend het lage venstertje,
enjamba toegevoegd met potlood in open ruimte .
(8) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(9) Boven, geschrapt : lucht
(10) Oorspr. den helderen
(11) Boven, geschrapt : hemel
(12) Toegevoegd boven de regel .
(13) Hierna, geschrapt : 't zij gezien
(14) Hieronder, geschrapt : Einde van het eerste deel
De rest van het blad is hierna weggesneden .
(15) Oorspr. 1 . De 7 over het punt heen geschreven .

125

Ik weet het niet, zij is in het salon 1 .
'T was op een Junizondag, om[trent] Z het avonduur . De jongman
stak, door een voorgevoel bewogen, de salondeur open . Maar toen
hij daar, in de halve klaarte der rijkgestoffeerde plaats, het roodgeweend gelaat van zijne moeder zag, die zich met eenen nieuwen aanval van smart tot hem omkeerde, toen veranderde zijn twijfel in
zekerheid
Zij had het eindelijk vernomen ; zij wist alles ...
Hij kwam, tot bevens toe ontsteld bij haar en kreet werktuigelijk :
Wat scheelt er ? Waarom [109] weent gij Mama ?
Mevrouw DuBois was rechtgestaan . Zonder zijne vraag te bëantwoorden, aanstaarde zij hem een oogenblik met onuitsprekelijke
treurnis en langzaam, met gebrokene stem en vruchteloos verkropte
tranen
Van waar komt gij, Robert, vroeg zij op hare beurt .
Hij keek, verschrikt, ten gronde . Sinds lang 3 had hij zich [door
zijne liefde opgewonden] 4 tot den strijd voorbereidt ; maar nu,
[nu dat] 5 het plechtig oogenblik geklonken was, voelde hij 6 zijne
[onmacht en de]' onbereikbaarheid, van hetgeen hij verkrijgen
wou .
Van 't veld, van den tuin, stamelde hij en sloeg, [bedeesd] 8, het
oog eens op .
De trage hoofdschudding, de [navrante] 9 gelaatsuitdrukking zijner moeder, deden het rood der schaamte en der wanhoop op zijne
wangen komen .
Lieg niet Robert 10 , zuchtte Mevrouw DuBois, lieg niet kind . Ik
weet van waar gij komt . Gij komt van den Hóret, van dat klein

Vóór de hoofdstuknummering, geschrapt : Tweede Deel.
(1) Hierna, geschrapt : De jongman stak, door een voorgevoel bewogen, de salondeur
open.
(2) Toegevoegd onder de regel .
(3) Hierna, geschrapt : is
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Hierna, geschrapt : zich
(7) Oorspr . onmacht, de
(8) Boven, geschrapt : beschaamd
(9) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(10) Hierna, herhaald en geschrapt : Robert
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[110] herbergja, ginds in het veld, van die kroeg, waar een ontuchtig
schepsel woont, - waaraan gij u, Helaas ! verslaafd hebt .
Robert, de tranen in de oogen, poogde 1 te [protester] Z, maar
zijne moeder onderbrak hem
'T is te vergeefs geloochend, ik weet alles . Elke avond, in plaats
van te gaan wandelen, of van bij uwe makkers, de deurwaarder en
de ontvanger te gaan, zooals gij aan Papa en mij doet gelooven, trekt
gij er heen . En niet alleen des avonds meer, maar sinds eenigen tijd,
ook bij dage . En wat meer is, gij [comprometter] 3 u publiek met
haar. Men heeft u gezien, voór een tiental dagen, terwijl gij hier in
't dorp, aan den hoek der Zeistraat, met haar stond te praten ; gij
hebt haar in de stad 4 kleeren, juweelen, allerlei dingen gekocht ;
gij zift verleden zondag met haar naar de kermis van Meerham gegaan .. . Maar wat peinst gij toch, Robert ? Hoe is het toch mogelijk...
met zulk eene grove, lompe, boerenmeid, het lief van al wie [111]
in hare herberg komt !
Robert had gedwee en verslagen de pijnlijke [admonestation] 5
Zijner moeder aanhoord, maar bij deze laatste woorden richtte hij
driftig het hoofd.
0 neen, Mama, dat niet, kreet hij ; hierin wordt gij door uwe antipathie voor haar of door den laster van deze die u zulks verteld hebben, misleid .
Mevrouw DuBois sloeg wanhopig de handen ten hemel .
Misleid ! Misleid ! herhaalde zij verwilderd . Maar Robert . . . gij geloofd toch zeker niet, dat zij een [chaste] 6 meisje is. Gij weet dat
toch, niet waar ? Gij moet wel ondervonden hebben wie zij is en
vraagt ook niet meer van haar dan zij kan geven . Het is een tijdverdrijf, een slecht, verderfelijk tijdverdrijf, maar toch geene liefde die
u tot haar aantrekt ? En angstig, ondervragend, aanstaarde zij haren
zoon.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hierna, geschrapt : werktuigelijk
Toegevoegd met potlood in open
Toegevoegd met potlood in open
Hierna, geschrapt : all
Toegevoegd met potlood in open
Toegevoegd met potlood in open

ruimte .
ruimte .
ruimte .
ruimte .
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Een 1 gesnik was zijn antwoord. En smeekend, [met gevouwen
handen,] 2 [112] zonk hij eensklaps op zijne kniëen voór haar .
0 Mama, vergeef mij, maar ik heb te lang en vruchteloos geworsteld, te veel voor haar geleden . Mijn geheim, mijne smart, mijn
verlangen, alles ontsnapt mij te gelijk ; gij alleen kunt mij nog helpen, nog redden . Ja, ik bemin haar, zij die gij zoozeer veracht, omdat gij haar niet kent . Ik bemin haar ondanks alles, ondanks mijnen
wil, ondanks haar mangel aan fortuin, ondanks het verschil onzer
standen, die als eenen afgrond tusschen ons ligt . Honderdmaal heb
ik mijne liefde als mijner onwaardig bevochten ; honderdmaal gezworen de banden die mij aan haar hechtten te verbreken ; ik kan
niet, [telkenmale] 3 heeft de liefde gezegepraald, hebben zich de
banden nauwer aangeknoopt . Deze gelegenheid, de berisping die ge
mij geeft, [zijn] 4 de [oorzaken] 5 der losbarsting van wat mij
sinds zoo lang op 't harte ligt . Thans kan ik 6 tegen mijn gevoel
niet meer strijden . Hare liefde is mij zoo noodzakelijk [113] geworden om te leven, als het voedsel welk ik nut, als de lucht die ik inadem . 0 Mama ! stel een einde aan mijne foltering ! 0 ik smeek er
u voor; als ge mij oprecht bemint, geef mij wat mij onontbeerlijk
is geworden ; geef mij de rust, de vrede en 't geluk terug . Laat mij
haar beminnen, vereenig mij met haar, laat mij haar huwen . . .
Hij kroop op zijne kniëen voor zijne moeder, aan eene onbeschrijfelijke ontsteltenis ter prooi . De woorden, de zuchten, de kreten,
verdrongen elkander op zijne lippen ; heete tranen rolden langs zijne
wangen, zijne oogen, verwilderd tot haar gericht, hadden iets verschrikkelijks in hunne halstarrigheid ; gansch zijn gefolterde lichaam
uitte, schreeuwde de ontgoochelingen, de smarten en worstelingen
die hij gedurende de laatste maanden uitgestaan had.
Roerloos en stom, met van afschuw opengespalkte oogen, aanstaarde hem zijne moeder . Zij was in eens gansch wit geworden, zoo
wit als de vlechten van sneeuw welke haar om de [114] slapen lagen
en hare rechterhand hield krampachtig de leuning van eenen stoel

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Hierna, geschrapt : wanhopig
Boven, geschrapt : veenend en de handen gevouwen,
Boven, geschrapt : honderdmaal
Over is heen geschreven .
Oorspr . oorzaak
Hierna, geschrapt : niet meer; ik kan, ik kan

vast, om niet achterover te vallen. Zonder eene onderbreking, zonder eene gebaarde liet zij hem zijne [supplique] 1 eindigen ; maar
eensklaps, toen hij het woord „huwen" uitsprak, toen hij, [au paroxysme] 2 van zijne uitzinnigheid, hare hulp inriep om zijn ongeluk te helpen bewerken ; toen sprong zij, van pijn en
verontwaardiging op en liep, als zinneloos, met de armen ten hemel,
eene wijl rond de zaal .
Zij wam voór hem staan, met gevouwen armen :
Gij, Robert, vraagt mijne toestemming, wat zeg ik, mijne hulp, tot
het bewerken van zulk een huwelijk :
En de lippen dicht gesloten, de oogen strak en stijf en eene schielijke uitdrukking van hardheid, van onverbiddelijkheid, op haar zoo
zacht en weemoedig gelaat ;
Nooit., nooit, nooit, . . . nog liever sterven, kreet zij kort en dof,
met zulke ruwe, verkropte stem, dat de woorden haar [1 15] schenen
te versmachten .
En eensklaps, met [argumenten] 3, sprekend als feiten, met
voorbeelden, voorspellingen, treffend van realistische [sobriét]é 4,
begon zij, in eene woede van leeuwin die hare kleinen verdedigd,
aan Robert het onwaardige, het onmogelijke zijner liefde voor
oogen te leggen ; hem het afschuwelijke zijner toekomst te tonnen :
Veronderstel, Robert, dat Papa en ik, och God ! toestemmen ; ja,
dat het huwelijk besloten is . In zulk geval, natuurlijk, moeten de ouders van beide zijden, met elkander in betrekking komen . Ziet ge
Papa en ik naar den Hóret gaan, Robert, om met 5 baas en bazin
Wieme, de ouders onzer schoondochter kennis te maken ? Wanneer
in onzen stand iemand trouwt, bezoeken de verloofden gezamenlijk
hunne familieleden, laten zij brieven drukken om aan vrienden en
kennissen de blijde tijding meé te deelen . Ziet gij u haar te X bij de
familie gaan ? Ziet gij die brieven bij deze die ons kennen, aankomen ? Gij trouwt en zoo sinds lang besloten is, volgt gij uwen vader
[116] op, in zijne handelszaken 6, Het huis is groot, wij blijven
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Toegevoegd met potlood in
Toegevoegd met potlood in
Toegevoegd met potlood in
Toegevoegd met potlood in
Hierna, geschrapt : de ouders
Hierna, geschrapt : Wij

open
open
open
open

ruimte .
ruimte .
ruimte .
ruimte .
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hier bij u, of laten ons een nieuw huis bouwen, maar toch hier in
dit dorp, om nooit van u, ons eenig kind, gescheiden te zijn . Ziet
ge mij, terwijl gij aan uw werk zift, hier, in dit mijn huis, aan uwe
vrouw, aan mijne schoondochter, de dochter uit den Hóret, gezelschap komen houden ? 0 Robert ik spreek u niet van de ontgoochelingen die u zelf te wachten staan 1 en die gij nu 2, verblind door
een gevoel, welk ik mij [refuse] 3 liefde te noemen, niet begrijpen
kunt ; maar die zullen afschuwelijk zijn. Wanneer 4 uwe hartstocht voor haar eens zal gëeindigd zijn, wanneer gij met de koelheid
der ontnuchtering uwe daad zult aanschouwen, wanneer er van uw
ideaal niets anders meer zal overblijven dan eene ruwe, brutale werkelijkheid, dan zult gij hier op aarde uwe hel gevonden hebben . Met
ons vooreerst, met de familie, met al uwe vrienden en kennissen zult
gij noodzakelijk alle betrekking moeten afbreken ; gij zult noch aanzien, noch gezag meer hebben, eenieder zal u den rug toe- [117]
keeren en verachten en gij zult gansch alleen staan met haar in de
wereld, met die ruwe, grove boerenmeid, met [de] 5 dochter uit
den Hóret .
Zij had zich van dat woord [empar]
é 6 en herhaalde het met nadruk, als om in die enkele benaming, al het onmogelijke en aanstootelijke zijner hartstocht te [omvatten]'. [Kreten] 8 van walg en
opstand welden in haar op 9. De dochter uit den Hóret ! Och
God ! Eene ruwe 10 , onbeschaafde, ontuchtige meid, die voor een
glas bier, voor eénen druppel aan elken voorbijganger hare liefkozingen verkocht ! Hoe was het toch om Godswil mogelijk van daarop te verlieven ! Van welke zinneloosheid moest men geslagen zijn,
om slechts een enkel oogenblik, de gedachte te kunnen hebben,
daarmede te trouwen ! Maar had hij dan geen menschelijk gevoel
meer, haar zoon, was hij een dier, een wangedrocht geworden om

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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Oorspr . staan,
Hierna, geschrapt : door een
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Hierna, geschrapt : hare d
Over die heen geschreven .
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Boven, geschrapt : bevatten
Oorspr . En kreten
Hierna, geschrapt : bij de denkbeelden welke dit woord in haar verwekte
Hierna, geschrapt : vuile

voor zulk een schepsel, zijn geluk, zijne toekomst, onder den voet
te trappen en zijne ouders [118] hunne rust, hunne vrede, wellicht
hun leven te ontnemen !
Thans was zij het die allengs den toon der smeeking aangevangen
had. Zij woelde rond het salon met eene koortsigheid, met eene
vlugheid van wispelturig meisje, zoekend door welke nog machtiger
beweegreden, door welk nog onweerlegbarer [argument] 1, zij den
weerstand van haren zoon zou kunnen overwinnen . Alles wat zij
zag of genaakte, de tafereelen aan de wanden, de stoelen in verwarring rondom haar, de spiegels, de tapijten, de gansche weelderigheid
der rijke zaal, schreeuwden hare gevoelens weér ; doch deze waren
zoo verward, de [ ...] 2 tot overtuiging zelve zoo hevig en zoo
overvloedig, dat zij er geen enkel met bezadiging meer uitbrengen
kon .
Zij kwam terug bij haren zoon en vatte driftig zijne beide handen .
Er lag iets onweerstaanbaars in haren aanblik . 0 Robert, mijn kind,
beloof mij dat gij haar verlaten zult, kreet zij ; Papa weet nu nog van
niets, alles zal vergeten en vergeven zijn . Beloof het [119] mij 3,
beloof het mij, Robert, of ik zal er van ... 4
[Een geschel aan de voordeur hield haar schielijk de laatste woorden
onuitgesproken op de tong . De uitdrukking van haar gelaat veranderde en 't was, met eene soort van gedempter schrik, dat zij de handen samenvouwde en na een oogenblik aandachtig luisterens
vezelde :
Het is Mevrouw Ducatillon . Ga er bij, Robert, en zeg dat ik onmiddelijk zal komen .
De jongeling stond haastig recht, wierp eenen blik in de spiegel,
veegde zijn neusdoek over 't aangezicht en verliet het salon .
De meid stak juist het hoofd van achter de andere deur, met de
stille, verwittigende woorden
Mevrouw Ducatillon, Madame, met Macherietje 5 ] 6

1
2
3
4
5
6

Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Open ruimte .
Na, geschrapt : mij, R
Puntjes boven, geschrapt : spr/sterven. . .
Marguerietje [noot van de auteur]
De passage van Een geschel tot Macherietje op links, ter vervanging van, geheel geschrapt
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[120] Robert, 't gelaat [apaisé] 1 , trok in de serre, naast de eetplaats, waar de meid de bezoeksters had binnengeleid . Hij naderde
glimlachend tot Mevrouw Ducatillon, maar, vooraleer hij drie stappen gedaan had, werd hij door een blond, twaalfjarig meisje, dat
men [sic] een scherpen vreugdekreet van achter [laurier] 2 struiken
sprong, tegengehouden en lachend achteruitgeduwd .
Hij veinsde, aan het spel gewend, een grooten schrik en wilde
spoedig heen . Doch juichend, hield Marguerietje hem vast .
Kom, gij moogt terugkeeren, als ge zeer, zeer braaf zift .
Maar met den eersten stap, welken hij terug waagde
0 neen, neen, nog niet, gij zift nog veel te stout .
Gewoonlijk, in de [kinderlijke] 3 liefde en bewondering [121]
welke het speelziek kleintje haren grooten makker toedroeg, duurde
het aldus een heele tijd, telkenmale zij elkaar ontmoetten ; maar ditmaal hief Robert, tot schertsen niet gestemd, het kleintje spoedig
van den grond, kuste haar, zette haar weér en ging de hand van Mevrouw Ducatillon drukken .
Is Mama dan niet thuis ? vroeg deze, met eenen aanblik van verwondering .
En, toen Robert haar diensaangaande had gerustgesteld, met eenen
glimlach van ontschuldiging haar kleintje aanwijzend, dat reeds aan
's jongmans arm hing :
Verder kon zij schielijk niet meer spreken. . . Zij ook was nu op hare kniëen
IneerJ 1 gezonken, met zijne handen in de hare, voor de canapé waar hij te weerren
lag. Al haar lijden, al hare moederliefde, hare laatste hoop barstten in die woorden
en beweging uit 2.
Hij antwoordde niet.
0 Robert, ik smeek u, beloof het mij .
Een zucht scheurde zijnen boezem .
0 Robert, gij beloofd het, niet waar ? Gij wilt mij niet dooden, ik, uwe moeder ?
Met wilskracht stond hij recht, onduidelijke woorden stamelend . Zij vouwde smeekend
de handen tot hem .
Ik weet niet, ik word zinneloos, kreet hij . Laat mij gaan, laat mij denken ; mijn hoofd
draait,. . . ik versmacht. .. en met eerre laatste, wanhopige gebaarde, verliet hij de
kamer 3.
1 . Toegevoegd boven de regel .
2 . Hierna, geschrapt : Hij
3 . Op links, met potlood, de commentaar : kan hier niet loochenen
(1) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(2) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(3) Toegevoegd boven de regel .
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Het is voor éénen dag naar huis mogen komen, glimlachte zij,
maar ik geloof wel dat ik haar niet terug naar de kostschool zou gekregen hebben, hadde zij [niet eens] 1 hare twee oude vrienden
gij en Mirammbó mogen bezoeken .
[122] Robert, gedwongen glimlachend, drukte zijne verrassing uit
over het bezoek, en, op zijn aandringen, zette Madame Ducatillon
zich neer .
Het was eene zeer vriendelijke dame, van rond de vijf en dertig,
recht en blond, in 't zwart gekleeds, met bleek, doch frisch gelaat
en zeer levendige, bruine oogen 2. Marguerite, haar dochtertje, geleek haar sprekend . Sinds de dood van haren man leefde zij zeer
afgezonderd . Zij was eene dier personen welke steedsch van geboorte, van opvoeding, en [prférences]
é3 [door] 4 de ruwheid en bekrompenheid des dorpsbewoners 5 zulken onoverwinbaren afkeer
ingeboezemd worden, dat zij hun leven lang den buiten bewonen,
zonder zich ooit in 't echte buitenleven te [immiscer] 6 of er bepaald wortel te schieten . Eerst haar man, en na dezes overlijden,
haar dochtertje, hadden genoegzaam heur leven vervuld . De familie
DuBois was de eenigste, met welke zij, op Lauwegem, gevolgde
[123] betrekkingen onderhield .
Robert, nochtans, had de grootste moeite om de ontsteltenis zijner gevoelens te verbergen, terwijl hij met Madame Ducatillon en
Marguerietje koutte. Het bloed ruischte in zijne noren, hij begreep
met moeite wat de jonge dame zei, hij antwoordde soms gansch verkeerd en keek gestadig naar de ingangdeur der eetplaats, tevens met
vrees en met verlangen de verschijning zijner moeder afwachtend .
Hij had echter eenen zucht van opbeuring, toen hij deze zag binnenkomen . Zij had haar zachtsten glimlach op 't gelaat, en enkel, het
lichtrood vlekje, dat hare beide kaaksbeenderen kleurde, zou nog aan
een peilend oog verraden hebben, dat zij wellicht geweend had .
De samenspraak [s'établit]' zoodra ; opgeruimd en vriendelijk .
Wat al droefheid en tranen, [124] verbergt soms een glimlach !
(1) Toegevoegd boven de regel .
(2) Hierna, geschrapt : Haar d
(3) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(4) Toegevoegd in linker marge.
(5) Hierna, geschrapt : zoo aanstotelijk vinden
(6) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(7) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
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Madame Ducatillon, gelukkiglijk, bemerkte niets, was gansch aan
het geluk, haar dochtertje nog eens bij haar te hebben . Zij was haar
's morgenfis, te X, in hare kostschool gaan halen en leidde haar denzelfden avond, met de laatste trein, nog weer . Zij bleef te X vernachten .
Grietje, integendeel, was verbijsterd en onthutst over Robert's
zoo koel onthaal . Gewoonlijk, toen zij samen waren, hadden zij
eene luidruchtige, overborrelende vreugd . Zij speelden, zongen en
dansten te zamen ; of wel, hij zette haar op Mirammbó's zwarten
rug en zij liepen aldus rondom den tuin . - Nu deed hij niets, sprak
hij schier niet . Ternauwernood had hij haar eens, tot aan het hok
van Mirammbó geleid, maar zonder den hond los te maken, zeggend
dat hij ziek was . Ziek .. . Mirammbó was [125] bijlange niet ziek . ..
En, gansch verwonderd, vleide het kleintje zich streelend bij Robert,
met groote, ernstige oogen, die hem 1 verwijtend, de reden zijner
gemoedsverandering schenen te vragen .
Mevrouw Ducatillon en Marguerietje namen eindelijk afscheid .
En, terwijl zijne moeder haar tot aan de voordeur vergezelde, ging
hij spoedig al achter buiten, om aan eene nieuwe [scne]
éz te ontsnappen .

18 . 3
[126] Hij ging in den tuin, aan den boord van de beek, onder de hooge, zwarte booroen . De dalende 4 zon, in de eene zee van vuur gewaad, zonk 5 in het Westen neer en zond, al door de levende
loovers, nog eene 6 breede, dwarsche, gouden streep over het
groene grasplein ; het beekje, frisch en klaar gelijk kristaal, weerspiegelde een nog blauwen, onpeilbaren hemel, en ergens, in het
sparrenloover, herhaalde een verliefde tortelduifje, zijn zacht en
droomerig gezang . Het kontrast van die kalme heerlijkheid der na(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Hierna, geschrapt : de/met
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Oorspr . 2 . De 8 over 2 heen geschreven, 1 vooraan toegevoegd .
Hierna, geschrapt : avond was prachtig
Hierna, geschrapt : prachtig
Hierna, geschrapt : die

tuur met de woeling in zijn hart, verergerde nog de ontroering van
Robert . Van alles wat hem zijne moeder over Ecomatje gezegd had,
was het de waardeering van dezer [gedrag] 1, van dezer faam, die
hem het meest op 't harte was gebleven . Hare woorden hadden in
hem het denkbeeld van den jager weder opgewekt en nogmaals
eenen twijfel, een onverdraaglijker [127] argwaan in hem doen
ontstaan .
'T is dat hij nu door geene geringe banden meer verbonden was,
aan haar ! Van 's anderendaags der eerste nacht, die hij bij haar had
doorgebracht, had zich de keting [rivée] 2 zwaar, eng, onbreekbaar 3. Zoodra zij hem gezien had, was zij 4 overvloedig beginnen weenen . Wat ging hij thans doen, met haar, wier eer hij had genomen ? Ging hij haar verlaten, nu zijne drift bij haar volbracht
was ? 0, liever of met schande in het oog van hare ouders te verschijnen, zou zij zich gaan versmooren ! [Smeekend en zuchtend] 5 ,
met kussen en tranen 6, nog gansch onder den ontroerender invloed zijner eerste liefdenacht, had hij [haar]' zulke afschuwelijke
woorden doen staken. Wat hij zou doen ? Kende hij zijnen plicht
misschien niet ? Hij had haar 8 heure eer ontnomen, hij zou haar
die teruggeven, en 9 vurig, door zijne drift overweldigd, had hij
het woord „trouwen" uitgesproken .
[Voor 't oogenblik had hij zich daarmeê vergenoegd, en] 10 Sinds
dien dag, was [hij] 11 haar lief [en titre] 12 , [ 128] de officieële en
gekende dinger naar heure hand geworden . De boerenzonen en
knechten, [remballés avec ure bourrade,] 13 als zij nog wilden
schertsen, spraken [tegen] 14 haar niet meer, gingen schimpend

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Oorspr . gedraag
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Hierna, geschrapt : Zij was beginnen weenen
Hierna, geschrapt : be
Oorspr . Smeekend, zuchtend
Hierna, geschrapt : door de ontroering zijner eerste liefdenacht
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : zij
Hierna, geschrapt : hij
Toegevoegd op links.
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Boven, geschrapt : met
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[hare] 1 deur voorbij . De bedrijvigheid van den Hóret, [verloor] 2 er door . Er [waren maar enkel wat oude kaarters meer, des
zondags, of] 3 nu en dan eenige bezoekers 4 uit 't dorp, opzettelijk tot daar gekomen, om dat ongeloofelijk schouwspel : een rijke
jonge heer die ernstig met een herbergmeisje vrijdde, [eigenoogig] 5
te bezichtigen .
Robert, middelerwijl, verdiepte zich in zijnen afgrond van
wulpschheid en vernedering 6 . Om vaak' en lang genoeg bij
haar te kunnen zijn, had hij eene oppervlakkige vriendschap aangeknoopt met den deurwaerder en den ontvanger, twee steedsche 8,
op Lauwegem nieuw aangekomene jongelieden, met welke hij, Tederen avond, naar zijn zeggen, in het „Huis van Commercie" eene
partij op het biljart ging spelen . De waarheid was, dat hij [nooit] 9
geene tien minuten in bovengemelde herberg vertoefde en er zelfs
meestendeels, de voet niet zette .
[129] Maar 's nachts vooral kwam hij bij haar . Twee, driemaal per
week, brak hij heimelijk uit, - [liep] 10 hij, al door den tuin, naar
den Hóret . Zij waren 11 van 's avonds afgesproken, het luik stond
met een reetje open, het gaatje 12 in 't papier van het gebroken
ruitje, werd zorgvuldig open gelaten 13 . [ Hij ging al] 14 achter op,
joeg „Bruun" de wantrouwige waakhond, weder in zijn kot, kwam
voór het venstertje, een 15 wisje in de hand . Soms moest hij haar
zelfs niet ontwaken ; zij sliep niet en had hem hooren komen 16 ;

(1) Boven, geschrapt : de
(2) Boven, geschrapt : leed
(3) Boven, geschrapt : kwamen slechts
(4) Hierna, geschrapt : meer
(5) Oorspr. met eigen oog
(6) Hierna, geschrapt : Twee, driemaal per week
(7) Hierna, geschrapt : g
(8) Hierna, geschrapt : nieuw aangekomene jongelieden op Lauwegem, met welke hij,
vertelde hij
(9) Toegevoegd boven de regel .
(10) Boven, geschrapt : vloog
(11) Hierna, geschrapt : afgespro
(12) Hierna, geschrapt : was in het papier
(13) Hierna, geschrapt : Hij kwam al
Boven kwam, eveneens geschrapt : trad
(14) Toegevoegd op links ; al in de linker marge voór de tekst .
(15) Hierna, geschrapt : stok
(16) Hierna, geschrapt : gewoonlijk
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maar' gewoonlijk, stak hij zijn wisje door het gaatje, duwde 't
behangsel op haar hoofd, zonder spreken . [Dat was genoeg . -] 2
Het beddeken kraakte en zij stond op . Zij opende het venster. Langzaam, voorzichtig, [zonder een gerucht,] 3 legde hij het been over
de zuil, boog onder 't welfsel [van het raampje] 4 [en] 5 was binnen . [Het venstertje ging weder toe, 't gordijntje schoof er voren] 6.
Het lichtje' in den hoek, [brandde] s zeer klein, [zeer flauw,] 9
ternauwernood zijn gele tongje uit [het gele] 10 bekje stekend, en
in het klein, in halve duisternis 11 omhulde kamertje, scheen 12 't
breed en lage bed schier al de plaats te nemen . Huiverend, zonder
[130] een woord, liet zij den blauwen rok neervallen, kroop weér
onder het deksel . Hij, achter 't behangsel, wierp koortsig zijne kleeren [uit] 13 , legde zijn uurwerk op den grond, in zijn bereik,
[kwam buigend naar het ledikant . Zij zelve wierp het deken weder
af. Op zijne kniëen kroop hij toen in 't warme bed, strekte zich uit,
omsloot haar in eene eerste, zoo vurige omhelzing, dat zij er
[soms] 14 van versmachtte ... Met het krieken van den dag, was hij
weg.] 15

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hierna, geschrapt : meest
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd boven de regel .
Boven, geschrapt : en ; verder in de rechter marge .
Toegevoegd in linker marge .
Toegevoegd op links.
Op links ook, schuin over de bladzijde, de opmerking in potlood : Il faut absolument donner un róle au vieux Wieme et aux 2 fréres de chéri p.e. qu'ils restent là le soir
à boire et à fumer.
(7) Hierna, geschrapt : brandde
(S) Boven, geschrapt : ternauwernood
(9) Toegevoegd boven de regel .
(10) Boven, geschrapt : zijn koperen
(11) Hierna, geschrapt : onschuldig
(12) Hierna, geschrapt : het breede
(13) Boven, geschrapt : overhoop
(14) Boven, geschrapt : somtijds
(15) De passage van kwam buigend tot hij weg op links, ter vervanging van, geheel^ gel
schrapt : ontdekte haar, zette den voet over de sponde en zonk zuchtend (neer)
bij haar, in 't warme bed. . . tot aan het krieken van den dag . . .
1 . Toegevoegd boven de regel .
De aanhef van de nieuwe tekst op links oorspr . kroop met de kniëen in het
bed.
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Zij hield hem gansch in hare macht . Somtijds, toen hij aldus in
hare armen lag, stiet zij hem eensklaps terzijde, met ruwheid hem
vragend : Wat zoudt ge met mij doen, indien ik eens moest zwanger
worden ? [0 ik let op, gij weet het wel, zegde hij toen verschrikt ;
maar moest het toch zoo wezen] 1 , 0 ! met u trouwen, dadelijk,
[zonder aarzelen] 2. Ik zou publiek met u bij mijne ouders gaan
en [hun] 3 zeggen : Ziedaar wat ik gedaan heb ; gij weet hoe zulke
dingen te herstellen zijn. En moesten zij hunne toestemming weigeren, ik zou met u vluchten . Dan zouden zij wel genoodzaakt zijn
[in ons huwelijk] 4 toe te stemmen . Zij zouden toch hun kind,
van honger op straat niet laten sterven ... Maar ik let op ; gij ondervindt het wel, . . . niet waar ?
Peinzend, tevreden 5, de oogen strak geopend in de nacht,
luisterde zij naar zijne woorden
[131] [En wanneer nu de aanvraag ?
0 ! Zoodra zich eene goede gelegenheid aanbiedt .
[Thans was het] 6 bepaald onder hen besloten, dat hij bij zijne
ouders, de toestemming in hun huwelijk zou afsmeeken .
Met eenen kus trok zij hem dan terug op hare borst .] ' 0 ! ik
bemin u, maar moest ik denken dat gij mij [eens] 8 zult bedriegen
en [in het ongeluk] 9 verlaten, nooit, dat zweer ik, zoudt gij eenen
vinger mijner hand meer raken .
(1) Toegevoegd op links, na, geschrapt (sic) : 0 ik let op, sprak hij, verschrikt, gij weet
het wel. Maar moest het toch zoo wezen
(2) Boven, geschrapt : antwoo/zegde hij vastberaden
(3) Toegevoegd boven de regel.
(4) Boven, geschrapt : van
(5) Hierna, geschrapt : luisterde zij naar
(6) Boven, geschrapt : Het was nu
(7) De passage van En wanneer tot hare borst op links, ter vervanging van, geheel geschrapt
Wanneer ging hij nu 1 de aanvraag doen ?
van zoodra zich eene goede gelegenheid aanbiedt . 2
Met eenen kus trok zij hem dan terug op hare borst.
1 . Hierna, geschrapt : bepaald
2 . Hierna, toegevoegd op links en geschrapt : Het was nu bepaald onder hen
besloten.
bepaald toegevoegd boven de regel.
(8) Toegevoegd boven de regel .
(9) Toegevoegd boven de regel .
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Dat was zijn groote schrik . De gedachte, dat 1 een enkel woord
van haar hem al 2, het geluk, al het genot, al de ontroering der
brandende liefdesnachten onwederroepelijk kon ontnemen, was
voldoende om [hem, in zijn egoïsmus,] 3 al de aarzelingen 4, al
de vernederingen 5, al het berouwen, welk hij bij dage soms
[om] 6 zijn gedrag gevoelde, te' doen overwinnen .
[131 bis] 8 [Want hij begon er te gevoelen, vernederingen en berouw . Hoe onbluschbaar de drift die hem tot haar aantrok ook was,
hoe onweerstaanbaar, het geluk welk hij in hare armen smaakte,
toch had de ontnuchtering steeds al de bitterheid, al de af ceerigheid
en platheid, eener slechte, verlagende daad . 'T geluk ontbrak hem
het voorwerp zijner liefde te kunnen eerbiedigen, door eene gelijkheid van verhevene neigingen en gevoelens het ruwe en overweldigende der liefdesact te verzachten .
Somtijds, na de [ivresse] 9 eener nacht, kwam hij, door eene 10
onweerstaanbare macht aangestuwd van 's anderendaags morgens
vroeg in den Oret terug . 'T was hem onmogelijk tot 's avonds te
dulden . Eene onoverwinbare begeerte haar onmiddellijk terug te
zien, haar van zijne teederheid, van zijne onveranderlijke liefde te
spreken, deze in zijn eigen oog te verheffen, te [rehabiliter] 11, zijn
ideaal, 't onmisbaar voedsel zijner ziel [ressaisir] 12 , joeg er hem
heen. Vruchtelooze pogingen . Hij vond haar, ongewasschen, in slordige kleeding, aan die haastige, aanstootelijke morgenwerken bezig,
zooals de rust van elke 13 nacht er in de huizen schijnt [deposer] 14 ,
Zij was verwonderd hem te zien ; zij begreep noch zijne vurige

(1) Hierna, geschrapt : door
(2) Hierna, geschrapt : zijn genot
(3) Toegevoegd boven de regel .
(4) Hierna, geschrapt : al het spij / berouwen
(5) Hierna, geschrapt : w
(6) Boven, geschrapt : over
(7) Hierna, geschrapt : overwinnen
(8) De niet doorgenummerde pagina is onderaan op links gekleefd en dichtgevouwen ; daarna horizontaal afgescheurd na de derde regel .
(9) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(10) Hierna, geschrapt : onover
(11) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(12) Met potlood boven, geschrapt : terug te vatt
(13) Oorspr . elken
(14) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
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kussen, noch de overtollige zuchten en liefdeswoorden die hij met
ontroeringstranen 1 op haren boezem uitstortte 2. Was hij thans
nog niet gerust en gansch den nacht bij haar gelegen hebben ? Zij
had den tijd niet om hem te aanhooren ; zij waren volop in bedrijvigheid ; de herberg moest nog uitgevaagd, de glazen van den vorigen avond nog gewaschen worden. Irné was ongeduldig, de varkens
stonden naar hun eten te tieren, er lag een heelen berg vuil dingen
in de loog te steken. . . 3
Alles was ontgoocheling, ontnuchtering ; en, in plaats van zich in
zijne eigen oogen te verheffen, was het steeds met eene nieuwe en
diepere vernedering dat hij in den afgrond zijner wulpsche drift
zakte .]
[131 vervolg] Wat ook geene palen kende, was zijne jaloerschheid 4 .
Als die knagende doorn hem stak, vergat hij plicht en bezigheid,
verwaarloosde hij alle voorzorg of voorzichtigheid, om aan [om] 5
het even welk uur van den dag, naar den Hóret [132] te loopen. Het
denkbeeld van [Fierens] 6 [de groote] ' jager, [hantait] 8 hem
gestadig . Hij vreesde elken dag hem daar terug te vinden . Hij had
aan Emmatje doen zweren dat zij hem niet [meer] 9 beminde, [dat
zij hem zelfs het woord niet meer toesturen zou, indien hij nog
moest komen] 10 . [Tot] 11 van den idioot was hij [bepaald] 1 2 jaloersch . Hij 13 kuste Emmatje niet meer, wanneer deze daar was,
om zijn onverdraaglijk gelach niet te hooren . En zij had hem ook
moeten belooven dat zij zich in Irné's tegenwoordigheid niet meer
wasschep en aankleeden zou . Dit 14 echter, [had] 15 onmogelijk
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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Hierna, geschrapt : in de oogen
Hierna, geschrapt : zij had den tijd niet om naar hem/hem te aanhooren .
Hierna, geschrapt : All
Hierna, geschrapt : Aan alle uren van den dag kwam hij in den Hóret
Toegevoegd in linker marge.
Toegevoegd boven de regel .
Oorspr. den grooten
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd op links.
Boven, geschrapt : zelfs
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : wilde Emmatje niet meer kuss
Hierna, geschrapt : had
Toegevoegd boven de regel .

gebleken . Van den eersten morgen dat Emmatje zulks [in voege had
willen brengen, was de idioot, toen hij haar 1 in de keuken zich
hoorde wasschep, zoo verschrikkelijk beginnen huilen en tieren, dat
gansch het huisgezin, uitzinnig van schrik, in zijne kamer toegesneld was. Nutteloos, had men gepoogd hem te bedaren ; hij woelde
in zijn bed, als een krankzinnige die hij was en hield niet op van
luidkeels : Ma.... Ma . .. Ma... te roepen] 2. En hij was slechts beginnen lachen, van zijne [rauque, inextinguible] 3 lach, toen hij Emmatje, [de beenen gekruist] 4, op de sponde van het ledikant 5,
hare lange, grijze kousen had zien aantrekken .

19 . 6
[133] Zoolang of ik blijf oppassen, haar niet in staat van zwangerheid te brengen, ben ik toch niet bepaald aan haar verbonden, had
Robert tot dus toe gedacht .
Inwendig, in zijne uren van [bezadiging]', en hoe vurig 8 ook
[verliefd] 9, schrikte hij soms geweldig af bij die [veronderstelling] 10 : met haar in het huwelijk te treden .

(1) Hierna, geschrapt : zich
(2) De passage van in voege tot te roepen op links, ter vervanging van, geheel geschrapt
afschaffen wilde, was de idioot [toen hij hoorde dat Emmatje zich in de keuken waschteJ 1 zoo verschrikkelijk beginnen huilen, dat gansch het huisgezin, uitzinnig van
schrik, in zijne kamer was toegesneld .
1 . Toegevoegd boven de regel .
Het vervolg, eveneens geschrapt, op links
Nutteloos, had men hem pogen te bedaren. Hij woelde in zijn bed en hield niet op
van luidkeels Ma. . . Ma. . . Ma. . . te roepen.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : de beenen gekruist
Oorspr. 3 ; de 1 vooraan toegevoegd ; de 9 over de 3 heen geschreven .
Later toegevoegd.
Hierna, geschrapt : hij
Boven, geschrapt : verliefd was
Boven, geschrapt : gedachte
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[Het] 1 was eens gedachte die hem onophoudend kwelde : of hij
zich reeds niet te ver, met haar geprijkeld had . Gestadig overdacht
hij hunne liefdesnachten, hij, met gefronste wenkbrauwen, [de genoten herdenkend,] 2 die hij, dronken van geluk, in hare armen had
gesmaakt . En wat vooral zijnen twijfel, zijne kwelling tot het toppunt bracht, was dat zij zelve, diensaangaande, in onophoudelijker
angst scheen te verkeeren ; dat zij scheen overtuigd te wezen, dat zij
toch onvermijdbaar en ondanks alle voorzorgen, aan den haak zou
geraken .
Sinds eenigen tijd vooral, werd zij somber, [134] afgetrokken . Zij
zat soms uren lang, zonder daartoe [schijnbare] 3 redens te hebben, nevens hem te pruilen, met Ja en Neen zijne vriendelijke
vragen bëantwoordend, of [bijtachtig] 4 uit haar stilzwijgen brekende, om in algemeens, onbepaalde uitvallen tegen de valscheid en
de bedriegelijkheid van het mansvolk los te barsten .
[Andermalen, had zij het op 't vrouwvolk, op de [zoogenoemde] 5 [fijne] 6 - eefers . Schoons dingen, met haar poppekleêren !
Bedorven van voor dat ze vrouwen zijn en te mager, als men haar
ontkleedt ziet, om' als droge brood te eten ! 'T zijn die, welke zij
eens „vrije koewachter" 8 [hadde] 9 willen zien maken, [onder
het oog van] 10 al het mansvolk dat er achter liep, omdat ze geld
en goed bezaten ! Ze zouden er misschien in eens genoeg van hebben
en tot de meisjes terugkeeren, welke van vleesch en bloed gemaakt
zijn] 11 .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Boven, geschrapt : En 't
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Over het oorspr. apparentes (potl .) heen geschreven .
Over de onleesbaar geworden oorspr . potloodtekst heen geschreven .
Oorspr . zoogenaamde
Boven, geschrapt : schoons
Hierna, geschrapt : met
Noot van de auteur
1, moet men door de
Evenals men hoeft gedoopt te zijn, om christen te [heeten]
meiden van de hoeve eens zijne broek uitgedaan worden om als „vrije koewachter"
te kunnen doorgaan,
1 . Boven, geschrapt : worden

(9) Boven, geschrapt : zou
(10) Boven, geschrapt : met
(11) Op de passage van Andermalen had tot gemaakt zijn, op links, volgt nog, in pot-
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[134a] 1 Robert, bedroefd, wist toen niet meer wat zeggen . Zulke
gesprekken [vielen] 2 hem bijzonder pijnlijk. Het was hemzelf, de
stand aan welken hij behoorde, zijne familie, zijne gansche levenswijze [die] 3 zij aldus aanrandde . 'T was ook juist haar gebrek aan
dat welk zij [zoozeer] 4 in anderen minachtte, dat aan hunne liefde zijn dierlijk, vernederend karakter gaf . Hij zweeg, toen zij aldus
begon, maar onvrijwillig, met een gevoel van [onzeglijke] 5 spijt
rees hem [dan] 6 een onbepaald en kwellend vizioen voor oogen
eene liefde, eene hartstocht, gelijk hij er voor Emmatje gevoelde, gedeeld door een meisje van zijnen stand en opvoeding, door een dier
juffertjes van welke zij ' met zooveel [minachting] 8 sprak .
Zoo zaten zij, op zekeren namiddag, alleen in 't herbergja, naast
een der vensters, toen eensklaps een prachtig open rijtuig, met twee
glanzende, bruine paarden bespannen en waarin 9 een heer en

lood : Bijzonder pijnlijk vielen hem dergelijke uitvallen . Juist dat
Het geheel vervangt het op rechts geschrapte
Robert, bedroefd, wist toen niet meer wat zeggen 1, Andermalen [nog] 2, als hij
daar bij dage toekwam, was zij weg. Op boodschap, zegde de moeder, of naar een
naburig dorp om 't een of 't ander. Vaak was het avond [vooraleer zij terugkeerde.) Sinds eenigen tijd was een gerucht in omloop . Baas Wieme, slecht te gelde,
betaalde zijne leveranciers niet goed ; een oogenblik zelfs was er quaestie geweest, dat
een brouwer van Rijbroeck hem den deurwaarder ging zenden . Was dat wellicht
de reden der misnoegdheid, der verandering in huis . Was Emmatje gelast

1 . Hierna, geschrapt : en poogde [haar] te vergeefs op alle mogelijke manieren [te
sussen en] de oorzaak harer misnoegdheid te kennen . haar en te sussen toegevoegd boven de regel .
2 . Toegevoegd boven de regel.
3 . Boven, geschrapt : wanneer zij terugkwam
Het hier geschrapte is overgenomen als inlas, samen met p . 135, 136 en 137, in
p . 138 .
(1) Na p . 134 volgen 9 niet genummerde bladen (oorspr . een cahier van 14 bladen,
laatste 6 bladen weggesneden), hier genummerd 134a-i . De correcties in deze katern zijn
niet met rood potlood aangebracht ; vérmoedelijk is de katern dus een latere inlas .
(2) Boven, geschrapt : waren
(3) Boven, geschrapt : welk
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) Over oorspr. indicible (potl .) heen geschreven .
(6) Boven, geschrapt : alsdan
(7) Hierna, boven de regel en geschrapt : soms
(8) Over onleesbaar geworden woord (potl .) heen geschreven .
(9) Hierna, geschrapt : twee personen
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eene [jonge] 1 juffrouw 2, [ 134 b] [zaten,] 3 op stap, in den aardeweg voorbijgereden kwam en eenige roeden verder, aan den overkant [der straat] 4, voor de balie van een groot pachthof bleef
stilstaan .
Dat is de baron, niet waar ? vroeg Robert 5, rechtstaande en [instinctmatig] 6 eenen stap achteruitdeinzend . Wie is die juffer die
hem vergezeld ?
Ecomatje, met gefronste bovenlip, boog over 't tafeltje om door
de ruiten [heen]' te kijken .
0 ! ei ding daar, sprak zij vol minachting, die Eefer de Bien g,
van de [barons] 9 familie, die sinds eenigen tijd op het kasteel
woont en geenen halven cent bezit .
Robert, gansch in beslag genomen, keek sprakeloos door 't
venster voort .
De baron Justin de la Douve, een lang en mager, ietwat voorovergebogen man met bleekros haar en kleine, achter nijpglazen verborgene oogjes, was uit het rijtuig gestegen, en 't hof der hoeve
opgestapt. De jonge juffer, die bleef zitten, had [134 c] een boek ter
hand genomen en was beginnen lezen . Robert kon haar gelaat niet
zien, daar zij hem [nu] 10 den rug toekeerde, maar haar coquet
zwart stroohoedje, van boven met iets blauws versierd, [heur] 11
zwarte, naar omhoog gekamde [haar] 12 , de vorm van hare schouders, hare donkere, schier strenge kleeding, gansch hare houding,
schenen van eene ongewone schoonheid te getuigen . [Hij] 13 zag
de beide witte hoeken van haar openliggend boek en voor haar, op
de bank, een donkerrood, toegevouwen zonnescherm . De rijkgetooide koetsier, donkerblauwen frak met vergulde knoppen, zwar-

Toegevoegd boven de regel.
Hierna, geschrapt : gemakkelijk
Boven, geschrapt : achterovergeleund lagen,
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : instinctmatig
Toegevoegd met potlood boven de regel .
Toegevoegd boven de regel .
Juffrouw de Bienne. [noot van de auteur]
(9) Toegevoegd boven de regel .
(10) Boven de regel toegevoegd met potlood .
(11) Over haar heen geschreven .
(12) Boven, geschrapt : haren
(13) Boven, geschrapt : Men
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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ten hoogen hoed met rijkkleurige [rozet] 1, stond voor [den dissel
van het rijtuig] 2 onbeweegbaar tusschen zijne bruine paarden .
Maar Ecomatje bemerkte 's jongelings bewonderende aandacht .
Schimpend, met haren minachtender glimlach, [aanstaarde] 3 zij
hem vlak in 't aangezicht .
Gij hebt er nog zin op, geloof ik, schertste zij, de juffer in 't rijtuig
bedoelend . . . spijtig dat ze reeds bekanst is .
[134 d] Ja ? vroeg Robert, eenigzins onthutst uit zijne bespiegeling
getrokken . Met wie ?
Zij had een luiden schaterlach.
Een goede dat, met wie ? Alsof het niet in de oogen sprong dat
zij het met den baron, dat gierig beest, te doen had .
Robert, [gekwetst] 4, [als kreeg hij eenen kaakslag in het aangezicht] 5, had een gebaar van diepe ongeloovigheid . 0 ! Wordt
[dat] 6 gezegd ? vroeg hij .
Gezegd ! Gezegd ! Wij zijn toch zeker nog zoo dom niet dat wij
zulks niet zien, was 't bitsig antwoord .
En na een oogenblik stilzwijgen :
'T is [zeker]' met het geld dat uit de lucht in haren schoot valt,
dat zij [zich] 8 die schoone kleeren koopt, [voegde] 9 zij er strijdzuchtig bij .
Maar als ge zegt dat zij van de familie is, waagde Robert .
0 ! familie ; daar vaag ik mijnen rok aan, aan zulke familie . Hij (de
baron) is 10, veel te beestgierig om een halven cent voor niet te geven .
Robert, de lippen 11 gesloten, gaf geen [134 e] antwoord meer .
Hij bleef door 't venster turen. Hij wist dat de baron als een gieriegaard doorging, maar die schandelijke, op niets [gesteunde] 12 be(1) Over het oorspr. rozette (pot! .) heen geschreven .
(2) den dissel over den dissel (pot!.) heen geschreven . Van het rijtuig op links toegevoegd ; van het rijtuig ook met potlood boven onbeweegbaar.
(3) Boven, geschrapt : aanzag
(4) Over choqué (pot!.) heen geschreven.
(5) Toegevoegd boven de regel .
eenen kaakslag oorspr . eene kaaksmeet
(6) Boven, geschrapt : zulks
(7) Boven, geschrapt : misschien
(8) Met potlood boven, geschrapt : haar
(9) Met potlood boven, geschrapt : schimpte
(10) Hierna, geschrapt : te gierig
(11) Hierna, geschrapt : dicht
(12) Over basé (pot!.) heen geschreven .
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weringen van Emmatje verontwaardigden hem ; hij vond haar hatelijk . De schoone juffrouw, onbeweegbaar in haar rijtuig las onophoudend voort, het hoofd lichtjes gebogen, het stipje blauw, van
boven op haar hoed, gelijk een pas ontloken bloempje schitterend .
De leidsman, fiks en stijf, streelde den hals van een der rossen, dat
ongeduldig met de fijne ponten in de aarde krabde, terwijl een zonnestraaltje, dat eensklaps van tusschen de wolken uitbrak, gedurende een oogenblik het gansche schouwspel met 1 zijnen heerlijken
luister bezielde .
Maar de baron gevolgd van Rutsaert, zijnen pachter, kwam uit het
boerenhuis en de koetsier ging het portier des rijtuigs openen . De
juffer 2 gaf een vouwtje in haar boek, sloeg dit toe en groette
vriendelijk den [landbouwer] 3, die kort en dik, met vet, glanzend
gelaat, zijne pet afnam . De baron trad binnen, eenige laatste woorden met [den boer] 4 verwisselend, de 5 [134 f] koetsier sloeg het
deurtje toe, sprong weêr op zijnen bok [en] 6 de [prachtige rossen,]' met schuim aan 't gebit en [trippelende pootjes,] 8 begonnen in een weerlicht van [blinkende] 9 [harnassen] 10 en wielen,
het 11 ruttuig [om] 12 te keeren . Robert 13 op nieuw, [trok spoedig] 14
achteruit .
Gij zift er schuw van, geloof ik, schertste Emmatje, [hem] 15 met
haren nijdigen glimlach 16 aanschouwend .

(1) Hierna, geschrapt : zijne
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Hierna, geschrapt : sloeg
Met potlood boven, geschrapt : pachter
Boven, geschrapt : zijnen pachter
Hierna, geschrapt : leidsman sloe
Tussengevoegd.
Boven, geschrapt : bruine, slanke rossen
prachtige (potlood) boven, geschrapt (sic) : prachtige
(8) Boven, geschrapt : fijne, rechte ; op zijn beurt boven, geschrapt : rechtstaande
oortjes
(9) Toegevoegd met potlood boven, geschrapt (sic) : blinkende
(10) Tussengevoegd.
(11) Hierna, geschrapt : prachtige
(12) Toegevoegd boven de regel .
(13) Hierna, geschrapt : trok
(14) Oorspr . met potl ., boven, geschrapt : eenen stap
(15) Toegevoegd boven de regel .
(16) Hierna, geschrapt : op de lippen
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Och Emma, als 't u belieft, zet u ook wat achteruit, sprak hij
[vinnig en] 1 [met haast] 2, zonder hare vraag te bëantwoorden
en zelf nog dieper naar den toog toe gaande .
Waarom dat ; is zij misschien beter dan ik ? vroeg zij ten hoogste
misnoegd en haren stoel, integendeel, nog nader 't venster
schuivend . . .
De fijne, spierige paarden, met hun [rijke tuigen] 3; de leidsman, stijf en schitterend, op zijnen hoogen bok, het sierlijk gespan,
met zijne twee personen, trokken langzaam, in hunne pracht voorbij. Robert, [in den sombersten hoek der zaal] 4, ontving als eenen 5 [schok] 6 in 't hart . [134 g] De juffer, wonderschoon, had,
in het voorbijrijden, door de vensters gekeken . En 't scheen hem,
als had haar donker, peilend oog, hem daar nevens dien vuilen toog
ontdekt en als was zij met eenen zweem van [afkeer]' op 't gelaat, misprijzend heengevaren .
Kersrood 8, kwam hij tot het venster terug . Ecomatje, gelukkiglijk, bezag hem niet . Haar nijdige blik, volgde het 9 weelderig rijtuig 10 . Gedurende eenige stonden bleef zij het zwijgend naoogen ;
maar toen het in den omdraai van den weg verdwenen was
Ik zal mij schooner aankleeden dan zij, eens als wij getrouwd zijn,
sprak zij, [zich] 11 met een gelaat vol overtuiging 12 tot haar lief
omkeerend .
Sidderend, wendde Robert het hoofd terzijde . Hij kon haar niet
meer [zien] 13 ; zij scheen hem afschuwelijk . Als in een weerlicht,
bij het voorbijgaan des rijtuigs, had hij tevens [134 h] [met onge-

(1) Toegevoegd met potlood boven de regel .
(2) Boven, geschrapt : haastig
(3) Boven, geschrapt : blinkende tooms en harnassen
tuigen en harnassen met potlood .
(4) Boven, geschrapt : nevens den toog
(5) Oorspr. eene
(6) Boven, geschrapt : steek
(7) Boven, geschrapt : minachting
(8) Hierna, geschrapt : aan eene onverbergbare ontroering ter prooi
(9) Hierna, geschrapt : schoone rij
(10) Hierna, geschrapt : Eenige
(11) Toegevoegd boven de regel.
(12) Hierna, geschrapt : zich
(13) Boven, geschrapt : bekijken
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loofelijke helderheid] 1 beseft wat zijn leven werkelijk was en wat
het hadde kunnen en moeten zijn . En op dat oogenblik was het gevoel van pijn en afkeer welk hij onderging zoo hevig, dat hij onmogelijk niet langer in de [onteerende] 2 herberg kon blijven . Hij
stamelde een uitvluchtsel en vertrok, zonder zelfs eene bijeenkomst
voor den nacht te vragen ; hij voelde in zich en den wil en de kracht
ditmaal zijne onwaardige [boeien] 3 te verbreken .. .
Maar 's avonds, toen hij alleen lag in zijn bed en hem, in weerwil
van zich zelven, het brandend 4 denkbeeld des liefdesnachten
voor den geest kwam ; toen hij zich 't kamertje van Emmatje voorstelde, het lichtje in den hoek, de zachte warmte van het bed, onder
't geheim van het behangsel, 0 ! 't was als een vuur in zijn bloed,
't was als een schreeuw in gansch zijn lichaam ; hij stond op, sloop
uit het huis, vloog door het veld naar den Oret, bij Emmatje, in hare
naakte armen, [op] 5 [134 i] haren naakten boezem, hijgend 6 ,
weenend, razend naar een geluk waarvan 't bezit als een vergift hem
doodde, maar welk hij toch genieten moest, ten prijze zijner faam,
zijner rede, zijner gezondheid, ten prijze van zijn leven zelf ' .

20

8

[138] 9 Emmatje nochtans, werd van dag tot dag treuriger, misnoegder . Zij scheen zich allengs van Robert te willen verwijderen .
Gedurende acht dagen had zij hem met hardnekkigheid en ondanks
zijn smeeken en zijne tranen, alle nachtelijke bijeenkomst gewei-

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Over onleesbaar geworden woord (potl .) heen geschreven .
(3) Met potlood boven, geschrapt : banden
(4) Hierna, geschrapt : tafereel des
(5) Over in heen geschreven .
(6) Hierna, geschrapt : zuchtend
(7) Op links, dwars over de pagina, met potlood : slag naar de [oorspr. den] hoeve
(8) Oorspr . kapittelcijfer 4 geschrapt, 20 erna geschreven .
(9) De pagina's 135 t.e .m .137 zijn tot een lange strook aan elkaar geplakt en op links
tegenover p. 138 aangebracht. Vóór p . 135 werd de tweede helft van p . 134, vanaf Robert, bedroefd (daar geschrapt en met dezelfde aanhef herschreven op 134a) overgenomen
(hier genummerd 134 bis).
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gerd . Dat was geen leven welk zij had, zegde zij . Zij wilde dit veranderen, verbeteren, weêr gerust worden, zooals zij eertijds was 1.
[134 bis] [Andermalen, als hij daar bij dage toekwam, was zij weg .
Op boodschap, zegde de moeder of naar een naburig dorp, om 't een
of 't ander . Vaak was het avond, vooraleer zij terug kwam .
Sinds eenigen tijd, was een gerucht in omloop . Baas Wieme, slecht
te gelde, betaalde zijne leveranciers niet goed ; een oogenblik zelf
waar er quaestie geweest, dat een brouwer van 2 Rijbroeck hem
den deurwaarder ging zenden . Was dat wellicht de reden der misnoegdheid, der verandering in huis ? Was Emmatje gelast [135] met
achter geld te zoeken ?
Hoe graag hadde Robert haar dit gegeven, had hij er maar over eenig beschikt ; want eene onbepaalde jaloerscheid kwelde hem gedurende die [inexpliqué] 3 tochten van Emmatje . Als zij naar
Rijbroeck ging, ontmoette zij [Fierens, haren oud minnaar niet ?] 4
Hij kon onmogelijk dezes denkbeeld uit zijnen geest niet verbannen ; hij zag hem daar steeds zitten 5, de [fatuité] 6 op 't gelaat,
naast Emmatje, gelijk den eersten avond dat hij hem gezien had .
Eens, op eenen achternoen, dat hij in Mijnheer DuBois afwezigheid, zijne fabriek verlaten had om tot aan den Hóret te loopen, zag
hij, bij 't binnentreden, [al door de open achterdeur,]' een grooten geelachtigen hond, die driftig, met den neus tegen den
grond g, op den koer rondliep, een oogenblik bleef stilstaan, de
kop snuffelend 9 omhoog [gericht] 10 en eensklaps, als eenen pijl
uit eenen boog in de richting van Rijbroeck ijlde .

(1) Hierna, geschrapt :
Smeekend was hij voor hare kniëen gevallen. Och Emmatje, laat mij toch, om Godswil, eene gelegenheid afwachten om aan mijne ouders de afvraag te doen ! Wacht
nog een weipi& heb nog wat geduld en wij zullen zoo gelukkig zijn.
Het geschrapte is op links vervangen door het fragment dat eerder op p .134 was
geschrapt (134 bis).
(2) Hierna, geschrapt : Meerhem
(3) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(4) Boven, geschrapt : den rijken houtkoopman, den grooten jager niet ?
(5) Hierna, geschrapt : gelijk op dien avond
(6) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(7) Toegevoegd boven de regel .
(8) Hierna, geschrapt : van achter
(9) Hierna, geschrapt : naar
(10) Boven, geschrapt : stak
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[136] Ontroerd, trok Robert in het keukentje . Wiens hond was dat?
vroeg hij aan Emmatje, met de hand naar buiten wijzend .
Een hond, sprak zij, ietwat verbluft, . . . ik weet [het] 1 niet, ik
heb er geene gezien. Hebt gij alhier eenen hond gezien, moeder ?
Bazin Wieme, [die daar ook zat,] 2 schudde langzaam het hoofd,
eene dwaze [gelaats] 3 uitdrukking [aanwendend] 4. Neen, antwoordde zij ; ik heb hier volstrekt niets gezien .
Een groote gele jachthond, omtrent als die van Fierens, van Rijbroeck, stamelde Robert, die twijfelde, en niet ronduit dorst vragen
o Fierens aar geweest was ...
. . . hij liep 5 hier op het hof .
De beide vrouwen, ernstig, met peinzend, nog verdwaasd gelaat,
herhaalden langzaam hunne hoofdschudding .
Ik heb geen anderen hond gezien dan onzen Bruno, die daar aan
zijn kot ligt, beweerde de bazin .
Boe boe Iné opeten, brulde eensklaps de idioot uit zijnen hoek, als
hadde hij iets van het gesprek verstaan .
[137] Rood van gramschap had Emmatje zich omgekeerd.
Wilt ge zwijgen, stoute[rik] 6, kreet zij razend . En', met eene
wanhopige gebaarde tot de anderen, als voelde zij, dat zij zich te ver
had laten gaan : Zie, die jongen zal mij van dage waarlijk zinneloos
maken, zuchtte zip .
Ma. . . ma . . . ma... brulde de idoot, het oog op Emmatje gevestigd .
Robert, ontsteld, aanstaarde hem . Hij had nog als het ware eenen
straal van rede, nog eenen zweem van 8 ziekelijke lachlust op 't
gelaat . En de twijfel die sinds eenige stonden het jaloersche hart van
Robert doorboorde, werd bijna eene zekerheid . [Fierens] 9 was
daar geweest en moeder en dochter [d'accord] 10 verborgen hem
dit bezoek .

(1) Toegevoegd boven de regel.
(2) Toegevoegd boven de regel .
(3) Toegevoegd boven de regel.
(4) Boven, geschrapt : op het gelaat
(5) Hierna, geschrapt : daar
(6) Later toegevoegd .
(7) Hierna, geschrapt : als voelde ze [oorspr . zip] dat zij te ver gegaan was
(8) Hierna, geschrapt : lachlust
(9) Boven, geschrapt : De jager
(10) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
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Van dag tot dag [overigens] 1, was hij steeds dieper 2 gezonken .
Thans poogde hij zelfs niet meer met de laage drift te worstelen die
hem geheel en gansch in bezit genomen had . En kwam er soms nog
een gevoel van waardigheid in hem, rees hem soms nog het vizioen
der schoone juffer in haar rijtuig tevens als een verwijt en als een
denkbeeld van geluk voor oogen, hij wendde 't hoofd om zijne
schande niet te zien, hij joeg wanhopig 't vizioen uit zijnen geest om
zich ten minste die uiterste kwelling : 't bewustzijn van 't verlies
eens heils waarop hij recht had, te ontsparen .
[138 vervolg] Maar op zekeren avond vond hij [Emmatje] 3 alleen,
het aangezicht door heete tranen overstroomd .
Hij meende [bepaald] 4 dat [haar] 5 een ongeluk was 6 overgekomen .
Och Emmatje, wat scheelt er, kreet hij, tot [139] bevends toe geschokt .
Geen antwoord ; maar nog verdapperde tranen .
Wat is er, om Godswil ? herhaalde hij ', met geweld 8 hare
hand van voor haar aangezicht wegduwend .
Gif weet het wel ...
Hoe ! Maar ik verzeker u, ik zweer u, dat ik van niets weet . 0
Emma, kreet hij schielijk uitzinnig, gij moet mij zeggen wat er
scheelt of ik zal een ongeluk doen .
.. .Ik ga groot . . .
'T viel als eenen donderslag op hem . Zijne oogen spalkten zich wijd
open, met eene uitdrukking van schrik ; zijn mond weerhield ternauwernood eenen kreet en zijne hand verliet de hare, als hadde [cet attouchement] 9 hem eensklaps eene hevige pijn doen gevoelen .
Van mij ? ... kreet hij, schier onvrijwillig . De band was hem schielijk verschenen, zoo ruw, [zoo zwaar,] 10 zoo vreeselijk, dat hij er

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Boven, geschrapt : nochtans
Hierna, geschrapt : en la
Boven, geschrapt : haar
Toegevoegd boven de regel .
Boven, geschrapt : er
Hierna, geschrapt : voorgevallen
Hierna, geschrapt : heure ; boven, eveneens geschrapt : de hand
Hierna, geschrapt : heure
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Toegevoegd boven de regel .
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[haast] 1 niet aan gelooven kon .
Zij richtte 't hoofd, aanstaarde hem in 't wit [140] der oogen, de
lippen bevend van verontwaardiging.
Van u ? En van wie zou het anders ? De uitdrukking van haar gelaat was 2 zoo ongemeen, zoo boos, dat Robert achteruitdeinsde .
Maar reeds had hij berouw van zijne eerste woorden . De twijfel, [de
argwaan,] 3 die een oogenblik in hem onstaan waren, schenen
hem al te onnatuurlijk, te afschuwelijk . En schielijk, bij die gedachte
van [paternit]
é 4 door eene ongemeene teederheid overweldigd,
[vergat hij zijnen eersten indruk en] 5 nam 6 haar met eenen
schier beschermenden kus in de armen', haar met de kinderachtigste tranen en liefkoozingen, „zoete lief vrouwtje" en „jong,
schoon moedertje" noemend .
Zij droogde hare tranen af, beloofde en herbeloofde 8 , zwoer en
herzwoer 9, op zijn aandringen, dat zij zich niet, zooals zij 10 in
den eersten aanval harer wanhoop willen doen had, van het leven
brengen zou ; en [dan,] 11 in korte, ernstige woorden, [als jonggehuwden welke van hunne huisinrichting zouden spreken,] 12 werd
hunne nieuwe, [toekomstige] 13 [141] gedragslijn vastgesteld 14 ,

(1) Boven, geschrapt : schier
(2) Hierna, geschrapt : zoo boos,
(3) Toegevoegd boven de regel .
(4) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Hierna, geschrapt : hij
(7) Hierna, geschrapt : en noemde
(8) Hierna, geschrapt : hem
(9) Hierna, geschrapt : hem dat zij zich niet
(10) Hierna, geschrapt : eerst
(11) Toegevoegd boven de regel .
(12) Toegevoegd op links .
(13) Boven, geschrapt : wederzijdsche
(14) Hierna geheel geschrapte alinea :
Binnen 1 de maand, [zou Robert) 2 aan zijne ouders de toelating vrag/huwe4
lijkstoestemming vragen. Weigerden [deze] 3, hij zou
no 5 minderjarig zijnde
en bijgevolg 6 aangaande 't huwelijk onder de [autoritéJ [levend] 8, met haar
11 middel om met of zonder dank, de
[wegvluchten] 9, eenig 10 [en uitsluitelijkJ
toestemming te bekomen.
1 . Hiervóór, geschrapt : Robert zou
Oorspr . binnen
2. Toegevoegd boven de regel .
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Binnen de maand zou Robert [aan] 1 zijne ouders de toelating
vragen om met Ecomatje te trouwen. Weigerden zij, hij zou,
[nog] 2 minderjarig zijnde en aangaande het huwelijk, steeds onder de [autorit]
é3 van [vader] 1 en moeder levend, met zijne beminde wegvluchten, eenig en uitsluitelijk middel, om met of zonder
dank, de toestemming te bekomen .
Zij, van haren kant, zou zich voortaan uitsluitelijk aan hem toewijden . Alle nachten, indien hij wilde, mocht hij bij haar komen
rusten ; zij zou slechts in de herberg meer 5 verschijnen als het
volstrekt noodzakelijk was, met niemand er nog gemeens maken en
ook nergens meer uitgaan, naar feesten, kermissen of om het even
[142], waar b hij haar niet vergezellen kon .
Aangaande Irné, die zou kost wat kost, [en]' van stonden af 8,
al moest hij [weken] 9 lang huilen, zijne slechte gewoonten afgeleerd worden. Zulks was [oprecht] 10 niet meer verdragelijk en
moest toch [noodzakelijk] 11 een einde nemen, van het oogenblik
dat zij getrouwd zou zijn. 'T was beter nu de moeite gehad, dan later .
Aldus was besloten geweest eenige dagen voór de uitlegging,
welke Mevrouw DuBois 12 , van het gedrag van Robert eindelijk
onderricht, met haren zoon had gehad .
3.
4.
5.
6.
7.

Boven, geschrapt : zij
Hierna, geschrapt : met haar wegvluchten
Hierna, geschrapt : te jong zijnde
Hierna, geschrapt : onder de
Toegevoegd met potlood in open ruimte . Hierna geschrapt : zijnes ouders
(oorspr . zijner
8 . Toegevoegd boven de regel .
9 . Boven, geschrapt : wegvluchtig
10 . Oorspr, eenige
11 . Toegevoegd op links .
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Boven, geschrapt (sic) : aan
Toegevoegd in linker marge .
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Over moeder heen geschreven.
Hierna, geschrapt : komen
Hiervóór, geschrapt : wat
Boven, geschrapt (sic) : en
Hierna, geschrapt : en
Boven, geschrapt : maanden
Toegevoegd boven de regel .
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : than
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21 . 1

[143] De [schemering] 2 was allengskens gevallen . Robert ging
over 't brugje . Hij wist nog niet wat hij besluiten zou ; of hij de
kracht zou hebben zijnen plicht en den wil zijner moeder te volgen,
of de zwakheid aan haar, aan zijne liefde, welke hij onwaardig voelde, alles op te offeren . Hij was in eene dier gemoedsstemmingen
[van foltering en twijfel,] 3 in welke de geringste gebeurtenis, het
eenvoudigste toeval een onherroepelijk besluit [déterminer] 4 ; maar
wat hij wel gevoelde was, dat een beslissend oogenblik in zijn leven
geklonken had, van welks uitval zijne toekomst, zijn geluk, wellicht
zijn leven zelf, afhingen. Onrustig dwaalde hij rond, nu eens met
koortsigen tred langs heen de donkere lanen zijne gedachten vluchtende, het oogenblik daarna, onbeweegbaar, met geestesinspanning
een [issue] 5 aan zijnen toestand zoekend.
Maar de gedachte, zonder een woord van haar te scheiden, was
hem toch al te [144] onverdraaglijk . Hij wilde ten minste met haar
eene uiterste uitlegging hebben . Het scheen hem, dat hij het ditmaal
op haar aangezicht zou lezen of zij hem bedroog of niet . En het verbod zijner moeder trotseerend, trok hij langs achter uit den tuin en
volgde 't pad naar den Hóret . De lichten brandden 6 reeds toen
hij er binnen kwam .
Waar is Emma dan ? vroeg hij verwonderd aan bazin Wieme, welke de plaats van hare dochter in den toog bekleedde .
De dikke vrouw, die bijzonder gejaagd scheen, vouwde grammoedig de [armen]' te zamen.
Zie, Mijnheer Robert, ik sta zoo dul 8 dat ik het niet zeggen
kan . Gij weet, niet waar ? wat voor een goed schaap [ons] 9 Emma
is . Heeft zij het haar nu door Cordula Vertriest, hare vriendin van

(1) Het cijfer 2 over een 5 heen geschreven.
(2) Boven, geschrapt : nacht
(3) Toegevoegd boven de regel.
(4) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(5) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(b) Hierna, geschrapt : Waar is Emma dan ? vroeg hij verwonderd aan bazin Wieme .
(7) Boven, geschrapt : handen
(8) Boos [noot van de auteur]
(9) Boven, geschrapt : onze
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Wilde, die hier tegen avond geweest is, niet laten aanklappen om deze een eind weegs naar huis te vergezellen ? Jongens, jongens, zoo
[145] dwaas, zoo goed te zijn ! En dat alles omdat Cordula benauwd
is alleen, zie, daar kan ik toch niet over !
En de dikke waardin sloeg wanhopig de oogen ten hemel, terwijl
zij met een diepen, onderworpen zucht, aan Robert zijn glas bier
kwam brengen .
Maar Robert was [koortsig] 1 rechtgestaan. Emma aan dit uur
en in den toestand waar zij zich bevond, nog uit ! Was dat reeds het
volbrengen der belofte, nergens meer uit te gaan, waar hij haar niet
vergezellen kon ? Of was er haar een ongeluk overgekomen ? Sinds
hoelang is zij wel weg, vroeg hij angstig aan de waardin.
0 Mijnheer, nog geen half uurtje . Ziet ge wel, ze zegde zoo : Mijnheer Robert komt 's Zondags toch nooit voór den negen . Ik heb dus
al den tijd, [moeder,] 2 van [eens] 3 meê te gaan tot aan 't Kapelleken . Heel zeker zoudt gij haar op haren post gevonden hebben,
waart gij geen groot half uur vroeger gekomen 4, als naar gewoonte 5.
Robert, zonder verdere ondervragingen, dronk eens haastig van zijn
bier, betaalde en nam [146] een oogenblik op welk de waardin in den
kelder gegaan was te baat, om met een vluchtiger goên avond tot den
baas en drie andere kaarters aan een tafeltje, de deur uit te ijlen .
Hij liep in eenen adem 6, zonder haar ontmoet te hebben, recht,
tot aan 't Kapelletje . Daar hield hij stil . De weg, op dat punt, splitte
zich in tweëen ; rechts naar Wilde, links naar Rijbroeck . En reeds
was hij 't kapelletje voorbij en de eerste weg eenige schreden ingeslagen, toen hij eensklaps, door ik weet niet welk voorgevoel bewogen,
stilhield . Indien zij eens in plaats van Wilde, naar Rijbroeck was gegaan?

(1) Boven, geschrapt : met koortsigheid
(2) Toegevoegd boven de regel .
(3) Toegevoegd boven de regel .
(4) Hierna, geschrapt : dan
(5) Tegenover deze alinea, op links, schuin over de pagina : de aanwezigen mogen dit
niet hooren
niet met potlood toegevoegd boven de regel .
(6) Hierna, geschrapt : naar 't Kapelletje,
Daarvóór, boven de regel toegevoegd en geschrapt : zonder haa
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Traagzaam kwam hij achteruit en schielijk was zijn besluit genomen . Hij zou haar aan 't kapelletje blijven afwachten . [Om het even
van] 1 waar zij ook kwam, van Rijbroeck of van Wilde, zij moest
aldaar voorbij .
De duisternis was gansch gevallen 2. [Alleen, in 't Westen, bleef
nog eene 3 lage, lange, bleeke streep, waarop een [ver en] 4 scherp
kerktorentje, zich gitzwart afteekende ; en] 5 met het verdwijnen
der zon, was een killige oostenwind opgestegen, die als een langen,
klagenden adem, door de nog tengere [147] korens zweefde . Robert
stond daar palstil . Hij voelde instinctmatig dat zij aan elk oogenblik
moest komen, maar de gedachte dat zij aan dit uur, zonder hem, nog
te velde was, was hem zoo onuitstaanbaar dat hij die met krachtswil
uit zijn 6 [hoofd]' poogde te verbannen . Zijn geest, tot het
vaststaand denkbeeld gekeerd, was slechts voor eéne begeerte, voor
eén doel meer vatbaar : met haar eene bepaalde, beslissende uitlegging hebben ; zien, beseffen, weten, of zij hem niet bedroog .
Maar eensklaps schrikte hij hevig achteruit . Eene stem, eene menschenstem, uit de richting van Wilde komend, had bepaald, door
den wind gedragen, aan zijn oor weêrklonken . Was het die van Emma ? Of van iemand die haar vergezelde ? 8 [zij was] 9 dan niet
alleen ? Hij hield den adem op, [met vergroote oogen] 10 achter 11
't koren weggedoken 12 . Doch hij had eenen zucht van opbeuring .
Een rond, zwart hoofd, dat nu en dan, als het ware door slaaplust
overweldigd, diep voorover- [148] knikte, was boven de donkere korenlijn verschenen . Het was een dronkaard, die met zich telven
sprekend, naar zijn huis terugging . Toen hij rechtover Robert was,

(1) Boven, geschrapt : Van
(2) Hierna, geschrapt : En
(3) Hierna, geschrapt : lange
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) De passage van Alleen tot afteekende ; en toegevoegd op links.
(6) Oorspr. zijnen
(7) Boven, geschrapt : geest
(8) Hierna, geschrapt : Hij hield den adem op, achter het koren weggedoken, met vergrootte oogen.
(9) Boven, geschrapt : Was zij
(10) Boven, geschrapt : achter het
(11) Toegevoegd in linker marge .
(12) Hierna, geschrapt : met vergrootte oogen
op links, schuin over de pagina : deze scène toevallig

156

stronkelde hij over eenen steen en viel bijna in 't zand . Vloekend
en waggelend, trok hij 't kapelletje voorbij .
Robert was juist op 't punt uit 't koren op te staan, toen hem eensklaps, uit het pad van Rijbroeck komende en zoó dicht bij hem dat
zij hem schier [frMer] 1, twee gestalten 2, een man en eene
vrouw, voorbijtrokken, welke, bij het ontwaren van den 3 heengaanden dronkaard, plotselinge onbeweegbaar, voor de zuil van het
kapelletje bleven [stil] 4 staan. Hoe Robert op dat oogenblik geen
[luiden] 5 kreet slaakte, hoe hij stom en beweegloon, en als het ware onmachtig in het koren bleef liggen, met hijgenden mond,
[en] 6 wijd opengespalkte oogen, was iets dat hij [zelfs]' later, na
jaren en jaren tijdverloop, na allerlei andere levensontroeringen en
veranderingen, nooit kon begrijpen .
Als in eenen tooverslag, had hij [hen] 8 beiden herkend
[149] [Fierens !] 9 Ecomatje ! 10 En de [eenige] 11 zintuigen welke
in hem nog krachtig bleven, welke tot een ongeloof baar graad
ontwikkeld, alle zijne overige vermogens schenen omvat en vereenigd te hebben 12, waren zijn gezicht, zijn gehoor, die geene 13
[daad] 14, geen 15 [woord] 16 van 't schouwspel welk zich thans

(1) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(2) Hierna, geschrapt : voorbijtrokken
(3) Hierna, geschrapt : dronk
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Boven, geschrapt : met
(7) Toegevoegd boven de regel .
(8) Toegevoegd boven de regel .
(9) Boven, geschrapt : De jager
(10) Hierna, geschrapt :
1
En de
eenigste wat in hem nog krachtig bleef, 't eenigste welk tot een ongeloof
baar graad ontwikkeld alle zijne overige vermogens te omvatten en te vereenigen
scheen waren 2 zijn gezicht.
1 . Daarboven, geschrapt : 't
2 . Oorspr . was
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Toegevoegd in rechter marge vóór, geschrapt : eenigste
Hierna, geschrapt : dat
Oorspr . geen
Boven, geschrapt : woord
Oorspr. geene
Boven, geschrapt : daad
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voór hem ontrolde, aan zijn begrip lieten ontsnappen .
[Fierens] 1 had [Emmatje] Z in de lenden gevat 3, en toen de
dronkaard weg was, haar een langen, vurigen kus op den mond
gedrukt
Allo toe Emmatje, hier, onder de sparretjes, voor de laatste keer .
Zij 4 verweerde zich
Neen, Neen 5, een ander maal ; 't is genoeg voor vandaag ; ik
moet volstrekt naar huis . En zij poogde zich los te [150] maken .
Hij sloot haar enger in de armen : Allo toe toe, nog eene keer ; in
plaats van een zilveren uurwerk, zal ik er u een gouden knopen . En
met kussen en streelingen, poogde hij haar onder de sparretjes, op
't gras te doen nederzinken .
Half lachend, half verveeld, bood zij nog weerstand . Doch zij verflauwde en hij, ontvlamd, werd dringender, omsloot haar steeds
nauwer in de armen 6, gaf haar kussen op kussen, poogde, met geweld schier, haar onder de boompjes te doen nederzinken .. . Zij
zonk . .. en in die beweging, welke hare kleeren eenigszins [retroussait]zag Robert, tusschen het zwart der rokken, hare twee fijne, witge ouste eenen g. ..
['T was alsof hij een zweepslag in 't aangezicht kreeg.] 9 Met een
gehuil van pijn en woede sprong hij 10 in 't koren recht, vloog hij
naar het kapelletje . De beide minnaars waren reeds verwilderd uit
malkanders armen gevlucht . En terwijl Emmatje, buiten adem, in de
richting van Lauwegem ijlde, liep [Fierens] 11, zich naar het pad

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Boven, geschrapt : Hij
Boven, geschrapt : haar
Hierna, geschrapt : haar een langen, vurigen kus op den mond gedrukt :
Hiervóór, geschrapt : Maar
Hierna, geschrapt : 't is genoeg voor vandaag;
Hierna, geschrapt : en
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Hierna, geschrapt : Toen zag
Toegevoegd op links, ter vervanging van, geschrapt :
Toen zag, toen begreep hij . Als onder eenen zweepslag sprong hij recht, met een gehuil
van woede en pijn,
Boven de eerste regel, eveneens geschrapt
'T was als een zweepslag in het aangezicht, welken hij kreeg .

(10) Hierna, geschrapt : recht
(11) Boven, geschrapt : de jager
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van Rijbroeck omkeerend, zoo hevig tegen Robert, dat beiden in
het zand [152] omverrolden . Uitzinnig van [wraaklust] 1 , de
krachten vertiendubbeld 2, greep Robert hem 3 bij de keel 4.
Wie zift gij, huilde hij, als hadde hij het niet geweten ; antwoordt,
of ik sla u dood .
Maar eensklaps, als met lamheid geslagen, liet hij ontzenuwd de
handen los . [Fierens] 5, zoo lafhartig als groot, vluchtte weg en
Robert zelf zonk in onmacht, als verpletterd, onder de boompjes
neder 6.
En in de killigheid der lentenacht, hoorde men wederom niets anders meer, dan [de lange, treurige klacht] ' des 8 oostenwinds,
over de 9 sombere velden .

22. 1 o
[152] De slag viel ruw, onverwacht, onherstelbaar, op Robert .
Gedurende de eerste dagen die deze gebeurtenis volgden, verkeerde hij in eenen staat van volkomens gevoelloosheid . Hij at noch
sliep, om het even welke bezigheid was hem volstrekt onmogelijk,
op de angstvolte vragen zijner ouders kon hij ternauwernood antwoorden dat hij onpasselijk was en rust begeerde . Aan zijne moeder
nochtans, had hij gezworen, dat alles tusschen hem en Ecomatje gedaan was, dat hij haar bepaald had verlaten . En weken lang leed hij
als een gefolterde . In dien korten tijd proefde hij meer van 's levens
smart en bitterheid dan menig ander in tien volle jaren . Het scheen
hem wezenlijk dat hij een aantal jaren verouderd was . Somtijds, als
hij thans in den tuin verdiept, op de twee laatste jaren van zijn leven
achteruitzag, bleef hij verschrikt ten gronde staren, bij het herden-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Boven, geschrapt : gramschap
Hierna, geschrapt : had Rob
Hierna, geschrapt : als in
Hierna, geschrapt : Wie ?
Boven, geschrapt : De jager
Hierna, geschrapt : En in
Boven, geschrapt : den langen, klagenden adem van
Oorspr . den
Hierna, geschrapt : groene v
Oorspr . 6 ; de eerste 2 eroverheen geschreven .
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ken van [de hoeveelheid] 1 ontgoochelingen [en] 2 teleurstellingen en [153] smarten door welke hij gepasseerd had om eindelijk
niet het geluk, maar 3 wel den afgrond der ontmoediging, der
wanhoop te bereiken. In alles, onophoudelijk, was hij bedrogen geweest . Wanneer hij de beloften, de illusiën zijner jeugd, aan de werkelijkheid van zijn jongelingsschap vergeleek, meende hij soms het
speeltuig [eener hallucination] 4 te zijn . Waren Ecomatje, [Fierens] 5, al de personen welke zich sinds twee jaren in zijne omgeving, in zijnen levenskring bewogen 6, onbezielde wezens,
schimmen, droomen welke zijne verbeelding [bevolkten]' ? Of
was hij zelf de schim, de droom, die 't onbereikbare verlangd ?. . . 8
Neen . . . maar zijne gemeenzaamheid met de natuur, die [aan zijn
idealistisch temperament] 9 te veel voedsel voor ziel en voor verbeelding gaf, zonder dat hij er van kon genieten ; zijne ontschiktheid
en misplaatstheid in het buitenleven, waar men hem niet [154] begreep, zulk waren de oorzaken van zijn ongeluk 10 . Tot dus toe
had hij in den buiten geleefd als iemand welke eenen schat van goud,
dien hij gekregen heeft, zou willen uitdeelen in een land waar slechts
het koper waarde heeft 11 . Niemand had hem begrepen, niemand
had iets willen aanvaarden van den schat, onder welkes last, hij eindelijk gevallen was .
Einde van het eerste deel 12.
1
2
3
4
5
6
7
8

Boven, geschrapt : 't getal
Over komma heen geschreven .
Hierna, geschrapt : d
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Boven, geschrapt : de jager
Hierna, geschrapt : schimmen
Boven, geschrapt : kwelden
Hierna, geschrapt
Hij was ontschikt, misplaatst in zijn levenskring hij vond er 't voedsel voor de ziel, voor
de verbeelding niet. Dat was het welk hem kwelde. Hij vond er 't voedsel voor de zi

(9 Toegevoegd boven, geschrapt : hem ; temperament met potlood .
(10 Hierna, geschrapt :
Hij was als iemand die eenen schat van goud welken hij gekregen heeft, zou willen uitde
(11) Hierna, geschrapt
Niemand begrijpt hem, niemand wil iets aanvaarden van den schat, onder welken
hij uiteindelijk bezwijkt.
(12) Hierna, op p . 155, geschrapt : Tweede Deel, Op verso van p. 155, ingevoegd met
lus in verdwenen pagina
Het was eene reeds oude dame, met breed en bar gelaat, groote, strakke oogen, en
grijze, ouderwetsche krollen om de slapen .
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[TWEEDE DEEL]

[. . .] [1] 1
hij het vorig jaar aan de bankettafel had kennis gemaakt . Wat werd
er van hen op Lauwegem ? Wellicht verveelden zij zich zoo doodslijk als hij . Sinds het banket had hij hen niet meer gezien . Hunne
gelijkheid van toestand met hem, had eensklaps zijne belangstelling
opgewekt .
Waarom zou hij met hen geen kennis maken ? Wellicht konden
zij gedrie worden om 't buitenleven te vervloeken .
Hij vroeg inlichtingen nopens hen en vernam dat zij elken avond
in het „Huis van Commercie" hunne „Stamenee" kwamen houden .
Den volgenden avond trok Robert ook naar het „Huis van Commercie" . Als een verlosser werd hij er door de jongelieden ontvangen . Wel ! wat was het lang geleden dat zij [elkaar ontmoet] 2 hadden en wat waren zij gelukkig hem te zien ! Zij [ver] 3 wisselden
eene warme handgreep met hem en maakten [hem] 4 plaats 5 aan
hunne [2] tafel .
Robert was in den eerste eenigzins [ .. .] 6.
Sinds zijne [afbreking]' met Ecomatje had hij geene buitenherberg meer bezocht en in het „Huis van Commercie" had hij nooit
den voet gezet . De herbergzaal was ruim en door eene smeulende
lamp zeer slecht verlicht ; eene zwarte kachel met hoogs lange stofbuis brandde in het midden - men was reeds half October - een
overdekt biljart bekleedde gansch de eene zijde en in 8 het hoog
[buffet] 9 achter den toog, prijkte een leelijke spiegel, tusschen de
talkleurige flesschep, glazen en bokalen 10.

(1) Het bewaarde fragment van deel 2 is niet gepagineerd in het handschrift .
(2) Boven, geschrapt : hem gezien
(3) Later toegevoegd .
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) Hierna, geschrapt : naast hen
(6) Open ruimte .
(7) Over rupture (potlood) heen geschreven .
(8) Over onleesbaar geworden woord heen geschreven .
(9) Over buffet (potlood) heen geschreven .
(10) Hierna, geschrapt : Benevens Robert's twee gezellen waren
Roberts boven, geschrapt : zijne

16 1

Benevens Robert's twee gezellen waren aldaar nog enkele andere
buitenheeren aanwezig ; namelijk een brouwer, een stoker en een tabakfabrikant ; en voór den toog stonden drie beestenkoopmans, herkenbaar aan hunne lange blauwe kielen en bruine knobbelige
stokken, onder het drinken van borrels over blijkbaar gewichtige [3]
zaken te praten. Een twintigjarig meisje - de dochter van den huize
zat met gebogen hoofd naast de kachel te 1 breien, terwijl de
bazin, lang, stijf, mager en houtachtig als eene hollandsche horlogekast, doelloos nevens de beestenkoopmans [bleef staan] 2, bereid
[om op hun eerste verzoek] 3 [versche] 4 borrels uit te schenken .
Geen aas te zien .
Onder jongelingen spreekt men 5 gewoonlijk [elkander aan] 6
met eene vraag welke de bij andere lieden geijkte overwegingen nopens het goed of slecht weder vervangt ; men vraagt of men zich
amuseert . Eene schimpende plooi vertrok de lippen van deurwaarder en van ontvanger toen Robert aldus vooruitkwam .
Ons amuseeren ! ' Ik wil 't gelooven ! Keurig, man ! riep de
eerste, tergend, uit . Wie zou zich op een dorp als Lauwegem niet
goed vermaken ? Vind men er niet alles wat een jongeling verlangen
kan?
[4] Robert grinnikte .
Ja maar, en hoe afgewisseld toch, sprak nu ook de ontvanger ; wij
zijn [thans] 8 Donderdag niet waar ? Welnu wilt gij eens de verschillende vermaken onzer week kennen, Mijnheer Robert ? Luister :
Maandag avond kwamen wij hier om acht [en] 9 aan en bleven
er tot tien ure stipt ; wij dronken zes pintjes bier en smoorden zes
pijpen tabak . Dinsdag waren wij hier om zeven ure negen en vijftig
minuten ; wij keerden om tien en eene minuut huiswaarts en hadden
zes pijpjes tabak in rook weggeblazen, zes pintjes bier in .. . Toen

(1) Hierna, geschrapt : breid
(2) Boven, geschrapt : stond
(3) Boven, geschrapt : hun versche
versche boven, geschrapt : nieuwe
(4) Toegevoegd boven de regel .
(5) Hierna, geschrapt : zich
(6) Toegevoegd boven de regel .
(7) Hierna, geschrapt : ik geloof het w
(8) Boven, geschrapt : nu
(9) Oorspr . acht ure
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wij 1 gisteren kwamen, was het acht en een, en toen wij om tien
en een stipt de herberg verlieten, hadden wij natuurlijk zes maal getikt en zesmaal aangesmoord . Heden eindelijk, zijn wij hier weder
juist om acht ure geweest en hebben tot nog toe [5] . .. hoe laat is
het Alfons ? . . . negen . . . juist dus . .. drie pintjes bier en drie pijpjes
tabak gesmaakt .
Even drie moesten lachen . Die scherts op de eentonige dwaasheid
van het buitenleven deed hen goed als eene wraak en van stonden
af voelden zij zich tot vertrouwelijkheid gestemd . De brouwer, de
stoker en de tabakfabrikant aan eene afzonderlijke tafel gezeten,
aanzagen hen schuins, met zekere minachting .
Dit opgeworpen gesprek nochtans, had hen te zeer der buitenverveling herinnerd, om hen in hunne vroolijke gemoedsstemming te
laten ; en het was met ernstig, grammoedig gelaat dat de deurwaarder na een oogenblik zei :
Is het nu toch niet afschuwelijk, dat men op zoo eene schoone gemeente als Lauwegem, niet in staat is een gezelschap van deftige
menschen te vereenigen ; dat men daar, als jongeling, [6] geen beter
tijdverdrijf kan vinden, dan zich in eene domme herberg, met wat
domme boeren, zat te zitten drinken ?
Hij had deze laatste woorden met doffe, maar bijna razende stem
uitgesproken.
Eene vermaledijding ontsnapte des ontvangers [lippen] 2. Ik [wenschte] 3, sprak hij, dat men dezen nacht een dertigtal kanonen
rond Lauwegem plaatste en het [dorp] 4 plat ten gronde 5 schoot .
Robert bezag zijne jonge gezellen met eenen 6 pijnlijken glimlach . Blijkbaar waren zij iets meer als naar gewoonte opgewonden
en nu eerst bemerkte hij ook, dat hunne wangen, sinds het vorig
jaar, wel ietwat boller en roodkleuriger geworden waren . Hij zag
het met spijt, doch zij leden en verveelden zich' evenals hij en hij
voelde zich onwillekeurig tot sympathie aangetrokken .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Hierna, geschrapt : hier
Boven, geschrapt : mond
Oorspr . wench
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : in gruis
Hierna, geschrapt : schuinschen,
Hierna, geschrapt : als
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Zij hadden elk nog een glas bier besteld en tikten .
[7] Ons lot is onverdraaglijk herhaalde de deurwaerder het hoofd
schuddende . Wij zijn de echte ongelukkigen, de parias, de ontschikten van het buitenleven . Wij 1 zijn slechter dan de boer die dag en
nacht zwoegt om een ellendig bestaan te verdienen, slechter dan de
landbouwwerkman, schier tot den staat van een lastdier vernedert,
slechter zelfs dan de buitenschooier, het laagste, ellendigste graad
der samenleving ; want al deze ellendigen 2 vinden [toch nog] 3
hups gelijken, hun gezelschap [hunnen levenskring] 4 op den buiten 5, wier gemeenzaamheid hen met moed, met blijdschap schier,
des levens last doet dragen ; maar wij, wij vinden dit niet, wij zijn
[hier] 6 alleen, geheel en gansch alleen van onze soort, of zijn wij
het niet, zoo bekrompen en verdwaasd is 't buitenleven, dat eene
kleine' [nuance in] 8 politieke meening, eene wederzijdsche, onberedeneerde jaloerscheid tusschen ouders en bovenal het verschil
van geslacht, de jongelieden van [onzen] 9 stand, zoo goed als
vreemde-[8] lingen, van elkaar gescheiden houden . .. Verdoemde lot,
Nom de Dieu l . . . Gedurende vijftien, twintig jaren lang gewerkt en
geleerd hebben om een beschaafd mensch te worden ; noch geld,
noch moed, noch allerlei opofferingen aan zijne opvoeding gespaard
hebben om [eensklaps] 10 , toen men tot het punt gekomen is, een
weinig van 's levens aangenaamheid te kunnen genieten 11, alle betrekkingen en omgang met beschaafde lieden te moeten onderbreken ; .. . gewoon zijn aan eene verfijnde levenswijze en manieren, en
zonder overgang, niets dan grofheid en ruwheid meer zien ; van
vrije, gedoogname meening en begrippen uitgaan en niets dan bekrompenheid en [dwang] 12 meer ontmoeten. Verdoemde lot, zeg

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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Oorspr . buitenleven, wij
Over onleesbaar geworden woord (potl .) heen geschreven .
Toegevoegd boven de regel (over potl . heen) .
Toegevoegd boven de regel (over potl . heen) .
Hierna, geschrapt : die h
Toegevoegd boven de regel .
Oorspr . klein
Boven, geschrapt : verschil van
Boven, geschrapt : een zelfden
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : eensklaps
Over dwang (potl .) heen geschreven .

ik, . . . Verdoemde lot ! waarin ik [het] 1 mij nooit zal vergeven,
mijn [zelven] 2 gedompeld te hebben .
Hij zweeg en dronk [met kwaadheid] 3 van zijn bier . Robert en
zijn makker zwegen ook, met schuinsche 4, blikken tot de drie
boerenheeren, die grinnikkend [9] zaten te luisteren ; terwijl de
beestenkoopmans, aan den toog op hunne stokken geleund, een
nieuw „reisje" druppels vroegen, [eenigszins verbaasd naar de jongelieden omziende] 5. Een oogenblik hoorde men 6 niets anders in
de herbergzaal dan het eentonig tiktak der horloge en het geborrel
van den drank, door [de]' lange, houtachtige vrouw in de glazen
geschonken .
En hoe men zich nochtans het leven aangenaam zou kunnen maken, herbegon de deurwaarder, ware men maar het eens om zich te
vermaken, verdeelden persoonlijke afgunst, politieke opinie en
vooral priestersdwang niet zoozeer de inwoners onder elkaar !
Ziet eens, wat al [middelen] 8 men hier op Lauwegem alleen niet
had : Eerst zij met hun gedrië[en] 9, dan de zoon van Mijnheer
Hageman, den 10 tweede schepen, de beide zonen van Verhuist
den 11 koopman in kolen, die van den dokter, die van den wijnkoopman, dan de jonge veearts, de twee bedienden der Accijnsera,
enz. enz . allen jonge- [10] Tingen van ordentelijke familie en min of
meer verhevene, maar toch fatsoenlijke opvoeding . En voor de
vrouwen dan : de juffrouwen Van Damroe, de juffrouwen Delrue,
het jong dochtertje van de notaris, Mejuffrouw DeBie, het lief
oudste dochtertje uwer geburin, Mevrouw Ducatillon Robert, Mejuffrouw Vermast, Mejuffrouw De Wael 12, en nog wel andere ...
0 ! er ware middel van eene heerlijke Sociëteit te hebben ; men zou

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Toegevoegd boven de regel .
Boven, geschrapt : eigen
Boven, geschrapt : eens
Hierna, geschrapt : kwade
Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : enkel in de
Toegevoegd boven de regel .
Later toegevoegd .
Later toegevoegd .
Oorspr . de
Oorspr . de
Hierna, geschrapt : enz., enz.
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vergaderingen, conferentiën, concerten, [zelfs] 1 bals 2 kunnen
houden ; men zou uitstapjes doen, picnics te velde inrichten, in dien
schoonera vlaamschen buiten, die in sommige plaatsen, om zoo te
zeggen opzettelijk daartoe bestemd schijnt . 0 ! het buitenleven zou
een [Eden, een] 3 aardsch paradijs kunnen worden .
[Hij schudde 't hoofd en trok eens aan zijn pijpje, gansch ontroerd
door die verleidelijke opsomming van buiten zijn bereik gestelde
vermaken . De anderen aanstaarden [strak] 4 hunne glazen, [treurig glimlachende] 5 .
Ja, ja ; zij wisten het, zij waren ervan overtuigd, van alles wat hij
zei, maar voelden dat het onuitvoerbaar was .
Helaas ! hij wist het ook, doch kon er zich niet in getroosten en
vervolgde wanhopig zijn onbereikbaar ideaal :] 6
welk' zalige invloed zou zulke levenswijze op de inwoners niet
uitoefenen ! Hun [11] geest zou zich openen, hun verstand zich vormen . In aanraking komende met het schoone en verhevene der wereld, zouden zich hunne zeden beschaven, hun gevoel verfijnen en
eén voor en alle de bekrompenheden, de vooroordelen, de ruwheden en aanstootelijkheden uit het hedendaagsche buitenleven verdwijnen . De jongeling zou begrijpen dat hem een ander levensdoel
bestemd is, dan dit van de herbergen rond te slenteren ; hij zou gelegenheid hebben, het meisje welk hem behaagd, te leerera kennen en
beminnen, hij zou haar huwen en aan [een nieuw,] 8 [verlicht] 9
en herschapene geslacht den dag schenken .
De jongman, door zijne overtuiging meêgesleept, had zich allengs
tot echte welsprekenheid laten gaan ; zijne oogera blonken 10 , een

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Toegevoegd boven de regel .
Hierna, geschrapt : zelfs
Toegevoegd resp . in rechter en linker marge
Boven, geschrapt : treurig
Boven, geschrapt
met eenera bitteren glimlach om den mond
Jawel, natuurlijk.

(6) De passage van Hij schudde tot ideaal toegevoegd op links .
(7) Na, geschrapt : En
(8) Boven, geschrapt : eerre nieuwe,
(9) Oorspr . verlichtte
(10) Hierna, geschrapt : en
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glans van begeestering overdekte zijn gansche gelaat [12] en Robert
en de jonge ontvanger aanhoorden in ernstig stilzwijgen, die treffende uiting hunner eigene, innigste gevoelens . Alleen de 1 stoker, de
brouwer en de tabakfabrikant grinnikten steeds voort en bestelden
met opzettelijke luidruchtigheid, drie versche pinten bier . [De deurwaarder wierp hen eenen schuinschen, woedender blik toe .] 2
Maar neen, Nom de Dieu ! kwam [hij schielijk] 3 op nieuw
en ditmaal uitdagend - 4 vooruit . Niets is hier mogelijk op dit
dorp. Deze is een menschenhater, gene is een dweeper, gene nog [is
een soort van dier, gene andere] 5 durft zich zelfs niet op eene betamelijke wijze aankleeden, uit 6 vrees voor wat de boeren - met
welke hij moet handelen - zouden kunnen zeggen, gene andere nog
is te bekrompen van gedachte om voor zijn vermaak eenen cent te
vertieren.. . en de juffrouwen . . . ge ziet ze gaan, des morgenfis naar
de mis, des avonds naar het lof en het overige van den dag, binnen
huis'. Met 8 een [13] jongman spreken, hem slechts een goeden
dag toesturen, Foei ! dat doen ze niet . Wat zouden de menschen niet
peinzen dan ? Van 's anderendaags reeds, ware het rondom 't dorp
bekend dat Mejuffer de die gisteren avond om dát uur met Mijnheer
den diepe, aan den hoek van die straat alleen heeft staan klappen ...
Nom de Dieu .. . Nom de Dieu ! En dat zijn toen vrouwen welke
eens huisvrouwen, moeders van familie moeten worden ! En met alle zulke tijpen, [in zulken levenskring] 9 is het dat wij, ellendige,
ongelukkige ontschikten, die eene andere opvoeding ontvangen
hebben, ons leven moeten slijten . . . Nom . .. de Dieu !

(1) Hierna, geschrapt : boerenhes

(2) Toegevoegd tussen de regels .
(3) Toegevoegd boven de regel .
(4) Hierna, geschrapt : de deurwaarder
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Hierna, geschrapt (sic) : vrees
(7) Hierna, geschrapt : Maar
(8) Oorspr. met
op links, schuin over de pagina, de opmerking :
au milieu de ces orgues reperee petit-á petit sa douleur, son humiliation d'avoir été refusé par Melle d'0. Il boft pour l oublier.
(9) Toegevoegd boven de regel.
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De jonge deurwaarder was tot een graad van hooge opgewondenheid gekomen . .. Hij en zijn makker hadden nog tweemaal versche
glazen bier besteld en Robert bemerkte dat zij blijkbaar 1 beschonken begonnen te zijn . Dit 2 [14] [maakte] 3 hem [nog treuriger ;] 4 want [niettegenstaande de ruwheid van enkele hunner
uitdrukkingen] 5, [voelde hij] 6 zich' [toch] 8 voor hen genegen .
[Waren zij geene slachtoffers van 't buitenleven zooals hij ? Maar
het drietal boerenheeren, de beestenkoopmans en de lange, houtachtige waardin, keken [als verstomd van afschuw naar hen om] 9 en
de dochter van den huize, die lid [der] 10 dorpscongregatie was,
was zelfs schielijk in een zijvertrek verdwenen .
Robert voelde zich eenigszins beschaamd . Zou hij niet beter heen
gaan ? Een oogenblik aarzelde hij, doch op het aandringen zijner gezellen, wilde hij nog eenige stonden vertoeven] 11 .
Thans was het de kleine, zwarte ontvanger die 't woord voerde .
Ik, sprak hij, op zijnen stoel achteroverleunende en met eene zonderlinge grimas 12 de zoldering der herberg aanschouwende, bekreun er mij niet juist zoozeer om als Alfons, weet ge ? Wanneer
ik mij [in] 13 mijne ledige uren al te schrikkelijk verveel, neem ik
een boek en lees .
Alfons, die zijne pijp aan het ontsteken was, smekte, als wilde hij
zelfs 't vuur van 't solfertje verslinden, om zijnen makker gauw genoeg te kunnen onderbreken .

(1) Hierna, geschrapt : ietwat
(2) Hierna, geschrapt : speet
(3) Toegevoegd in linker marge .
(4) Toegevoegd boven de regel.
(5) Toegevoegd boven de regel .
(6) Oorspr. hij voelde
(7) Hierna, geschrapt : hoe langer hoe meer
(8) Toegevoegd in linker marge .
(9) Boven, geschrapt : met gëergerde wezens om
(10) Oorspr. van de
(11) De passage van Waren zij tot vertoeven op links, ter vervanging van, geheel geschrapt
Een oogenblik aarzelde hij of hij niet heen zou gaan ; doch op het aandringen zijner
gezellen wilde hij nog eenige stonden vertoeven .
(12) Hierna, geschrapt : den
(13) Boven, geschrapt : gedurende
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0 gij [onnoozel] 1 schaap ! viel hij hem, het medelijden veinzend, in de rede . . . lezen. De schoone troost [15] op den buiten ...
lezen. . Zie, Aimé, riep hij schielijk vertoornd, gij zift mijn vriend,
niet waar ? maar ik zou u eenen kaakslag kunnen zien krijgen, wanneer gij aldus spreekt . Gij zift juist gelijk mijn broeder . . . U vervelen ! maar jongen hoe is dat mogelijk, krijt deze, wanneer ik hem
in de stad ga bezoeken ; in uwe plaats zou ik niet ophouden van
lezen om mij te vermaken .. . Ja, ik begrijp het voor u, aangename
heeren uit de stad, die gansche dagen in een gewoel van bedrijvigheid of van vermaken 2 verkeerd . Uw leven is zoozeer uitwendig,
dat gij somtijds [behoefte] 3 gevoelt, met u zelven in bespiegeling
te komen . Dan leest ge, dan geniet ge eene zoete, zoete rust en wint
ge nieuwe krachten in, om [op nieuw] 4 vermaken na te jagen,
waarop ge reeds verstompt [zift . Maar] 5 wij die steeds alleen en
afgezonderd leven, wij vallen enkel, als we een boek ter hand nemen, in eene grootere en [16] diepere [eenzaamheid . En] 6 die
soort van [...]' die wij onder het lezen van een boek met onze innigste gevoelens hebben, doet ons veel meer kwaad dan goed . [Ik
heb] 8 deze 9 waarheid 10 aan [mij zelven] 11 ondervonden ; toen
ik de stad bewoonde, las ik dagelijks en lang ; thans, haat ik lezen .
Robert stond recht . Dat overzicht van alles wat hem ook zoozeer
deed lijden, deed hem ten langen laatste een gevoel van hevige smart
ondergaan . Hij verwisselde met zijne vrienden eene hartelijke handgreep, wenschte hen [den goeden] 12 nacht, betaalde en vertrok .
[Tot] 13 morgen, niet [waar] 14, Mijnheer Robert ? riep hem de
ontvanger na, terwijl hij de deur opende ?
(1) Toegevoegd boven de regel .
(2) Hierna, geschrapt : leeft
(3) Oorspr . behoefde
t over d heen geschreven ; of andersom ?
(4) Boven, geschrapt : nieuwe
(5) Oorspr . zift, maar
(6) Oorspr . eenzaamheid, en
(7) Open ruimte .
(8) Boven, geschrapt : En
(9) D met potlood over d heen geschreven.
(10) Hierna, geschrapt : heb ik
(11) Oorspr . mijn eigen
(12) Oorspr . de goede
(13) Boven, geschrapt : Komt ge
(14) Boven, geschrapt : terug
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Misschien wel, antwoordde Robert, werktuigelijk, en stapte
voort .
Buiten hield hij een oogenblik stil . Ontmoedigd schudde hij 't gebogen hoofd . Ziedaar, [17] [zuchtte] 1 hij, wat het buitenleven
maakt van een edel, welgeboren hart van een helderen, vernuftigen
geest : eenen dronkaard .

Het is toch zonderling hoe soms een gering [ . . .] 2 eener samenspraak [...] 3 wij zelfs eerst zonder de minste opmerking van
belangstelling aanhoorden, ons naderhand en dat hardnekkig, in den
geest kan vallen .
Stellig was het, dat Robert zich uiterst weinig om de buitenjuffers
van Lauwegem bekreunde en nochtans, toen hij dien 4 nacht, als
naar gewoonte slapeloos, omtrent één uur ontwaakte, viel zijne
eerste gedachte op de opsomming der juffers, zooals ze Alfons [den
vorigen] 5 avond had gedaan, en gansch afzonderlijk op deze, welke hij het lieve oudste dochtertje van zijne geburin, Mevrouw Ducatillon had genoemd .
'T was wonderbaar. Robert die dagelijks in [18] zijnen tuin rondwandelde aan welken dezen 6 van Mevrouw Ducatillon paalde ;
Robert die meermaals de jonge doktersweduwe in 't zwart gekleed
en met treurig gelaat, langsheen de scheihaag hunner beide lusthoven had ontwaard en gegroet, herinnerde zich om zoo te zeggen
niet, ooit Mejuffrouw Ducatillon, hare oudste dochter, te hebben
gezien . Enkel wist hij onbepaaldelijk dat zij bestond en in stad eene
kostschool bewoonde .
Hoe kwam het dus dat hij nu aan haar dacht ?
Ja, dit kon hij maar zelf niet begrijpen, doch de schielijke gedachte, dat zij wellicht hare schooljaren gëeindigd had en voortaan

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Boven, geschrapt : murmelde
Open ruimte.
Open ruimte.
Oorspr. die
Oorspr. de vorige
Oorspr. deze

thuis 1 zou blijven, deed hem een onvrijwillig pleizier . Echter, hij
wendde zich om in zijn bed . Niets is vervelender dan door eene gedachte gekweld worden, die nog te jong en te afgescheiden is in ons,
om als inleiding tot andere, eruit voortvloeiende gedachten te kunnen dienen .
[19] Hij sloot het oog en wilde slapen . Vruchteloos . Het denkbeeld
van Ecomatje, zijne eerste liefde, rees hem nu voór den geest en de
herinnering van al zijn lijden met haar, van alle tot de kleinste omstandigheden welke 's avonds van hunne definitieve scheiding voorgevallen waren, kwamen hem achtereenvolgend tergen .
Vervloekte plagerij ! Had hij destijds niet genoeg geleden om thans
ten minste alle deze aanstootelijke herinneringen te mogen vergeten ? Hij keerde zich nog eens en trok zijn deken over 't hoofd . Zoodra stonden de wezenstrekken van Mejuffrouw d'Orval voór zijne
geslotene mogen .. .
'T zij hij wilde of niet, nu zweefde wederom zijn gansch verledens
voor zijnen geest . Hij zag zich beurtelings op zijne studiekamer in
de stad, omringd van zijne makkers, welke hem gezelschap hielden ;
hij zag [20] zich wandelen in 't veld, alleen met zijne gedachten,
[doordrongen] 2 van landelijke poëzij en de werkelijkheid vergetende ; hij zag zich binnen de herberg van Emmatje's ouders treden,
er bier vragen en drinken ; hij voelde zich aan de bankettafel van het
kasteel, van liefde en ontroering sidderen, onder den begoochelenden aanblik van Mejuffrouw d'Orval . En enkele afzonderlijke omstandigheden kwamen nog deze herinneringen verlevendigen . Nog
hoorde hij, gelijk aan eene bede, het licht gemurmel van de kaarsjes
rondom het lieve vrouwtje in 't kapelleken ; nog zag hij, op
[den] 3 kiosk der gemeenteplaats, den minister, [aan] 4 den dikken boer zijne medaliën over de schouders hangen ; nog voelde hij
de pijn van 't steentje, dat hem langs den weg naar 't station, gekwetst had aan de hand .
En eensklaps scheen het hem als verdween dit alles in eene verre,
verre nacht ; als ver- [21] zwonden tevens vroegere geluk en smart,

(1)
(2)
(3)
(4)

Oorspr. tehuis
Later ingevoegd.
Over het heen geschreven .
Toegevoegd in linker marge .
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begeestering en wanhoop, vreugd en verveling in [eenen zelf den] 1
chaos en als verrees er schielijk, dit alles vervangende, een enkel, ondervragingsvol denkbeeld in de plaats, dit der onbepaalde, onbekende Mejuffrouw Ducatillon.
Toen Robert, na eenige uren vernieuwden 2 slaap, des anderendaags ontwaakte, hield hij nog enkel van zijne nachtelijke bekommering dien pijnlijken, onduidelijker indruk over, welken een
lastige droom achterlaat .

Robert was niet van zin den volgenden dag naar de herberg te
gaan .
Wel had hij gedurende een paar uren zijne gewoonlijke verveling
overwonnen, hij voelde 3 dat hij daartoe een verderfelijk middel
had aangewend, een middel dat wellicht tot een erger kwaad, dan dit
waaraan [22] [het heeling bracht,] 4 zou overgaan, moest hij het te
herhaaldelijk gebruiken . Edoch, toen de avond kwam, viel hij 5
aan eene [zonderlinge] 6 onrust ter prooi, verveling overweldigde
hem heviger dan ooit, hij zag van verre de verlichtte vensters van
het „Huis van Commercie" schitteren, hij wist dat zijne gezellen er
waren en schier in weerwil van zich zelven, leidden zijne stappen
hem toch eindelijk de herberg binnen . Waarom zou hij ook het vermaak - gering genoeg - niet waarnemen, dat nog in zijn bereik
stond?
Hij had besloten er een uurtje te vertoeven . Elf uren' sloeg het
op de kerkklok, toen hij de herberg[zaal] 8 verliet .
Twee, hoogstens drie glazen bier zou hij er drinken, want van de
vier of vijf glazen van vorigen avond, was hem [den ganschen] 9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Oorspr . een zelfde
Oorspr . vernieuwde
Hierna, geschrapt : instinctmatig
Over potlood heen, boven, geschrapt : hij leed
Boven, geschrapt : als het ware
Hierna, geschrapt : soort van
Oorspr . ure
Later toegevoegd .
Oorspr . de gansche

dag gelijk eene zwaarte in het hoofd gebleven .
Hij dronk er nogmaals vier of vijf en daarna [22] evenals Alfons
en Aimé eenen 1 druppel als slaapmuts .
Een weinig verblijdt zijn door drank, heeft in den beginne, voor
deze die het niet gewoon is, iets bijzonder verrukkende . [Alle gevoel
van smart verdwijnt, de] 2 gedachten zijn scherp en helder, men
ziet alles in 't schoon en met begeesterde oogen aan . Zoo was Robert, toen hij dien avond huiswaarts keerde . Zij was waarachtig zoo
vervelend niet, de herberg . Het was toch iets, en somme, iets dat de
alledaagsche eentonigheid brak . En 't bier was goed, ja waarlijk lekker, het verkwikte zijn bloed, het gaf hem macht, het deed zijne oogen stralen, het deed hem Eugénie d'Orval, die hatelijke, vergeten
en op [ik weet niet wat veel vroolijker en veel verrukkender,
op] 3 dat onbepaalde vizioen van landelijk geluk peinzen, dat
somtijds, zelfs door zijne grootste wanhoop straalde .
Sinds dien 4 dag werden zijne bezoeken in de herberg regelmatig .
Elken 5 avond, nadat het werk [24] in de fabriek gestaakt en 't
avondmaal in huis genut was, trok hij er heen . Alfons en Aimé zaten
er reeds op hem te wachten . Zij [ontmoetten] 6 zich met eene gulle handgreep, Robert hing zijne overjas aan den' wand, zijnen s
hoed er boven, bestelde een glas bier en kwam aan hunne tafel zitten. Gedurende de eerste stonden koutten zij weinig . De pijp in den
mond, de rug achterovergeheld en de beenen over elkander gekruist,
hadden zij, [zonder] 9 hunne weze, reeds ietwat dat „air" van buiten aangelegenheid, van [zelfgenoegzaamheid,] 10 welk zij zoo
graag in den stoker, den brouwer en den tabakfabriekant begekten .
[Hun gelaat was 11 ernstig, hunne pijpen 12 huldden hen in eene

(1) Oorspr . een
(2) Toegevoegd boven, geschrapt : De
(3) Toegevoegd boven de regel.
(4) Oorspr . die
(5) Oorspr . Elke
(6) Boven, geschrapt : groetten
(7) Oorspr . de
(8) Oorspr . zijn
(9) Boven, geschrapt : buiten
(10) Later ingevoegd .
(11) Oorspr . Hunne gelaaten waren ; gecorrigeerd met potlood .
(12) Hierna, geschrapt : om

1 73

wolk van tabaksrook en in al 1 hunne bewegingen lag er eene
luie, als het ware overdachte traagheid .] 2 Eerst na een vrij ruimen 3 tijd en na een zeker getal glazen bier, kwam hen der jonkheid uitgelatenheid en geestdrift terug . Dan wilden zij zich om het
even waarmede vermaken, om het even hoe, de [dwaze verveling] 4 wegschudder [in welk] 5 zij zich dagelijks meer en meer
voelden zinken .
[25] In die lage, domme, berookte herbergzaal, onder den verdwaasden blik van dien stoker, dien brouwer, dien tabakf abrikant, die hen
met blijkbare minachting aanhoorden, spraken zij toen van kunst
en poëzij, van muziek, van romans, van reizen, van edele en verhevene vermaken. Deze dingen, [gezien door het waas eener lichte beschonkenheid, ontvlamden] 6 hunne gemoederen bovenmate,
deden tranen van ontroering in hunne oogen parelen en in hunne
harten de drift tot [medeijver]' en bëoefening der kunst ontstaan .
[Waarom niet ?] 8 Waarom zouden zij bij voorbeeld niet op Lauwegem een Letterkundige en Muziekale Kring of een Genootschap
van Rhetorica stichten, zooals er aldaar eertijds hadden bestaan ?
Waren zij dan dwazer, vatsiger 9, dan de jongelieden van voór
twintig jaren ?
Op zekeren avond van buitengewone geestdrift 10, namen zij
het stellig besluit, eene letterkundige maatschappij te vormen . Zij
vroegen en verkregen van den baas uit het „Huis van Commercie" 11 , [26] het gebruik van zijne groote bovenzaal ; zij kozen dadelijk Robert tot [voorzitter] 12 , Alfons tot Secretaris en Aimé tot
voor commissarissen en leden zou er naderschatbewaarder

Oorspr. alle ; gecorrigeerd met potlood.
De passage van Hun gelaat tot traagheid op links toegevoegd .
Oorspr . ruime
Later ingevoegd .
Hierboven : of.• waarin (pod .) .
Hieronder : in welke (potl .).
(6) Later ingevoegd .
(7) Over onleesbaar geworden woord (potl .) heen geschreven .
(8) Toegevoegd boven de regel .
(9) Boven de v een d (potl) .
(10) Oorspr, geestdriftigheid
(11) Hierna, geschrapt : van
(12) Boven, geschrapt : President
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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hand 1 gezorgd worden
en vervaardigden ook [terstond] 2 een
ontwerp van Inschrijvingslijst, met het doel en den 3 naam der
nieuwgestichte Maatschappij : Letterkundige en Artistique Kring
van Lauwegem, onder Kenspreuk : „Sursum Corda" aan 't hoofd,
waarop zij 4 elk voor eene beduidelijke 5 som inteekenden. Zij
jubelden . En naarmate hunne begeestering klom, vroegen zij steeds
versche glazen bier. Ah ! Lauwegem doen herleven ! Lauwegem hervormen ! Ja, dat was nog een doel [dat hups waardig was] 6 een
doel dat zij konden en wilden en zouden bereiken . Leve de Kunst !
was hunne leus, Leve de kunst en de verlichting des volks ! Zij tikten
met stralende oogen en dronken op de toekomst hunner nieuwe sociëteit ; en de hartstocht steeds klimmende, vonden zij schielijk het
bier te gemeen en vroegen [27] champagnewijn . Zoo eene plechtige
gebeurtenis [hoefde]' toch wel op eene meer dan gewone wijze
gevierd te worden .
Maar 's anderendaags, den 8 dag der ontnuchtering, voelden
even drie zoozeer het onmogelijke en onuitvoerbare van hun [ontwerp] 9, in tegenwoordigheid der onverschilligheid, der [spotternij] 10, [des smaads] 11 misschien, welke hunne poging 12 van
wege de inwoners [zou ontmoet hebben,] 13 dat allen, als door een
gezwegen accoord, er zelfs geen enkel woord meer over repten.
Andermalen toen - en als het ware uit wraak voor al hunne verlorene illusiën - uitte zich hunne opgewondenheid in gekkerijen jegens het buitenleven en de dorpsbewoners .
Een schoon dorp, dit dorp van Lauwegem waar hen het ongeluk
geworpen had ! Een dorp dat zijne bladzijde van roem bezat in de
Belgische Geschiedenis . En zij herhaalden onder elkander, de ver(1) Oorspr . naderhande ; correctie met potl .

(2) Boven, geschrapt : dadelijk
(3) Oorspr . de
(4) Hierna, toegevoegd boven de regel en geschrapt : terstond
(5) dende (pod.) boven delf jke
(6) Toegevoegd boven de regel .
(7) Boven, geschrapt : mocht
(8) Oorspr . de
(9) Later ingevoegd .
(10) Over spotternij (potlood) heen geschreven .
(11) Oorspr. der smaad
(12) Hierna, geschrapt (sic) : vanwege
(13) Boven, geschrapt : ontmoeten zou
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telling van enkele, alom bekende [28] anecdoten over Lauwegem .
Wist men waarom Lauwegem geene spoorweglijn bezat ? Neen?
Heel eenvoudig nochtans . Omdat 1, ten tijde van het leggen 'der
baan van Gent naar Brugge, Jooske Boontjens, alsdan burgemeester
van Lauwegem, voor het niet verkrijgen van den spoorweg [naar
Brussel, een verzoekschrift] 2 [opgezonden had] 3.
En allen lachen !
Wist men waarom diezelfde Boontjens haast in 't kot gezeten
had ? Ook niet !
Om eene arme, vreemde vrouw, die aan zijne deur een stuk brood
kwam vragen, zoo heftig door zijne veldwachters te hebben doen
verjagen en mishandelen, dat zij des nachts - het was winter - van
honger, pijn en kou [te velde bezweken was] 4 . . . Ha ! ha ! Lauwegem !
Ook de baas van „het Huis van Commercie" [29] een korte, kleine, rosse, dikke 5, met bijzonder bekrompene gelaatsuitdrukking
en immer slaperige ooges, was gansch afzonderlijk de wrijfpaaló
van hun schimpen . Zij heetten hem „le père Colombe" -' zijn
echte naam was Koolmans - en zijne herberg „1'Assommoir" in
zinspeling op zekeren 8 kroeg en personage uit Zola's
meesterstuk . Ieder een glas bier was „une tournée" een glas jenever
„un vitriol" . Zij vroegen somtijds aan le père Colombe, die dan verdwaasd opkeek, of hij Coupeau, Mes Bottes of Bec-Salé dit Boit
Sans-Soif in zijnen Assommoir niet had gezien . Zij beweerden dat
hij in zijnen kelder eenes „alambic" verborg .
[29a] 9 [Maar wat hen meest van al ontstelde, was 't nieuws,
welk de eene of andere van hen die naar de stad was geweest, somtijds van enkele hunner vroegere schoolmakkers meebracht .
Wilde men nu eens weten hoe men toch maar ,,chance" hoefde

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hierna, geschrapt : Jooske Boontjes
Later ingevoegd ; naar Brussel boven de regel .
Oorspr. had opgezonden
Boven, geschrapt : had liggen sterven
Hierna, geschrapt : vette,
Onderstreept met potlood in het handschrift .
(7) Hierna, geschrapt : en zijne
(8) Oorspr . zekere
(9) Op links een lange aanvulling op een dichtgevouwen strook, hier genummerd als
29 a .
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te hebben om aan alles te geraken ? Men kende X niet waar ? de
groot X, beroemd om zijne leelijkheid .. .
Hij ging trouwen met Mejuffrouw V, jong en schoon ; een half
miljoen bruidschat .
Nom e Dieu !
Ja maar en Z, zoo dwaas dat men hem „1'Insondable" noemde op
school ; dorst men eens raden wat er hem op 't hoofd gevallen was !
Z ? Het zothuis, wellicht .
Substituut van den procureur des Konings, mijne vrienden ; heden
in den Moniteur .
Toen waren het uitroepingen, vermaledijdingen zonder einde .
Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Zulke mannen in
zulke plaatsen . Sacré Nom de Dieu ! Zulke domkoppen, zulke
,,chance" ! En de hoofden gingen traagzaam van den linkerschouder
tot den rechter, met eenen langen zucht door de neusgaten, en
oogen, die schenen te vragen, of de wet die de wereld regeerde, inderdaad omgekeerd was .
En toen wrong eene kwade, afgunstige plooi hunne monden . Zij
begrepen de oorzaak van zooveel geluk . De levenkring was het,
niets anders dan de 1 levenskring in welken zij verkeerden die hen
dit alles aanbracht . En wat hen bovenal verbitterde, toen zij [dan] 2
naderhand 3 deze vrienden ontmoetten, was van te bemerken, dat
zelfs die levenskring, die hen gelukkig had gemaakt, ook aan X iets
zijner leelijkheid, aan Z, iets zijner dwaasheid had ontnomen ; terwijl zij, beter begaafd, integendeel onder den invloed van hunnen levenskring verleelijkten, verdwaasden .
Dit gevoel van verbittering en afgunst jegens hunne vroegere makkers werd aldra zoo hevig, dat het hen in eene soort van haat tegen
de stad zelve, ontvlamde . De stad, verpersoonlijkt in ieder harer inwoners, werd hunne vijandin, hunne ontaarde moeder. Was het niet
schandelijk, daar nergens uitgenoodigd te worden, op die bals, op
die concerten en vergaderingen waar de jongelieden van hunnen ouderdom en stand zich vermaakten ? Was het de plicht niet van de
stad, hare verbannene kinderen in haren schoot terug te roepen en

(1) Oorspr . den
(2) Toegevoegd boven de regel .
(3) Oorspr . naderhande ; correctie met potlood.
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te troosten, evenals het in zee de plicht is van een machtig stoomschip, de schipbreukelingen van een kleiner vaartuigje te redden ?
Nu en dan, door hunne gramschap en jaloerschheid aangestuwd,
trokken zij alle drie naar de stad, onder voorwendsel er zich eens
te vermaken, maar in den grond om [aldaar] 1 door eene soort
van uitdagende houding te tonnen, dat zij de stad begekten, dat zij
haar als van bijneep stake aanschouwden, dat zij haar missen konden . Zij gingen in de schoonste koffiehuizen, in de rijkste restaurants en maakten er beduidelijk vertier ; en bekend als zij het waren,
met enkele uitheemsche talen, gaven zij er zich niet zelden voor
vreemdelingen uit . De nieuwsgierigheid, de verbazing soms, welke
zij daar verwekten, deden hen goed als eene wraak en stelden hen
oogenblikkelijk boven deze, die zij in hunne verbittering beschuldigden, hen te willen vernederen .
Maar 's avonds was het [dan weêrom] 2 naar Lauwegem te keeren ; en zij moesten maar van uit het hooge stationsgebouw, de melancholieke gele, ronde of groene lichtjes in het verschiet langs de
sombere spoorbaan zien flikkeren, om gansch treurig te worden. En
in den „Assommoir" was het dat deze reisjes einde namen : in den
dommen, berookten, vervelenden „Assommoir" waar zij toen nog,
als echte buitenherbergheeren, hunnen avond gingen eindigen] 3 .
Deze [benaming van „Assommoir" begon] 4 overigens, voor
wat hen betrof, volkomen op bedoelde herberg toepasselijk te worden. Niet tevreden van elken 5 avond steeds later en later uit te
zitten, gebeurde het nu ook, dat de ontvanger, over redelijk veel ledigen tijd [30] beschikkend, eens bij dage het „Huis van Commercie" binnentrok, in de hoop van aldaar eenig verzet te vinden . Het
duurde echter niet lang of [den] 6 ,,tête-à-tête" met Colombe en

(1) Toegevoegd boven de regel .
(2) Boven, geschrapt : weer
(3) De gehele passage van Maar wat hen tot gingen eindigen toegevoegd op links . De
aanvullin g werd eerst op de versozijde van p . 29 en van p . 30 aangebracht waar nog een
- nauwelijks leesbare - tekst in potlood is te zien .
Hierna het vervolg van p . 29 .

(4) Oorspr . benamingen begonnen
van boven, geschrapt : en
„Assommoir" boven de regel toegevoegd .
(5) Oorspr . elke
(6) Boven, geschrapt : de, waarna, eveneens geschrapt : het
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Zijne dochter, werd er hem onuitstaanbaar . Dan vroeg hij pen en papier en enkele stonden nadien, kwam het jongste meisje uit den ,,Assommoir" tersluips langs achter op 't fabriekhof van Mijnheer
DuBois [geloopen] 1 en overhandigde haastig aan Mijnheer Robert een briefje, dat daaromtrent onveranderlijk luidde als volgt :
Mora bon fieux
Je m'embéte á creeer .. . vieras donc 't assommer avec moi . J'ai également fait prévenir Alphonse .
ton tout dévoué
A.
P.S . Le pare Colombe a fair plus abruti que jamais ; il eient de se
verser encore un vitriol .
En Robert reeds aan ondeugd verslaafd, [31] verliet zijne bezigheid
en sloop naar de herberg, alwaar hij dan met zijne slechte gezellen,
tot laat in den nacht bleef kwasten . [Alsof hij nog niet genoeg vernederd ware] 2 .

(1) Over geloopen (potl .) heen, boven, geschrapt : geslopen
(2) Toegevoegd onder de slotregel. Na Alsof, geschrapt : dat
Na een witregel, geschrapt, een fragment van het vervolg . De bladzijde is in het
midden afgescheurd
Hij nochtans begon verschrikkelijk de ijdelheid van zulke levenswijze te gevoelen . Hij
besefte dat hij op de helling van een 1 afgrond was in welken hij met vreeselijke snelheid nederdaalde. Somstijds, wanneer hij nu half duizelig tehuis kwam, trok hij nog
in ~ .,j 2 slapen - den lusthof in.
1 . Oorspr . eenera
2 . Onleesbaar (afgescheurd) .
Op links : tekst in potlood, onleesbaar geworden .
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Eene serenade, met f akkeltocht, voór thuis van Mr. DuBois, schepen der gemeente en Eere Voorzitter der Fanfaren-Maatschappij .
Robert, Mr. DuBois zoon, die bij het eindigen zijner middelbare
studiën de medalie gewonnen heeft is de held die gevierd wordt . Hij
en zijn vader verschijnen beiden in het deurgat gelijk het eerste stuk
gëeindigd is . Mevrouw DuBois en de meiden van den huize, kijken,
half achter de voordeur verborgen . Korte beschrijving der serenade,
uitzicht der straat, physiomie van het huis . Dit is hoog en vierkant,
drie verdiepen, talrijke vensters, hoogen trap, bloemparkjes en een
ijzeren hek naast de straat . Tuin met zwarte loovers, zijdelings en
op den achtergrond .
Indruk der serenade op Robert . Sinds 7 jaren dat hij de kostschool
heeft bewoond is hij om zoo te zeggen vreemdeling geworden op
Lauwegem. Het is 1 met spijt en enkel om aan de begeerte zijns
ouders te voldoen, dat hij zijne geliefkoosde studiën heeft verlaten,
om op den buiten fabrikant te komen zijn . Dat ruw geschater, die
drom van volk, zelfs de geestdrift van zijne ouders laten hem koel,
treurig schier . Hij kijkt met onverschilligheid naar de muziek en
naar het volk. Maar eensklaps wordt zijne aandacht door iets in
beslag genomen . Aan de overkant der straat, tegen een huis geleund,
staat een meisje dat hem ook juist aanschouwd . Zeer jong moet zij
zijn, misschien een jaar of zestien, maar zeer schoon, bleek van gelaat, met groote zwarte oogen die hem als 2 het ware met bewondering [2] aanstaren . Zij houdt zich - hoofd en hals in eenen
zwarten sjal omwonden -, tegen eene oude vrouw, vermoedelijk
eene meid gedrukt . Het schijnt Robert dat dit gelaat hem niet
gansch onbekend is, al kan hij het niet juist tehuiswijzen . En met
schielijk opgewekte belangstelling vraagt hij stil aan zijne moeder
wie het meisje is . Deze drukt hare verwondering uit dat Robert haar

(1) Hierna, geschrapt : mij
(2) De a over m heen geschreven
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niet herkend. Het is Mejuffrouw Ducatillon, het eenig dochtertje
der doktersweduwe, hunne geburin . Het bewoond ook eene kostschool en is in vacantie .
Robert, verwonderd, zou nog een woord daarover met zijne Mama verwisselen, maar deze trekt zich spoedig achteruit want de muziekmeester klimt de trappen op om eene aanspraak te doen . Korte
beschrijving, Robert treedt vooruit om te antwoorden . Hij verschijnt klaarder in het licht der toortsen . Zijn portret. Hij bedankt
de muziek, enz... maar bij het eindigen is het naar den muziekmeester niet dat hij kijkt, noch naar de muziek, noch naar het gejoel
in de straat, het is nogmaals en als het ware onvrijwillig aangetrokken, naar dat bleek gelaat, naar die twee schoone zwarte oogen
die 3 zich ginds, aan den overkant der straat van hem nog niet afgewend hebben . 'T is als een sympathieke straal tusschen hen beiden, al over het banaal gejoel des volks .
x
Van 's anderendaags begint de definitieve installatie van Robert .
Eerst was besloten geweest dat hij eene pleizierreis zou doen, doch
hieraan heeft hij verzaakt, in eene soort van haast om met zijn
nieuw lot bekend te zijn . Toen hij dien eersten morgen in zijn kamertje ontwaakt dat uitzicht op den tuin heeft, beseft hij eerst niet
waar hij is . Een horizon van hemelsblauw met witte wolkjes, een
gansche tafereel van morgenschoonheid, al door zijn venster ontwaard, roepen hem tot de werkelijkheid terug . Hoe vaak heeft hij
aldus niet liggen droomen, vroeger, in vacantiedagen, bij het geschater der zwaluwen, die als fijne dwarsvliegende schichten door de
ruimte schieten. Thans ondergaat [3] hij dien indruk niet meer . Hij
mijmert niet meer, hij denkt . In eenen hoek van zijn venster ziet hij
de daken en de schouwpijp der fabriek . Daar is het, dat hij voortaan
zijne bezigheden zal vinden . Ontleding zijner gedachten en gevoelens . Doch hij staat op. In eenen hoek der kamer bevindt zich zijn
koffer . Hij zet er zich nevens en begint die te ledigen . Een voor een
komen de voorwerpen er uit ; boeken, kleeren, portretten, allerlei
dingen welke herinneringen in hem opwekken . Alles spreekt van
(3) Hierna, geschrapt : hem
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eenen tijd, heeft eene beduidenis . Dan eerst, als de koffer geledigd
is, en alle, die zoolang vereenigde voorwerpen, elk op zijne plaats
zijn gebracht, waar zij als vreemdelingen schijnen, voelt hij dat de
opoffering volbracht is en rollen hem tranen uit de oogen . Doch hij
bedaard en keert tot het venster terug. Hij trekt het open en kijkt
in den tuin . Beschrijving. De morgenpracht verrukt zijn hart . Naast
hunnen tuin ligt die van Mevr. Ducatillon en verder omhelsd zijn
blik het gansche landschap . De lieflijke verschijning van Mej . Ducatillon doemt hem weder voor den geest . Hij ondergaat dien indruk
van geluk en vrede die over 't gansche landschap ligt . Zelfs het gegons der fabriek, het flauw streepje rook dat als eene hulde uit de
lange schouwpijp stijgt ontroeren en verrukken hem . En hij gevoeld, hij begrijpt, dat er in die gemeenzaamheid met de natuur een
geluk, een ideaal ligt, dat hem wellicht voor alle zijne andere opofferingen vergoeden zal .
x
Een geschel in den gang trekt hem uit zijne gedachten . Hij gaat
naar bijneén. Mr. en Mevr . DuBois zitten reeds aan de ontbijttafel .
Dezes portret en karakter . Mr. DuBois, groot, struisch, schoon
man . Mevr. DuBois grijs van haren, zacht, ietwat treurig gelaat .
Mr. DuBois bemind het buitenleven en zijne landbouwnijverheid .
Zijne betrekkelijke vertrouwelijkheid met den baron, een landbouwkundige als hij . Het is dus zeer wel te begrijpen dat hij Robert,
zijn eenig kind, als opvolger wenscht .
[4] Ook 4 Mevr. DuBois heeft geene andere begeerte . Zij bemint
uitnemend haar kind . Robert nochtans schijnt voor het geestesleven
geboren. Lang heeft hij gepoogd den weerstand zijner ouders te
overwinnen, zelfs vreemde invloed, die zijner professors, te werk
gesteld . Eens, inzonderlijk is hij met een surveillant, zijn vriend, [te
dien einde] 5 naar Lauwegem gekomen . Doch Mijnheer DuBois
had hem zoo slecht onthaald, zoodra hij de gewichtige zaak op
't tapijt bracht, dat Robert 6, in zijne begrippen van gastvrijheid
diep geschokt, het gesprek had doen ophouden, zeggend dat hij van
(4) Hiervóór, geschrapt : Deze,
(5) Toegevoegd boven de regel.
(6) Hierna, geschrapt : er was tusschen
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Zijne begeerte afzag en eens zijne middelbare studiën gëeindigd, thuis
zou blijven . Thans, onder den ontbijt spreken Roberts ouders met
begeestering over Roberts schoone toekomst, over zijn lachend levenslot . Zij zien alles in 't schoon en van lieverlede laat Robert zich
medesleepen . Hij ook begint te gelooven, dat hij gelukkig zal zijn.
x
Toen begint voor Robert 't gelijk en regelmatig leven tot hetwelk
men hem bestemd heeft . Korte beschrijving van die levenswijze in
de gemeenzaamheid met zijne ouders . Zooals zijn vader gezegd heeft
is zijn werk vrij gemakkelijk, al te gemakkelijk maar voor hij die
gewoon is, moeielijkheden te overwinnen . In den eerste nochtans
schijnt dat gansche nieuwe leven hem aantrekkelijk, maar na'
enkele weken, bemerkt hij eenigszins verwonderd en ontgoocheld
schier, dat zijn stiel voor hem geene geheimen meer heeft . En wat
hem tot dus toe ontsnapte, de ruwheid, de grofheid, de bekrompenheid van zijnen levenskring, van werklieden en boeren, dringt zich
eensklaps aan hem op . Na korten tijd is het een gestadig [froissement] 8 tusschen zijne verfijnde gevoelens en zijne omgeving . Tegen dit alles heeft hij niets dan het gezelschap zijner ouders of de
eenzaamheid . Geene vrienden van zijnen stand zijn aldaar aan te treffen en zijne ouders leven ook zeer afgezonderd . Van lieverlede [5]
begint hij de eenzaamheid te verkiezen en te beminnen. Hij wandelt
alleen in den tuin, alsom in de bespiegeling met de natuur zijn hart
te herscheppen . Een plekje bemint hij vooral : een heuveltje met een
stulpje erop aan den boord van 't beekje en van waar hij een heerlijk
uitzicht heeft op hunnen tuin en op die van Mevr . Ducatillon . Somtijds, door zijne gedachten meegesleept, dringt hij in verbeelding
binnen dezes tuin, tot in dezes huis, en 't vizioen welk hij des avonds
van de serenade zag : het meisje met zijn bleek gelaat en zwarte oogen ginds in de straat bij het ronde weerlicht der toortsen, rijst weér
voor hem op . Er ligt iets dat hem aantrekt, iets verrukkende in die
verschijning ; iets dat hem het genot geeft zich te herinneren, [zonder kwelling] 9 zonder de begeerte zelfs er verder aan te denken .
(7) Hierna, geschrapt : elk
(8) Toegevoegd met potlood in open ruimte .
(9) Toegevoegd boven de regel .
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Overigens, hij ziet haar niet, zij is in hare kostschool teruggekeerd .
Hij leeft eenzaam, en nochtans in den eerste bezoekt hij vaak zijne
vrienden in de stad. Doch daar wordt hij aldra een vreemdeling . Anderen hebben er zijne plaats vervangen, gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan hij niet kan medespreker en ook Lauwegem is zoo
ver, zonder ijzeren weg of gemakkelijke betrekkingen met de stad .
Des te meer verdiept hij zich in zijne bespiegeling met de natuur .
Daar ontdekt hij aldra een onbekenden schat . Alles heeft er eene beteekenis voor hem . Het is als eene voortzetting zijner vroegere studiën . Maar weldra oefent die neiging, door hare overdrevenheid
zelve, eenen verderfelijker invloed op hem uit . Die gansche natuur
is te grootsch, te oneindig voor hem . De poezij die hij uitwasemd
te onbepaald. En hij voelt een onweerstaanbaren drang om zijne
hersenschim in werkelijkheid veranderd te zien . In dergelijke gemoedsstemming maakt hij op eenen avond de kennis van Emmatje .
Hier komt het tafereel der weg geloopene vaars .
x
'T is in de herberg van Emmatje's ouders
Emma ! haast u, toe ! hij is daar weêr.
[6] Het meisje komt nevens haar broeder geloopen en ziet al door
het venster Robert voorbijgaan . Zij heeft moeite om niet luidop te
lachen. Sinds eene week is het de zesde maal dat hij aldaar voorbij
komt, fiks en ernstig, zonder te durven binnentreden . Korte beschrijving der afgelegene herberg . Het is zondag en met den avond
begint het volk af te komen . Emmatje staat in haren toog, omringd
van boeren en vrijers . Eensklaps ziet zij aldoor het venster Robert
die daar weêr is . Maar dit maal is hij vergezeld van een zijner werklieden die hij ontmoet heeft en bepaald treden zij binnen . Ontroering van Robert . Beminnelijkheid van Emmatje. Het is de eerste
maal dat Robert den voet in eene buitenherberg zet . Maar al het aanstootelijke des tafereels verdwijnt in zijne oogen voór de frissche
schoonheid van Emmatje .
x
Schielijke verandering welke die kennismaking in Robert's levenswijze heeft gebracht . Thans gaat hij niet meer doelloos wandelen,
18 4

in droomerijen meegesleept . Hij heeft een bepaalde ideaal . Hoe zuiver bemint hij haar ; hoe hoog, hoe ver, schijnt zij hem boven [haren] 10 levenskring verheven ! Weldra komt hij elken avond in
hare herberg . Somtijds nochtans verwijt hij zich die aangekleefdheid, voelt hij het belachelijke, het ontschikte van zijnen toestand,
vreest hij de kwaadheid van zijne ouders. Maar de zuiverheid zijner
liefde dient hem tot algemeen [sauvegarde] 11 . Zij, overigens, doet
haar best om hem in die meening te houden . Geen grove kluchten
meer met boeren, geen gelach zelfs en ook geen glas bier meer als
trakteering aanvaard, terwijl hij daar is . Hij meent oprecht iets uitstekende ontdekt te hebben . En die zedelijke verhevenheid welke zij
op haren levenskring schijnt te hebben, vergrooten nog oneindig zijne liefde en [7] mengen eene soort van medelijden in deze . Hij komt
tot het punt haar als een slachtoffer van haren levenskring te aanschouwen en haar een levensideaal te scheppen gelijk aan dit, naar
hetwelk hij zoolang in 't midden zijner buiten-ontschiktheid heeft
gesmacht .
x
De eerste ontgoocheling komt op eenen avond dat hij van liefde
overweldigd, een groot 12 uur te vroeg, in de herberg gekomen is .
'T is halfduister ; niemand in de herberg, maar in het keukentje daarachter een groot gejoel. Al door de half opene deur ziet Robert een
schouwspel dat hem doet ijzen. Aan eene tafel, bij het venster, zitten
twee grove, jonge boeren, met Emmatje tusschen hun 13 beiden .
Emmatje's ouders, haar broeder, zijn daar ook . Allen kouten, lachen, schertsen. Hesp, wijn, bier, brood, enz ., staan op tafel .. . eene
braspartij . De moeder die schielijk Robert ontwaard heeft komt
hem te gemoet . Om hem geenen argwaan te geven, doet zij hem met
aandringen in de keuken binnenkomen . Lijden van Robert . De boeren zijn halfdronken . Emmatje, met blozende wangen en stralende
oogen, lacht, schertst, is luidruchtig . God ! Wat is zij eensklaps

(10)
(11)
(12)
(13)

Boven, geschrapt : zijnen
Toegevoegd met potlood in open ruimte .
Hierna, geschrapt : kwartier
Oorspr . hen
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veranderd ! Robert voelt eene innige jaloerscheid . Die familiariteit
der boeren met zijne beminde is hem onuitstaanbaar en hij kijkt onophoudelijk naar Ecomatje alsom haar eene uitlegging te vragen .
Doch 't zij berekening, 't zij misnoegdheid op hem, zij veinsd zich
met hem niet bezig te houden, hem zelfs niet te zien . Dit verergerd
nog zijne foltering en nauwelijks zijn de boeren weg of hij komt
ontsteld bij haar : 0 Emma gij bemindt mij niet meer, gij hebt een
ander lief. Zij antwoordt op eenen schertstoon . Schielijk heeft zij,
bij het aanschouwen zijner droefheid, de macht beseft, die zij op
hem [8] uitvoerti 14 . - Maar hij bemind u, de 15 eene, krijt op
nieuw Robert . Ik heb het gezien, hij heeft u, omhelsd . Zij heeft een
gullen lach en zegt : Een kus is een kaf,
Wil ik 't niet
'K veeg het af.
Die lichtheid met welke zij daarover spreekt, pijnigt hem verschrikkelijk. Weldra kan hij zich zelf niet meer bedwingen . De
woorden die hem op de tong liggen zijn te flauw om zijne gevoelens
uit te drukken en in zijne wanhopige begeerte om zijn vervlogen geluk terug te vatten, neemt hij haar eensklaps bij de handen en overdekt die met kussen en tranen . Zij glimlacht zegepralend, maar,
zelve eenigszins ontroerd, poogt zij hem te bedaren : 0 ik bemin u
ook Mijnheer Robert ; denk niet dat ik u ooit vergeet, maar gij weet
wel, niet waar ? dat een herbergmeisje niet steeds volgens heur hart
kan handelen . Wij moeten vriendelijk zijn met de menschen die ons
ook iets laten winnen . Die twee jongens zijn beestenkoopmans van
Rijbroeck die hier somtijds komen . Toen eerst voelt Robert oprecht
de ontschiktheid, de onmogelijkheid zijner liefde en welk eene hersenschim zijn ideaal is . - Maar eene trage omwenteling ontstaat in
hem . Van lieverlede vervangt 16 het denkbeeld der frissche, lieve
meid, de plaats van het van verre aanbeden ideaal . Nog nooit in de
soort van godsdienst die hij voor haar gevoelde heeft hij haar durven
kussen, maar nu voelt hij eensklaps eene onberedeneerde begeerte
om 17 haar in de armen te drukken . Hij begrijpt dat hij iets [irr-parable] 18 gaat doen en aarzeld nog een oogenblik . Maar, de be(14
15
16
17
18
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Na, geschrap t : uitvoerrit
Boven, geschrapt : den
Hierna, geschrap : de
Boven, geschrapt : van
Toegevoegd met potlood in open ruimte .

koring is te sterk en tevens weenend en jubelend, neemt hij haar in
de armen en geeft haar zijne eerste liefdeskussen .
x
Dan is hij voor goed aan haar verkleefd . Sinds dien dag [9] is zijne
liefde volkomenlijk veranderd en van gerust en zuiver ontroerend
en onrustig geworden . Al zijnen tijd, al zijn geld gaat hij in hare herberg verkwisten . Hij koopt haar ringen, oorbellen, allerlei dingen ;
hij volgt haar in de dorpen waar er kermis is . Er niet in geslaagd zijnde haar tot zijne hoogte te verheffen, verlaagd hij zich trapsgewijze
tot de hare . En die verandering in zijne gevoelens heeft hem ook de
rust tegenover zijne ouders ontnomen . Vroeger, hadde hij hen bijna
zonder schaamte, zijne zuivere hartstocht durven bekennen. Thans
beseft hij dat hij zijne ouders mishandeld . Wat onvermijdbaar voorvallen moet, gebeurdt dan ook . Zijne moeder verneemt zijn gedrag .
Zij heeft eene hartscheurende uitlegging met hem . Zij zegt hem welke ontuchtige, onwaardige meid, dat Emmatje is . Beschrijving dezer
„scène". Zij wilt hem, weenend, doen belooven zijne onwaardige betrekkingen te staken . Wanhopig, uitzinnig vlucht hij in den
tuin, zonder haar een bepaald antwoord te geven. 'T is avond. De
woorden zijner moeder, vooral wat zij gezegd heeft van Emmatje's
gedrag laten hem geene rust . Hij wil met haar eene laatste uitlegging
hebben . Hij vliegt naar de herberg . Maar Emmatje is er niet en tot
zijne verbazing verneemt hij door hare moeder dat zij eene vriendin
uit een naburig dorp - Wilde - is gaan bezoeken . Men verwacht
ze aan alle oogenblikken terug . Spoedig verlaat hij de herberg en ijlt
in de richting van Wilde . 0 ! die gunst die hij tot dus toe 19 nog
niet verkregen heeft : eens met haar alleen te zijn, misschien zal hij
die thans bekomen . Hij komt aan Wildendries kapelletje . Daar split
de weg zich in tweëen ; rechts naar Wilde, links naar Rijbroeck . Eene zonderlinge gedachte houdt hem daar stil : indien zij eens van Rijbroeck kwam ? 'T is iets instinctmatige die gedachte, doch zij maakt
zich van hem meester en hij blijft daar stilstaan . 'T zij ze van Wilde
komt of van Rijbroeck, ze moet 't kapelletje voorbij en daar zal hij
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haar zien . Beschrijving van de zomernacht en van 't kapelletje . Onrust, liefde, ja-[1O]loerscheid, tegenstrijdige gevoelens van Robert .
Van lieverlede heeft hij de uitlegging die hij met haar moest hebben
uit het oog verloren om zich enkel over te geven aan de vurige begeerte, heur daar bij het kapelletje, in de stilte van de zomernacht
alleen te hebben . Hij gaat en woelt in 't rond, nu eens rondom 't
kapelletje, dan een eind wegs naar Wilde toe, dan naar Rijbroeck en
steeds aan de splitsing der beide wegen terugkeerende . Eensklaps
hoort hij eene stem. Hij buigt zich neder en kijkt . Teleurstelling .
'T is een boer en eene boerin, twee onbekenden, van Wilde komende. Maar, gelijk hij voor de twintigste maal van achter 't kapelletje
komt, valt hij schier achterover van ontsteltenis . Emmatje, hij heeft
haar terstond herkend, komt vergezeld van eenen man, uit den weg
van Rijbroeck . Robert verbergt zich achter 't koren . God ! Wie is
die man en wat gaan zij doen ? Zij zijn bij het kapelletje blijven staan
en hebben eene woordenwisseling . Robert verneemt onderbrokene
zinsneden : Och toe Emmatje, voor de laatste maal, voor een afscheid ; en half smeekende antwoorden . Neen, neen Jules, 't is genoeg voor vandaag..., later eens... Maar eensklaps zinken beiden neder op het gras 20 , onder de sparretjes rondom 't kapelletje . Toen
heeft Robert schielijk begrepen . Met eenen kreet van woede springt
hij recht. De twee verliefden vluchten, elk van zijnen kant, maar de
man loopt hem schier omver . Robert grijpt hem bij de keel . Wie zift
ge, huilt hij . Doch eensklaps laat hij hem los ; hij heeft hem herkend,
't is een van de beestenkoopmans .
x
De slag valt ruw, onverwacht, onherstelbaar op Robert . Beschrijving zijner droefheid . Onverjaagbaar, rijst hem steeds het tafereel
van het kapelletje voor oogen. En niettegenstaande haar bedrog kan
hij haar toch niet vergeten . Honderdmaal is hij op 't punt naar heure
herberg terug te keren . Hij gaat eindelijk [11] aan de bekoring bezwijken, toen zijn vader, die gansch aan het geluk, zijnen zoon bij
zich te hebben, niets van dezes droefheid vermoedt, hem zonder
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zijnen weze, de reddingsplank toereikt . Een aanzienlijk landbouwfeest is op Lauwegem aanstaande . Mr. DuBois begeert dat zijn zoon
er eenig deel aan neme en wil hem volstrekt aan den baron voorstellen . Robert aanvaard om zijn vader niet te bedroeven .
x
Bezoek op 't kasteel. Leden der adellijke familie 1° de baron, 40 jaren, lang en mager, beschaafd en vriendelijk man [uitsluitelijk bezig
met gemeente en landbouwzaken] 21 . 2° De douairiére, zijne moeder. 70 jaren, dik, barsch gelaat ; zeer stijf, zeer ingenomen met haren
adellijken oorsprong. 3° Mejuffrouw d'Orval,18 jaren, nichtje, zonder fortuin, klein, zwart, zeer schoon, met stralende oogen en innemend voorkomen . Mr . DuBois en de baron beginnen onmiddelijk
van gemeentezaken te spreken . De douairiére zegt niets . Robert en
Mej . d'Orval, zitten alleen, een weinig terzijde . Allen zitten buiten,
in de schaduw der zuilengalerij . Bedeesdheid van Robert . Sinds zijne
betrekkingen met Emmatje 22 is hij met geene meisjes van zijnen
stand meer in betrekking geweest ; vooral in den adelstand heeft hij
nooit met een meisje gesproken . Hij is beschaamd onder den vriendelijken, helderen aanblik welken het meisje op hem vestigd en weet
niet wat zeggen . Zij zelve helpt hem uit de pijn en van lieverlede
geraken zij in eene zeer gevolgde samenspraak . Robert bemerkt dat
hij geen slechten indruk op haar maakt en poogt dezen nog te verbeteren. Hij smaakt een grooten „charme" in haar onderhoud . Hij
voelt zich, na alle zijne vernederingen in zijne eigene meening verhoogd en denkt aan al 't verschil welk tusschen zoo een meisje is
en Emmatje . 'T is als eene herschepping voor hem en schielijk verdwijnt Emmatje op eenen verren achtergrond . Mej . d'Orval zegt
hem, dat zij, uit [12] hoofde van veranderingen aan hun huis van
Brussel deze winter te Lauwegem gaan overbrengen . Onvrijwillige
verrassing van Robert . 0 ! zij bemint den buiten . Het eenigste wat
haar spijt, zegt zij met eene kinderlijke coquetterie is dat men hier
geene tortelduifjes vindt . Zij bemind ze zoozeer. Vroeger op het
kasteel harer ouders, had zij er steeds een aantal ; maar vruchteloos
(21) Toegevoegd boven de regel .
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heeft ze alhier boschwachters en hovenier te werk gesteld om er te
vinden . Tortelduifjes, weergalmd hij . 0 ! hij heeft er juist twee die
hij zeer wel kan missen . Indien hij haar kan aangenaam wezen . . . Zij
bedankt hem met herhaalde verschooningen en wanneer zij van elkander scheiden verwisselen zij eenen blik en eene handgreep als
goede vrienden .
x
Toen begint voor Robert een zonderling leven . Overal waar hij
maar eenigszins denkt Mej . d'Orval te kunnen ontmoeten trekt hij
heen . Bemind hij haar ? Dat onderzoekt hij niet . Maar het is voor
hem eene herschepping, eene herleving, te denken dat zij hem onderscheiden heeft, dat hij schier haren vriend is .
Moeielijk nochtans zijn die ontmoetingen . De baron is zeer vriendelijk voor zijn vader en voor hem, doch Robert begrijpt aldra dat
er steeds eenen afstand blijft bestaan tusschen den edelman en den
nijveraar. Dit bedroefd hem en doet hem een onbepaald gevoel van
weemoed ondergaan . Somtijds, wanneer hij nu in den tuin wandelt,
vraagt hij zich of 23 Mej . d'Orval, wellicht voor hem zoo onbereikbaar niet is dan vroeger Ecomatje . De eene te laag voor hem, de
andere te hoog . En toen verrijst somtijds 24 nog eens het onbepaalde denkbeeld van Mej . Ducatillon voor zijnen geest en meer dan
eens denkt hij hoezeer haren toestand in het buitenleven met den
zijne overeenkomstig is . Doch eene [fortuite] 25 omstandigheid
gaat hem en Mej . d'Orval weerom te zamen brengen .
x
'T is winter geworden, het vriest . Juist nevens het [13] kasteel ligt,
op overstroomde meerschee, eene prachtige ijsbaan . Robert is driftig schaatsenrijder. Op eenen morgen trekt hij er naartoe . Hij is
sinds een half uur aan 't schaatsen, toen hij eensklaps op het neerhof
van 't kasteel twee personen ontwaard die belangstellend, naar zijne
(23) Hierna, geschrapt : hij wellicht
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toeren staan te kijken : De baron en Mej . d'Orval . Ontroering van
Robert . Hij begrijpt dat zij daar staan om zijne toeren te bewonderen 26, Hij groet en schaatst voort . Een toer vooral is bijzonder
schoon ; maar moeielijk . Hij kent hem echter en wil hem laten zien .
Doch zijne ontsteltenis is te groot, het gaat niet . En de oogen die
hij op hem gevestigd voelt vergrooten nog zijne ontsteltenis . Een
oogenblik zelfs valt hij op 't ijs . Heeft zij het gezien ? Ja, beiden
staan daar steeds onbeweegbaar. Hij is beschaamd en vernederd . Hij
herbegint met hardnekkigheid, met eene soort van woede . 0 ! ditmaal is het volmaakt, schooner dan ooit . En hij richt het hoofd als
om haar zijne kunst op te dragen . 0 bittere teleurstelling ! Zij heeft
den rug gekeerd. Hij ziet haar met den baron in 't park van het
kasteel verdwijnen .
X

Maar 's anderendaags wacht hem eene blijde verrassing . Een ventje, als onder een ondraagbaren last gebukt, een vrouwtje, stijf en bevend, als een kindje dat leert gaan, komen arm en arm, met
schaatsen aan de voeten over 't ijs gekropen . De baron en Mej . d'Orval die leeren schaatsenrijden . Robert kan zich bijna niet inhouden
van te lachen, maar de baron roept hem bij zich met eene 27 comieke smeeking : Mr. DuBois gij moet ons hier helpen of wij gaan in
den steek blijven . Robert snelt toe en sinds dien dag, gedurende 3
volle weken ontmoet hij elken dag Mej . d'Orval en den baron op
het ijs . Hoovaardij van Mr. DuBois toen hij dit verneemt . Hij geeft
aan Robert de hoop van Mej, d'Orval te kunnen huwen . Robert begint ook aan deze mogelijkheid te denken . Inderdaad . Mej, d'Orval,
zonder fortuin, is ook eene soort van ontschikte [14] in haren stand.
Onbepaalde schrik van Mevrouw DuBois, bij de herinnering aan de
[ongelukkige] 28 liefde va a Robert voor Ecomatje . Robert leert
Mej . d'Orval schaatsenrijden . Hij schaatst met haar arm en arm . Eene zekere familiariteit ontstaat tusschen hen. Hij, de ongelukkige
neemt het voor liefde . Hij denkt niet dat zij hem enkel als mees-
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ter aanschouwd, hij denkt ook niet dat lieden van grooten huize
zich op den buiten familiariteiten veroorloven die zij als van zonder
belang zijnde aanschouwen . Die vertrouwelijkheid tusschen hen, 't
is meer dan er hoeft om Robert's hoofd op hol te brengen . Hij
wordt dol verliefd op haar en denkt aan eene verklaring . Maar hij
durft nog niet . Die betrekkingen met Mej . d'Orval beginnen echter 29 gekend te zijn in 't dorp en verwekken oproer . Menschen
komen kijken, en op zekeren morgen gelijk hij met de jonge juffer
aan 't schaatsen is, ziet hij eensklaps aan den boord van den meersch
Ecomatje staan . Hij verschrikt zoozeer van die ontijdige verschijning dat Mej . d'Orval zijne ontroering bemerkt, doch zij raadt er
de oorzaak niet van . Robert nochtans heeft het gevaar beseft en die
gebeurtenis licht zijne laatste aarzeling . Spreken durft hij niet, maar
hij zal haar schrijven . Hij schrijft .
x
Drie dagen verloopen . Den vierden dag ontvangt hij eenen brief.
Zijne gevoelens, zijne ontroering . Hij opent den brief : . . . Monsieur ;
vous avez cru pouvoir prendre la liberté .. . Zulk zijn de eerste woorden die zijn oog treffen . Hij vliegt naar het handteeken . Marie Elvire
Ghislains enz... de douairiére ! Het is eene bepaalde, schier beleedigende weigering : Mijn nichtje, schrijft Mevr . de douairiére, heeft in
mijne tegenwoordigheid uwen brief ontvangen en mij deze onmiddelijk, bij de lezing der eerste regels overgemaakt ... Van aanvaard
te worden is zelfs geene quaestie . Dans sa famille, zoo schrijft de
douairiére, ni dans celle d'Orval, personne n' jamais dérogé et Melle
sa niéce ne [15] sera pas la première qui dé[roge]ra 30 .
x
Het is te veel voor Robert's gefolterd hart . Ditmaal blijft het in
de 31 strijd . Woedend scheurt hij den brief . Eensklaps is hij een
ongeloofelijk pessimiste geworden . En zoo onverbiddelijk is de slag,
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dat hij in den eerste, evenals sommige gekwetsten op het slagveld,
bijna de pijn niet gevoelt . Maar al de vrouwen, Emmatje, Mej . d'Orval, en om het even welke idealen, of verhevenheden der wereld verdringen zich voor hem op eenen verren achtergrond, waar alles hem
even bedorven en aanstootelijk schijnt .
x
Dit is helaas ! geene genezing . Eene verveling zonder palen randt
hem aan en hij denkt aan zelfmoord . Maar zelfs zijne onverschilligheid is reeds te groot geworden om hem nog zulke wilskracht te
laten . Werken doet hij slechts meer als een mekaniek en in zijne
doelloosheid begint hij naar de herbergen te gaan . Daar ontmoet hij
onder andere den deurwaarder en den ontvanger der gemeente, jongelieden van goeden huize, maar evenals hij, verbitterd om hunne
ontschiktheid in het buitenleven . Beschrijvingen en tafereelen in de
herberg : „Het huis van Commercie" . Robert leert drinken . Droefheid zijner ouders . Hij keert ook terug bij Emmatje, ditmaal niet
meer uit liefde, maar om zijne grove driften te voldoen . Trapsgewijze vernedering . En nochtans in den grond is hij goed en edel gebleven, voelt hij walg en afkeer voor zijne levenswijze . Zijn hart, zijn
eeregevoel zijn niet dood maar ziek, en vaak wandelt hij, door droefheid en berouw gefolterd, uren lang in den tuin . Zoo gaat hij eens
op eenen morgen toen hij schielijk al door de scheihaag van Mevr .
Ducatillon een gemoedelijk tafereeltje ontwaard . In den tuin van
meur . Ducatillon ziet hij een frisch en slank meisje half over Mirammbó, zijn zwarte hond gebogen . Hij ziet haar slechts [ ] 32
maar het schijnt hem dat hij haar [16] kent . Zij glimlacht en hij ziet
waarom . Met de eene hand streelt zij de kin van Mirammbó, met
de andere plukt zij madeliefjes in het gras die zij in zijnen halsband
steekt . En daar zij zich ineens omkeerd, herkend hij haar . Mejuffrouw Ducatillon ! Hij weet dat zij uit de kostschool is teruggekeerd, maar 't is de eerste maal dat hij haar ziet . En eensklaps
begrijpt hij waarom zijn hond somtijds met bloempjes in den band
tehuis komt . Lachend recht zij zich nu en steekt haar blozende

(32) Open ruimte .
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wang tegen des honds zwarte muil . Mirammbó door die liefkozingen verrukt springt met de voorderpooten op haren schoot . Zij kust
hem en zegt : Ga, zeg aan uwen meester, dat ik u aldus heb gekroond, en breng hem mijne streeling over . De hond, als hadde hij
verstaan, wipt blaffend rond haar, dat al de madeliefjes, als eenen regen van sterretjes uit zijnen halsband vliegen en ijlt schielijk naar de
sparren, waar hij zijnen meester heeft gesnuffeld . - Gansch ontroerd ziet Robert het lieve meisje in de richting van haar huis verdwijnen . En eensklaps begrijpt hij zijn levenslot verwoest heeft, hoe
hij zijn geluk, zijne toekomst welke dat lief meisje zoo ontschikt als
hij zelf op den buiten, zoo gelijk van stand en opvoeding hem in bare liefde aanbood, miskend, vertrapt, vernietigd heeft . Maar 't is te
laat of liever 't is te vroeg . Zijn hart is nog te zeer onder de slagen
van 33 Ecomatje, van Mej . d'Orval terneergedrukt .
x
'T is in 't huis van Mevr . Ducatillon . Gelijk deze en hare dochter
in de eetzaal komen om het avondmaal te nutten, zien zij al door het
venster Robert en zijne twee makkers voorbijtreden . Mevr. Ducatillon oogt hen na en ziet hen de trappen van het Huis van Commercie
beklimmen . De kwasten zijn weerom op gang, zegt zij tot hare
dochter . Deze, bedroefd, zwijgt . - Mevr . Ducatillon heeft eerst
zonder tegenzin de genegenheid van hare dochter voor Robert bemerkt . Maar sinds het slecht gedrag van deze is zij zeer veranderd .
[17] Zij is in de stad opgebracht en [is] verfij[nd van ge] 34 voelens .
Haar portret . Hare vermaningen en haar gesprek met hare dochter.
Karakterbeschrijving van deze . Bedroefd gaat zij zich weldra buiten
in de heerlijke schemering op eene bank nederzetten .
x
Robert en zijne gezellen zijn dus 35 het Huis van Commercie
binnengegaan . Daar vernemen zij groot nieuws . Mej. d'Orval gaat
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trouwen met den burggraaf de Messempté een klein, vernepen, verouderd, versleten ventje van X . Robert is verwonderd dat dit nieuws
hem zoodanig koel laat . Zelfs, hij lacht mede, toen zijne vrienden,
die zijne hartstocht kennen hem bespotten . Aldra heerscht er eene
ongewone opgeruimdheid onder hen . Zij drinken veel . Zoudt ge geboven, zegt Robert, dat het mij bijzonder wel gaat om een glas te
nemen, dezen avond ; ik zie wel dat ik nog van droefheid niet zal
sterven. En zij vragen nieuwe glazen . Robert vooral drinkt veel . Hij
is koortsig, gejaagd, maar opgeruimd, met korte [zonderlinge] 36 vlammen in de oogen . Weldra zonder dat hij zelf het weet is
hij dooddronken . Zijne makkers leiden hem huiswaarts . Eerst gaat
het wel ; hij is zeer stil, zeer bedaard . Zij gaan langs achter, al den
tuin binnen . - Maar eensklaps, om een eenvoudig takje dat hem in
het aangezicht slaat, wordt hij woedend, razend . Beschrijving dezer
„scéne", des nachts, in den tuin . 'T is helder maneschijn . Robert aan
eene soort van Delirium Tremens ter prooi weet niet meer wat hij
doet . Hij huilt, hij tierd, hij vloekt, hij is als in een dier veranderd .
Vruchteloos smeeken hem zijne schielijk ontnuchterde makkers,
zeggend dat zijn vader hem zal hooren . Hij huilt voort . Mijnheer
DuBois heeft inderdaad het gerucht gehoord en komt 3' verschrikt, half gekleeds, in den tuin geloopen . Mevrouw DuBois die
de stem van Robert herkend heeft, volgt hem op . - Verschrikkelijk
tafereel . - Robert, die tot dus toe niets [18] dan ond- [. . .] verma[le]dijdingen 38 uitte, begint eensklaps, bij het zicht van zijne
ouders, de oorzaken zijner woede te bepalen . Hij verwijt hen zijne
ongeluk. Zij zijn de schuld van alles, van zijn vernietigde levensdroom, van zijne onwaardige betrekkingen met Ecomatje, van zijne
ongelukkige liefde voor Mej . d'Orval . Het is de levenskring tot welken zij hem gedwongen hebben die alles heeft te weeg gebracht . De
Levenskring . Hij empareerd zich van dat woord, hij werpt het hun
toe als eene beleediging .
Zijne woede is aan het toppunt gekomen . Waar zijn mijne pistolen, huilt hij, ik zal mij van 't leven brengen. - Tranen, smeekingen,
gehuil van Mevr. DuBois ; stomme, schier nog vreeselijker wanhoop
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van Mr. DuBois die van niets weet, en alhoewel over zijnen zoon
niet tevreden, dezen ten minste, gelukkig meent . En de heldere
maan die niets verbergd, maakt al die tafereelen nog áfschuwelijker
Maar eensklaps richten alle de aanschouwers hun verschrikt oog
in de richting 39 van Mevr . Ducatillon's tuin. Daar, aan de haag,
staat een meisje, wit en onbeweegbaar als een beeld van marmer.
Mejuffrouw Ducatillon . Zij heeft alles gehoord, alles gezien . Robert
bemerkt haar. Het is als eene omwenteling in hem . Het vloeken, de
vermaledijdingen versterven op zijne lippen en eensklaps weenend,
smeekend, zuchtend, ijlt hij tot haar . In 't midden zijner wanhoop
is zij hem als de schim der hoop verschenen . Hunne kennismaking,
ginds, bij den gloed der toortsen, in de straat, zijn hond dien zij met
bloemen kroonde, het zoolang vluchtend en eindelijk bereikte ideaal, alles rijst hem, als in een weerlicht, voor den geest . Hij smeekt,
hij roept, hij weent . In den helderen maneschijn ziet zij dat gezwollen, verwilderd, afschuwelijk gelaat . Zij heeft geen woord, geene beweging, om haren gruwel, haren afkeer uit te drukken . Hij,
uitzinnig wil haar omhelzen ; dan valt zij met een vreeselijken
schreeuw, achter-[19]over in het gras .
x
Robert valt ziek, na die afschuwelijke gebeurtenis . 3 weken ligt hij
te bed . Maar dan, wanneer hij op een schoonera morgen weér tot de
gezondheid komt, is eene omwenteling in hem gebeurd . Zijn verledens is een chaos waaruit een enkel iets overgebleven is . De liefde
die Mej . Ducatillon hem toedraagt, 't geluk dat hij zoolang miskend
heeft, en dat daar nevens hem in zijn bereik lag . Ditmaal geldt het
geene overdrevene hartstocht ; het is eene oprechte, geredeneerde,
om zoo te zeggen logische liefde . Zij bemint hem, hij bemint haar.
Zij behooren tot een zelfden stand, beiden zijn parias, ontschikten
in het buitenleven, hun geluk ligt in hunne vereeniging met elkaar .
Doch eene treurige tijding begroet zijn eerste [convalescence] 40.
Zijne moeder ook is ziek, heeft zich, terzelvertijd met hem te bed
gelegd en is nog niet opgestaan . Het hart vol droefheid en berouw
(39) Oorspr . richtingti
(40) Toegevoegd met potlood in open ruimte .

196

gaat hij haar bij heur ziekbed bezoeken . Hij smeekt haar om vergiffenis, alsook aan zijnen vader die bij haar is . Beiden vergeven hem
en Mevr . DuBois zegt : Robert, Mej . Ducatillon bemint u, ik heb het
gezien, huwd haar, indien zij u nog wilt en ik zal weer gelukkig worden ; uw en mijn levensgeluk liggen daar .
x
Dit luidt als een bevel voor Robert . Door deze vereeniging zijne
moeder en hemzelf gelukkig maken, zulks is voortaan het doel, het
vaststaande denkbeeld van zijn leven . Hij breekt alle betrekking met
den ontvanger en den deurwaarder af, nooit zet hij den voet in eene
herberg meer, Mejuffer d'Orval is te Brussel gehuwd, van Ecomatje
is zelfs geene quaestie meer. Op alle manieren poogt hij zich van Mejuffrouw Ducatillon waardig te maken . Doch hij beseft aldra hoe
groot de hinderpalen zijn die hij te overwinnen heeft . Sinds de vreeselijke „scéne" [20] in den tuin [. . . h]aar [sle]chts 41 eenmaal meer
gezien, in haren hof. Zij schijnt hem te vluchten . Vruchteloos
poogt hij haar nog te ontmoeten . De tijd vervliegt en zij blijft onzichtbaar voor hem . - Sombere droefheid van Robert . Doch met
hardnekkigheid, met volharding en wijsheid vervolgd hij zijn doel .
Het geldt hier niet alleen zijne laatste kans van geluk, maar ook de
gezondheid, het leven misschien, zijner moeder en de rust zijns vaders . Maar Helaas ! hij moet door den duur toch bekennen dat alles
vruchteloos gaat zijn en dat hunne beide levensbanen als twee wegen
zijn die elkander onophoudelijk volgen, zonder zich ooit te vereenigen.
x
'T is Maart 42 en een dier schoone, eerste lentedagen, zooals 43
het voorjaar er soms geven 44 kan . Beschrijving . Nog nergens bladeren op de booroen, maar eene warme, heldere zon, een walm

(41) heeft hij haar slechts gedeeltelijk onleesbaar door gat in papier .
(42) M over m heen geschreven
(43) Hierna, geschrapt : die
(44) Hierna, geschrapt : kunn
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van groei en van herleving die uit de gansche aarde opstijgt . Robert
is gaan wandelen, alleen met Mirammbó, zijn zwarte hond . Hij
trekt de velden in . In droomerijen meêgesleept, het hart door eene
ongewone treurnis overweldigd, bij 't zien, bij het gevoelen, bij het
inademen van die gansche herlevende natuur, zoo in tegenstrijdigheid met zijn gekwetste hart . - Maar eensklaps kijkt hij op . Zijn
hond is kwispelstaartend vooruitgeloopen en huppelt rond een
meisje dat hem te vergeefs van haar poogt te houden . - Mej . Ducatillon. Ontsteltenis van beiden tot zij elkaar herkennen . - 'T zij hij
wil of niet, thans moet hij haar tegenhouden . Wat zal hij doen ? Wat
zal hij zeggen ? Zal hij haar aanspreken ? Zal hij haar met eenen
groet laten voorbijgaan. Hij ziet hoe doodsbleek zij eensklaps is geworden ; en ook hoe zij sinds 6 maanden veranderd, vermagerd is .
Hij is maar eenige schreden van haar meer . Bevend vat hij 45 naar
zijnen hoed en wil voorbij, maar neen, hij kan niet, hij moet haar
spreken, al moest hij er van sterven . Hij beziet haar en spreekt . Wat
hij zegt weet hij zelf niet ; zijn hoofd draait, zijne ooren ruischen,
[21] hij bemerkt enkel, dat zij hem [met] 46 schier smeekend oog
aanstaand. Beschrijving van die „scéne" tusschen Robert en Mej .
Ducatillon . In den eerste door zijne smeekende, eerbiedige houding
bewogen, is zij tot vergiffenis bijna tot wederliefde gestemd . Doch
zij zegt niets . Maar hij, door zijne gevoelens meêgesleept, door zijne
liefde, door het bewustzijn, daar, zijn levensgeluk voor handen te
hebben, door die ontroering der herlevende natuur, door het verlangen zijne moeder te genezen overweldigd wordt dringender, smeekt
met tranen in de oogen, valt weenend en zuchtend voór hare
kniëen . De ongelukkige ! Bemerkt hij dan [de uitdrukking
van] 47 schrik niet, welke 48 schielijk haar gelaat overdekt . Een
oogenblik aanschouwt zij hem met eenen folterenden twijfel ; en,
eensklaps, als in een weerlicht, verrijst het 49 tafereel van den tuin
voor haar geschokten geest .
'T is hetzelfde geweld ; dezelfde uiting van smart en van liefde, het
zijn dezelfde verwilderde oogen en zuchten en kreten en gebaarden .
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
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Onleesbaar door gat in papier .
Boven, geschrapt : den
Oorspr . welks (?)
Oorspr . de

Zij slaakt een doffen kreet . 0 neen, neen, gilt zij en springt, hem
ontwijkend, zijdelings op 't land. Robert uitzinnig volgt haar . 0
Mejuffrouw, Mejuffrouw, smeekt hij . Zij stapt rasser. Hij achtervolgd haar, steeds dringender en huilend van schrik begint zij te loopen . Door het schrikkelijk denkbeeld achtervolgd loopt zij zoo vlug
of zij kan langs 't smalle pad. Maar Mirammbó die haar kent huppelt voór hare voeten als wilde hij zijnen meester helpen ; hij houdt
haar met streelingen tegen, hij onderbreekt haren weg, hij doet haar
gestadig rechts en links springen . Robert achtervolgd haar, maar uitgeput van smart en van ontsteltenis valt hij eindelijk in onmacht
neder .
x
Toen is alles gedaan . Zijn geluk is verwoest, de laatste hoop verdwenen . 'T is avond ; de maan blinkt . Hij gaat terug in zijnen tuin .
Hij heeft zijne pistool in de hand ; hij gaat sterven. Daar, aan de haag
waar hij hare liefde verloren heeft, wilt hij ook het leven derven . Zij
nochtans, door eenen twijfel gefolterd en aan onrust ter prooi is ook
in haren tuin gekomen . In weerwil van [22] alles be[ ...] 50 thans
spijt het haar hem misschien te hebben mishandeld . Wie weet of zij
zich niet bedrogen heeft . Eensklaps ontwaard zij hem van verre . Zij
ziet de pistool in zijne hand blinken en begrijpt wat hij gaat doen .
Toen onderzoekt zij niets meer . Zij gehoorzaamt nog enkel aan de
stem der natuur, aan de stem der liefde . Zij ijlt schreeuwend naar
hem toe en valt, met eene weenende omhelzing, in zijne armen .
Einde

(50) Onleesbaar geworden door gat in papier .
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DE BIEZENSTEKKER / DRIEKONINGENAVOND
CYRIEL BUYSSE
door
Jan van Durme

Toen ik voor het eerst de schandaalnovelle De bietenstekker las,
viel mij meteen het filmisch karakter op . Daarmee liep Buysse ver
voor op zijn tijd : Chaplin, Mickey Mouse, Orson Welles zouden
pas later scoren . Amerika, bakermat van de film, had op Buysse echter geen enkele reflectie in die zin nagelaten . Vandaag zou hij misschien een gevierd scenarist zijn, een autodidact . Trouwens,
schrijver worden kun je nergens leren . Er bestaan immers geen scholen die deze vruchten afwerpen . Mocht dit wel het geval zijn, dan
zou de haat leerling-leraar op deze kunstinstituten het scherpst zijn .
Schrijven, denk ik, doe je uit eigenzinnigheid . Dat bewees ook de
jonge Buysse . Wat ik naast deze goede eigenschap in hem verder nog
bewonder, is de uitgesproken zin voor het avontuur . Toen stak je
niet zomaar eens de oceaan over als straf voor een „onmogelijke"
liefde . Broze jongeren overleefden dit niet .
Allicht is juist de zin naar avontuur de voedingsbodem geweest
voor het voorstellingsvermogen van Cyriel . Dit is precies wat een
scenarist als werktuig het meest nodig heeft, dat abstract vermogen
om verschillende situaties en locaties exact in mekaar te passen . Natuurlijk vinden de meesten onder ons dit evident, maar wat kunnen
wij ons bvb . nog voorstellen van de periode voor W .O. 2 ? Als we
bovendien de nauwkeurigheid van zijn detailopnames bekijken,
zouden we grif moeten toegeven dat Cyriel Buysse inderdaad één
van onze grootste schrijvers is geweest . Maar één die doodgeverfd
is . Marguerite Duras verklaart ergens dat er geen avant-gardekunstenaars bestaan, alleen maar nakomers . Allicht kent het Vlaamse lezerspubliek beter de schrijvers van na Buysse en zij die ideologisch bijdroegen tot het sociaal klimaat . Deze bedenkingen
verklaren veel van mijn bewondering voor Buysse, kunst hoef je
niet te splijten als arduin want dat stinkt !
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Tijdens de repetities en de reeks voorstellingen viel mij een andere
waarde op in Buysses werk, nl, de historische . Naast of los van de
artistieke prestatie, werden de taal en de herinneringen aan het leven
op het Vlaamse land bejubeld . Vanuit de schaduw van het publiek
hoorde ik bij elke vertoning opnieuw een hartelijk gefluister als de
spelers het hadden over de koantjesseisse, schoaverdijnen en roggesmeiterhammen . Vlamingen zijn daarin niets veranderd, zij houden van hun land, hun gewoontes, hebbelijkheden en keuken . En
de zaal werd nostalgisch stil bij de tekstloze scènes waarin ik de acteurs de dagelijkse zaken liet doen . Dit vreemd gevoel had mij nooit
eerder bij een produktie overvallen . Buysse liet een indrukwekkende aanwezigheid gelden . De meester-verteller had ons aan hem gekluisterd .
Toen ik de regie aanvaardde voor deze produktie, ben ik op zoek
gegaan naar de meest tastbare verschillen tussen de overblijfsels van
Buysses Vlaanderen en mijn eigen omgeving . Dat was geen al te
moeilijke opgave aangezien we een gemeenschappelijk geografisch
verleden hebben . Na enig speurwerk te Nevele, trof ik de meest
frappante verschillen aan in mijn eigen familie . Eigenlijk is er weinig
veranderd, alleen zijn vele traditionele gewoontes op de achtergrond
geraakt of verdoezeld door een „moderne" manier van leven . En
waar deze produktie voor mij een artistiek hoogtepunt betekende,
werd dit door velen als een aangenaam alternatief gezien voor de
vaak goedkope tv-produkties . Ik begreep dat het werk van Cyriel
Buysse tastbaar echt moest worden, equivalent aan de taal en de gewoontes . Ik wist dat bij de dood van Julken tranen zouden rollen . . .
Maar deze tranen, deze echtheid betekende voor mij geen gelijkschakeling aan patronagetoneel . Integendeel, de graad van echtheid bepaal je zelf en staat ver af van een geïrriteerde imitatie . Tijdens de
repetities liet ik de spelers oefenen met echte materialen, leerde ik
hen het belang kennen van de „stoof" in het huishouden, wees ik
hen herhaaldelijk op het zinloze van het „nabootsen" . Roepen
moest komen vanuit onmacht en was niet gelijk aan luid praten .
Kwetteren en tateren werd in hoogtes en laagtes en in verschillende
tempi opgebouwd . En bovenal liet ik hen meespelen in een onzichtbare kompetitie : enkel de sterkste zou gehoord en gezien worden .
De meeste spelers vergaten algauw de vaste imitaties die eigen zijn
aan het amateurtoneelspelen en bouwden mee aan de situaties .
2 02

Elkeen koos zijn eigen stoel op de scéne, had zijn eigen manier van
bewegen . Ze waren zichzelf geworden en voelden zich goed . Zo ontstond een echtheid die voor de spelers en het publiek aanvaardbaar
was en voor mij een basis betekende voor de improvisatie . Want zoals Buysse het me had ingefluisterd : „Als de artiest niets aan de werkelijkheid toevoegde zou hij geen artiest zijn ."
Het natuurlijke acteren in een tastbaar decor met een echt rietendak erop betekende slechts een positie om vandaaruit op zoek te
gaan naar de schrijver . Af en toe was die zeer dichtbij gekomen .
Maar ik kon het met niemand delen . Ik zocht naar een uitdrukkingsvermogen om ieder voor zich te laten bepalen waar realiteit en
verbeelding elkaar raakten .
Door het abstracte boven het fysieke te stellen (het isolement van
vrouw Cloet, en niet de persoon, stond centraal), kon ik licht
(kleur) en muziek loshaken van het verwachte patroon. Deze invullingen vormden in een eerste fase een ontwenning van de zorgvuldig
opgebouwde (schijn-)realiteit . .
In een tweede fase benaderde ik Buysse vanuit zijn natuurlijke
drang om alles licht-speels en ironiserend voor te stellen . Meteen
had ik het bewijs dat ons Vlaams naturalisme apriori niet gebukt
moet gaan onder schuld- en boetegevoelens . Het wordt tijd dat we
ons verlossen van dit door de Kerk opgelegde beeld . Ergens had ik
op verzet gerekend tegen deze visie en dat bleek ook in de beginfase
van de repetities. Spelers en medewerkers hadden het moeilijk met
deze nieuwe kijk . Maar opnieuw wees ik de spelers op de vastgeroeste imitaties en vertekende beelden zoals ze vaak te zien zijn binnen dit genre . Naarmate de repetities aan geloofwaardigheid
wonnen, verdween het verzet tegen deze visie .
Bevestiging vond ik tevens ook in de persoon van de pastoor .
Buysse speelt hier fijnzinnig met het „geweten" zoals dat door de
Kerk was gewenst . In analogie met de auteur plaatste ik de pastoor
als levensecht standbeeld op de scéne, een lang kleed omgeslagen .
Daarachter en verborgen voor het publiek zit vrouw Cloet aan dit
kleed te naaien . Na enige sekonden wordt de situatie duidelijk . Voor
wie thuis is in de theaterliteratuur, valt meteen de gelijkenis op met
„de stenen gast" uit het Don Juanverhaal . De stenen gast (het standbeeld) stelt het geweten voor . Hier, in mijn interpretatie, het gewe20 3

ten zoals de Kerk het wou : onderdrukkend, dreigend . Om aan dit
cliché te ontsnappen, hing ik het kruis aan de muur opvallend
schuin . De pastoor (het geweten) komt de situatie rechttrekken (het
kruis) . Op het einde van de scéne lijkt „het geweten" alleen maar
oog te hebben voor wat op de stoof staat te pruttelen . Op die manier
zette ik de ernst van de preek op de helling en ontkrachtte ik de mythische angst voor de pastoor .
In een derde fase experimenteerde ik ruim met „vorm" . Regelmatig onderbrak ik de echtheid, en bracht ik het beeld terug tot een
compositie van een propaganda-affiche uit Buysses jonge jaren .
Hiermee tekende ik de referentie naar de sociale bewogenheid van
de auteur . Immers, hij wijst dikwijls de rijken aan als schuldigen
voor de situatie van vrouw Cloet . Met een knipoog naar Bertold
Brecht (in wiens werk ik overeenkomsten ontdekte met Buysses
oeuvre) doorprikte ik vaak de toneelrealiteit : bvb . door Julken bewust naar het publiek te laten staren, door koningen verkleed in
clowns door de zaal te jagen, etc . . .
Toen ik na de produktie voor het aperitief bij Maddy Buysse werd
uitgenodigd, toonde ze enkele herinneringen aan Cyriel . Bij het bekijken van de foto's, de tekeningen en de schetsen door zijn vrienden gemaakt, het prachtige beeld vanop de Molenberg, voelde ik de
dynamiek van Cyriel Buysse .
Het werk van deze schrijver komt de jongste jaren steeds vaker
aan bod op tv, in de bioscopen, in theater .. . Toch heb ik nog steeds
de indruk dat slechts weinigen Buysse durven te interpreteren . Vaak
volgen ze slaafs de vale, bruine denkbeelden die door goed-weet-wie
werden vastgekleefd op het naturalisme . En de vrolijke speelsheid
van ons prachtig ellendevolk wordt vergeten . Onder De Bietenstekker schuilt een enorme stuwkracht die bruisend naar een gat in de
oppervlakte zoekt . Het is Cyriel Buysse die kunstzinnig uiting geeft
aan zijn sociaal engagement, maar dit in een uiterst beheerste stijl :
elegant, charmerend, soms katachtig sluw, ironiserend .
Maddy Buysse herinnerde zich de anekdote die haar man (Cyriels
zoon) van zijn vader had gehoord . Toen Cyriel al werkzaam was in
de fabriek, bleef zijn vader dikwijls dagen-, soms weken- of maandenlang zwijgzaam tegen zijn moeder . Er heerste dan een soort van
20 4

bestand . Er werd enkel gecommuniceerd via kleine briefjes die hij
op de stoel of tafel achterliet . Vreemd toch ?
Cyriel schrijft in een brief : „Ik zie de werkelijkheid voor mij, en
op de werkelijkheid, die als beeld in mijn hoofd zit, ga ik bouwen .
Maar er komt zoveel bij en er gaat zoveel af ." Maar het gedeelte van
de verbeelding blijft in Cyriel Buysses oeuvre zeer groot . Ik had hem
graag als vriend gehad .
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KRONIEK
CYRIEL BUYSSE, oktober 1990 - september 1991

Het afgelopen jaar leverde een rijke en indrukwekkende oogst aan
toneelprodukties op .
In onze vorige kroniek konden we al melden dat Arcadirecteur Jo
Decaluwe uitgenodigd was om in Zaïre, Rwanda en Burundi een vijftal
voorstellingen van De raadsheren van Nevele te brengen . Onze ironische vraag of er nog wel voldoende Vlamingen in Kinshasa over zouden zijn - ingegeven door persberichten over de gespannen toestand
aldaar, toestand die overigens nu, een jaar later, rampzalig lijkt te zijn
geworden - bleek toen een beetje misplaatst . Hoewel toch niet helemaal . Van de heer Decaluwe ontvingen we de mededeling dat hij
De raadsheren heeft gespeeld voor 160 Vlamingen op zaterdag 3 november 1990 in de Belgische school in Kinshasa (Zaïre), en opnieuw,
voor 140 Vlamingen, in het Franse cultureel centrum in Buzumbura
(Burundi) . Er waren dus wél voldoende Vlamingen over, maar toch
dienden twee voorstellingen in Zaïre en nog één in Rwanda afgelast
te worden . Het was inderdaad een „politiek" moeilijk moment en
een aantal voorstellingen konden niet doorgaan „wegens voortijdig
vertrek van de Belgen" . De raadsheren kenden overigens ook in
Afrika succes. Jo Decaluwe vertelt dat men flink heeft gelachen met
het tweede deel, de fameuze „Congotoestand - met de zwarte negers" . Misschien brengt een nieuwe rondreis, nu met Typen, Arcadirecteur Decaluwe weer naar het Afrikaanse continent . Er bleek in
ieder geval belangstelling voor te zijn . Hoewel . De vraag of er nu
nog Vlamingen over zullen zijn begint nu wel heel pertinent te lijken .
Ook dichter bij huis liep Typen, in de regie van Achiel van Malderen, goed . In januari 1991 konden er al zo'n 60 voorstellingen geteld
worden . De persreacties waren overwegend positief, ofschoon rond
de voorstelling niet veel publiciteit werd gemaakt . Hoe dan ook : Typen doet het, en blijft dus ook dit jaar 1991-1992 op de affiche bij Arca .
Jan van Durme noemt, zoals de opmerkzame lezer misschien al
heeft kunnen zien in het hier voorafgaande stuk van de regisseur zelf,
Buysses novelle De bietenstekker „een schandaalnovelle" . Van Dur20 7

me is de regisseur van een opgemerkte bewerking van De biezenstekker/Driekoningenavond, een jubileumproduktie van het toneelgezelschap „Nut en Vermaak" dat zijn 45 jaar activiteit vierde . De première had plaats op vrijdag 7 december 1990 in het parochiehuis te
Mariakerke (Gent), Brugsesteenweg 674 . Er waren nog drie speeldata : zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 december 1990, telkens om
20 u.

De produktie van Van Durme was overigens helemaal ontdaan van
enig schandaalkarakter . Hij combineerde de novelle met de toneelbewerking die Buysse zelf ervan maakte . Het resultaat was verrassend homogeen volks toneel, met veel beweging, dans, muziek en . . .
humor . Het decor was van Erik de Strooper, de muziek van Bart
Vandewege . Verder waren te zien : Tina Verburg (Vrouw Cloet) en
Monique de Valkenaere (de Buurvrouw), Jos de Baets (Cloet) en Luc
de Witte (Rosten Tjeef), Gaston Bral (de Buurman), Luc Daeren (de
Pastoor) en vele kinderen . De somber naturalistische milieuschildering die de achtergrond vormt voor een scherpe aanklacht van de
ellendige levensomstandigheden van de laagste arbeidersklasse, liet hier
plots ruimte voor een volks en kleurrijk gebeuren, met tal van ontspannende, vrolijke momenten . We hebben de regisseur over zijn verrassende visie dan ook zelf in een bijdrage voor deze Mededelingen
aan het woord gelaten .
Als voorbereiding tot de opvoering van De biezenstekker in Mariakerke had de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds haar leden uitgenodigd op een avond over Buysse, op 9 november 1990 in het
Kollekasteel te Mariakerke . Ondergetekende gaf een overzicht van
de evolutie in Buysses werk met, uiteraard, speciale aandacht voor

De biezenstekker/Driekoningenavond .
Uit het amateurtoneel kwam nog een opmerkelijke toneelbewerking . Peter de Kemel, die inmiddels al enkele produkties op zijn naam
heeft staan en bekend is geworden als „de huidige volksschrijver bij
uitstek in de Leiestreek", heeft de roman Rozeke van Dalen bewerkt
tot een pakkende, indringende toneelversie . Deze creatie van ,,Peterkes Teaterprodukties" ging in première op vrijdag 26 april 1991 en
werd nog herhaald op zaterdag 27 april, dinsdag 30 april om 20u en
woensdag 1 mei om 19u, telkens in Café Casino, Tolpoortstraat Deinze. Uit de roman werden een twintigtal taferelen gedistilleerd die een
knap en toneelmatig sterk geheel vormden, een brok „onvervalst na208

turalistisch volkstheater" inderdaad, met tal van schokkende, zo uit
de harde, rauwe werkelijkheid gegrepen passages . Sommige toeschouwers vonden deze werkelijkheidsuitbeelding aanstootgevend, wat er
in ieder geval op wijst dat Buysses visie, na bijna honderd jaar, nog
niets aan kracht en levensechtheid heeft ingeboet . Maar de zaal reageerde, gelukkig, héél enthousiast .
Hét hoogtepunt van het Buysse-toneelseizoen was natuurlijk de
produktie van Het gezin Van Paemel door het NTG- Tolhuis te Gent,
in de regie van Dirk Tanghe . De verwachtingen waren hoog gespannen ; ze werden niet beschaamd .
Het gezin Van Paemel onder regie van Tanghe vormde het sluitstuk
van een seizoen waarin uitsluitend Nederlandstalig werk op het repertoire stond - een gebaar waarmee het NTG zijn vijfentwintigjarig bestaan luister heeft willen bijzetten. Om deze klassieker van het
Vlaamse toneel kon men dus niet heen ; het ging er alleen om er iets
bijzonders van te maken, wat dan ook glansrijk gelukt is . Het gezin
Van Paemel stond op het programma van 30 maart tot 9 juni, iedere
donderdag, vrijdag en zaterdag om 19u30 en iedere zondag om 15u ;
daarnaast waren er ook nog tal van schoolvoorstellingen . De be-

Repetitiefoto 'Het gezin Van Paemel' 1990-'91 .
V.l.n.r. Cyriel van Gent, Lieve Moorthamer, Marijke Pinot' .
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langstelling was zo uitzonderlijk groot dat lang voor een uitverkochte
zaal werd gespeeld en dat nog extra-voorstellingen werden geprogrammeerd (tot 15 juni) .
De titels in de pers logen er niet om : „Een sterk stuk dat tegelijk
een breed publiek aanspreekt" (De Standaard 2-4-'91) . „'Gezin van
Paemel' met fraai decor en toch nog een aangrijpend slot" (De Gentenaar 2-4-'91), „'Het gezin Van Paemel', pakkend symfonisch gedicht" (De Standaard 4-4-'91), „Dirk Tanghe ontroert met zijn
pikturale aanpak van het drama 'Het gezin van Paemel' " (Knack
4-4-'91) . Toch waren er ook enkele spottende en/of denigrerende
reacties, als „En Van Paemel ploegde voort" (Het Laatste Nieuws
3-4-'91) en „hopla door het koren" (De Morgen 12-4-'91) .
Het bijzondere aan deze versie van Het gezin Van Paemel was de
sterk stilerende, filmisch ogende visie van de regisseur . Dirk Tanghe, die hiermee een punt zet achter drie jaar samenwerking met het
NTG, maakte in die tijd juist naam met zijn sterk persoonlijke interpretaties, geïnspireerd door filmisch vervloeiende beeldvorming .
Aanvankelijk dacht hij er inderdaad ook aan het stuk te bewerken,
maar hij kwam tot de bevinding dat het goed geschreven is en
genlijk een meesterstuk" . De uitdaging voor de regisseur bestond er
dan in het stuk te „ontdoen van de melo, het folkloristische en toch
Cyriel Buysse (te) respecteren" . Daarom werd de plaats van de handeling weggetrokken uit het kleine boerenhuisje en de anekdotiek
en werd er een meer universele dimensie aan gegeven (volgens het
verslag over de persconferentie zoals weergegeven door K . van Keymeulen in De Gentenaar 28 - 3 -'91) . Het ruime decor van het vroegere sportcomplex aan de Tolhuislaan bood extra-mogelijkheden om
het stuk van zijn intimistisch karakter te ontdoen : de regisseur bouwde
in deze enorme ruimte soms echt schilderijen op, stillevens die hun
dramatische kracht ontlenen juist aan hun plaats in de ruimte . In een
interview met Martin Desloovere van 12 februari 1991, gepubliceerd
in het NTG-Nieuws, 21 ste jg ., nr . 1, maart 1991, p . 3, legde Dirk
Tanghe eerder al de volgende verklaring af
Ik ben blij dat ik deze produktie opnieuw voor het Tolhuis kan maken .
Daardoor moet ik het nu ook weer visueel interessant, filmisch maken . Ik
kan het stuk wat meer epische dimensies geven, ik mag en moet er wat spektakel inbrengen. Vandaar dat korenveld, met daarbij het hoogst noodzakelijke uit een boerenhuis : uit het koren verschijnt een soort tafelconstructie
met stoelen eromheen. In die omgeving kan ik composities maken met die
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mensen, het worden een soort stillevens . Het moet namelijk heel atmosferisch worden, met veel lange stiltes . In die ruimte en in die stilte kan de
toeschouwer dan al de personages ontdekken . Zo kan ik het feit dat er geen
gordijn is op een interessante manier inschakelen in de produktie .
Ik steek de personages verder zeker niet in een modern pakje . Het patroon
van de kledij blijft negentiende-eeuws, maar ik hanteer wel een specifiek
kleurenpalet . Je zou het kunnen vergelijken met oude foto's die met de hand
ingekleurd zijn .
En verder, in verband met de vraag naar de actualiteit die Buysses
stuk nog kan hebben
Ik zie het als een soort micro-kosmos voor grote tragedies . Of het nu
gaat om mensen in Gent rond 1900 die onderdrukt worden en op wie geschoten wordt, of mensen in de Golf op wie nu geschoten wordt, wat verschil maakt het uit ? Het komt er altijd op neer dat de kleine mens het
slachtoffer wordt van dezelfde dominerende krachten : Kerk, Staat en hier
zeker ook de Natuur .
In een interview met K . van Keymeulen, verschenen in De Gentenaar van 23 - 3 -'91, formuleerde de regisseur zijn visie op Het gezin Van
Paemel zo :

Soms wordt er een beetje misprijzend over gedaan, alsof het ouderwets zou
zijn . Het stuk is een dokument . Ik kende het niet goed maar ontdekte dat
het een meesterwerk is . Het zit dramaturgisch sterk in elkaar, gebald en
krachtig, het is goed materiaal om mee te werken. Buysse bouwde ook mooi
climaxen in, wisselt spanningen met stiltes af, creëerde een mooie kompositie in geluid en emotie . Bovendien zijn het hele mooie rollen voor akteurs,
ze moeten ze maar grijpen .
Het zal duidelijk zijn dat vooral het fabelachtige decor
het werk
van Steven Demedts - en de bijpassende licht- en klankeffecten
door Jaak van de Velde - op het grote publiek grote indruk hebben
gemaakt . Er werd ook op geen extra-inspanning gekeken . Voor het
enorme korenveld dat op de scéne was aangebracht waren maar liefst
tussen de 750.000 en 1 miljoen korenhalmen in prikschuim vastgezet .
Het korenveld werd bovendien doorkruist door paden, waarop kon
gelopen en gefietst worden, waardoor het geheel bijzonder beweeglijk en levensecht werd . Het korenveld en de fietspartij van de baronsfamilie lokten echter ook kritiek en spot uit ; en verder bleek dat de
immense afmetingen van het decor waarin de vervloeiende beelden
en stillevens gecomponeerd waren, ook het nadeel hadden dat de spelers zich niet altijd even goed verstaanbaar konden maken ; soms werd
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hun stem overspoeld door de muziek (Strauss en Barber) of door de
vele realistisch - schilderende geluiden (hondegeblaf, hanegekraai),
zodat voor het publiek op de achterste rijen wel veel verloren ging .
Enkele uitzonderingen niet te na gesproken (Wim van Gansbeke in
De Morgen 12-4-'91 : de vertelling blijft „eerstegraads",
doodbraaf", . . . „19de-eeuws met een vandaagse maar nogal banale estetisering van boerenleven voor toeristen" ; en een geërgerde Guido
Lauwaert in Het Laatste Nieuws 3 - 4 -'91 : „een oervervelende voorstelling, al doen de acteurs nog zo hun best"), werd deze voorstelling
heel positief gewaardeerd en kreeg ze vrijwel unanieme lof toegezwaaid . Illustratief voor deze reacties is het mooie stuk van Rik Lanckrock in De Geus van Gent, 24ste jg ., nr . 5, mei 1991, p . 19-20 ;
ook in het Driemaandelijks Tijdschrift van het Vermeylenfonds . De Gemeenschap, 1991, nr . 2, april-juni, p .18 -19, waaruit we hier in extenso citeren. Lanckrock geeft eerst een algemene voorstelling van het
stuk zelf
Nu zou het voor de hand liggen dat zo'n sterk geëngageerd stuk door
een nochtans niet sociaal geëngageerd schrijver van wereldformaat bij opvoeringen in onze tijd verouderd aandoet . Niets is minder waar .
Waarom?
Omdat men dit werk vanuit verschillende invalshoeken kan bekijken . Zo
bv . als een vlijmscherpe aanklacht van de sociale toestanden in het begin
van de twintigste eeuw. Zo bv. als een knappe tekening van generatiekonflikten . Zo bv . als een boeiende botsing tussen progressiviteit en konservatisme . Zo bv . als een ironische schets van machtsvertoon door kasteelheren,
gesteund door schijnheilig klerikalisme . Zo bv . als een menselijk drama van
doodgewone lui in de greep van noodlot, tegenslag en verdrukking. Zo
bv. als een stuk waarin de personages meer zijn dan types . Ze zijn prototypes met zelfs archetypische allures. Denk maar even aan boer Van Paemel
die, alhoewel hij zich terdege bewust is van de onmenselijke praktijken van
de machthebbers en van maatschappelijke onrechtvaardigheden, toch uit
kortzichtigheid, slaafse onderdanigheid en een gebrek aan kritische zin alles veroordeelt wat de macht en het gezag aantast van hen die de lakens
uitdelen . De boer van 1903 heeft in 1991 ontelbare broertjes in alle mogelijke formaten en milieus : mensen die zich om allerhande redenen ver van
progressieve bewegingen houden en telkens weer partij kiezen voor de
sterksten, voor de gevestigde macht . Enigszins verwant met hen die telkens
er een prominente figuur verschijnt hun ellebogen in aktie zetten om in
de buurt van deze figuur te komen en met hem of haar op de eerste rij en
op de foto te staan . De socialistische zoon Eduard is een toonbeeld van 1'hom2 12

me révolté die zich zonder enige terughoudendheid inzet voor zijn idealen .
Masco is een vrijbuiter, a .h .w. een soort Robin Hood . De pastoor is een
karikatuur die slaat en zalft doch steeds de kant kiest van de machthebbers .
Enz ., enz . Mensen van vlees en bloed, inderdaad, doch zo geladen met algemeen-menselijke gevoelens dat ze meer zijn dan individuen . Ze zijn representatieve types van mensen van gisteren, vandaag en morgen .
Dat is meteen de grootheid van „Het gezin Van Paemel" : vertrekkend
van een tijdgebonden, anekdotisch gegeven - magistraal getekend in naturalistische detailstijl - uitgroeiend tot een universeel werk van alle tijden,
vergelijkbaar met zovele klassieke stukken die evenzeer boven hun tijdsgebeuren zijn uitgegroeid .
Kenmerkend bij Buysse is dat hij geen sociaal geëngageerd moralist of polemist is . Hij tekent echter de realiteit zo treffend dat de feiten overtuigend
voor zichzelf spreken en leiden tot een diepe nawerking bij het publiek,
behalve dan bij een paar critici (eigenlijk humeurige en gefrustreerde
kritikasters) die weer eens dachten dat apriori dwarsliggen gelijkstaat met
revolutionair en progressief denken. Sukkels !
Buysse schetst ongenadig en fijnzinnig details, sfeer, personages . Hij
speelt in op verstand en gevoel en hij schuwt ook de humor niet . Zijn
vakmanschap evenals zijn dialogen zijn ongemeen knap . Kortom : een
werk zoals we er weinig kennen in onze Vlaamse toneelliteratuur . Het
pleit voor de N .T .G .-direktie dat ze dit stuk heeft ingelast in het VlaamsNederlands repertoire om het 25-jarig bestaan van het Gents gezelschap
te vieren .
Ook de regie van Dirk Tanghe wordt door Rik Lanckrock in superlatieven beschreven : de overheveling van de handeling in de boerenwoning naar het korenveld heeft een „verbazend ruimtelijk en
ook zeer plastisch en filmisch ef fekt . Met kleuren, belichting en muziek bouwde hij [de regisseur] indrukwekkende tableaux vivants op
die herinnerden aan de doeken van de Latemse school" . Samengevat : „Toneel van topklasse : levendig, vinnig geritmeerd, autentiek,
obsederend, van een intense tragische geladenheid, met toch, hier en
daar, een leuk en ontspannend moment" . En nog, na enkele kritische opwerpingen over de muziek, overdreven visuele effekten en
melodramatische momenten : „Een schitterende, gevoelige, ontroerende en intelligente voorstelling . Toneel zoals we het te weinig te
zien krijgen : mooi en aangrijpend en tegelijk zinrijk want de kritische toeschouwer krijgt alles mee om over de betekenis en rijkdom
van Cyriel Buysses werk lang na- en door te denken" .
Positief en in lyrische bewoordingen waarderend was ook de
bespreking die Patrick Vanleene onder de titel „Het gezin Van Pae2 13

mei is onverwoestbaar" publiceerde in Documents, 9de jg .,, nr. 2,
1991, p . 95-98 ; we nemen de slotalinea over
De pastorale van kleur en klank benadert de perfectie in de subtiel-symbolische of contrasterende achtergrondgeluiden : droeve of beierende klokken, een blaffende kettinghond, ijzige stiltes, feestgeluiden die zo typisch
zijn voor Buysse en in de belichting die het kleurenpalet zowel als de dood
(van zielepoot Désiré) weet te suggereren . In dat kader geven vijftien acteurs op een uiterst precieze manier gestalte aan de miriaden schakeringen
van eenzaamheid, ontmenselijking, verslagenheid, woede en wanhoop die
doorheen het stuk zinderen .
Sterke acteursprestaties lieten vooral Jef Demedts en Lieve Moorthamer zien, in hun vertolking van respectievelijk vader en moeder
Van Paemel . Voor Jef Demedts was het tevens een afscheid. Na het
seizoen 1990- '91 kwam aan zijn directeurschap van het N .T .G. een
einde . Hij zal in de nabije toekomst, mét regisseur Dirk Tanghe, in
Nederland te zien zijn . Demedts speelde de vaderrol al in de produktie die het N.T.G. in 1977-'78 bracht van Het gezin Van Paemel, in
een regie van Hugo van den Berghe . Zijn vertolking van de hevig
geëmotioneerde slotscène wordt, in de versie van Tanghe, nog aangezet door een aangrijpend wanhoopsgebaar : vader Van Paemel legt
zijn hakmes neer en zinkt neer op de boomstronk waarop hij hout
aan het klieven is - een scène die voor velen die ze hebben gezien
onvergetelijk zal blijven .
Tot slot van dit Van Paemel -hoofdstukje nog even vermelden dat
naar aanleiding van de NTG-produktie in De Rode Vaan van 12
april 1991(70ste jg ., nr . 15) een interview van Ronny de Schepper
is verschenen met ondergetekende . En dat ook de film van Paul
Cammermans een lange carrière tegemoet lijkt te gaan ; hij werd op
zondag 11 augustus 1991 door TV 1 heruitgezonden . Over deze verfilming konden de lezers van de Mededelingen vorig jaar al een uitgebreid stuk lezen van de hand van Sylvia Decocker .
In deze Kroniek kunnen we ook weer enkele publikaties signaleren waarin Cyriel Buysse ter sprake komt of centraal staat . We komen eerst even terug op het bericht van vorig jaar, toen we melding
maakten van Buysses lidmaatschap van de Koninklijke Schuttersgilde Sint - Sebastiaan van Lotenhulle . Deze informatie is afkomstig
van Arnold Strobbe, ondervoorzitter van de Nevelse heemkundige
21 4

J. Demedts als vader Van Paemel

kring Het Land van Nevele, en kan nu worden vervolledigd met een
rechtstreekse verwijzing naar de brochure De St.- Sebastiaangilde in
Poeke en Lotenhulle, uitgegeven in 1990 door het Land van Nevele,
het Davidsfonds Lotenhulle en Poeke en de St .- Sebastiaan-Vrije Lotenhulle . Arnold Strobbe wijdt in deze studie een volledig hoofdstukje aan Buysses lidmaatschap van de handbooggilde . We nemen
het hier helemaal over (p . 20-22)
In de jaren tachtig situeert zich het lidmaatschap van de beroemde Nevelse schrijver Cyriel Buysse . Hij werd lid ter gelegenheid van de prijsschieting van 29 juli 1883 .
Op 30 juli wordt zijn bijdrage van 10 fr . ingeschreven in het kasboek .
Cyriel Buysse was waarschijnlijk een uitstekend schutter . Op de eerste
prijsschieting waaraan hij deelnam, won hij onmiddellijk de eerste prijs
„une corbeille" met een geldwaarde van 28 fr . In 1884 veroverde hij bij
de prijsschieting van 11 augustus de tweede prijs, „une garniture de lavabo" ter waarde van 18 fr .
In 1885 en 1886 worden de winnaars niet met name vermeld . In 1887 behaalt Cyriel Buysse opnieuw de eerste prijs bij de prijsschieting van 25 juli .
Het kasboek vermeldt : „Un service á biére pour roi Cyrille Buysse" . In
dat jaar had Buysse zich dus bij de koningsschieting tot koning van de
eigen gilde geschoten .
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In 1888 komt C . Buysse niet voor bij de winnaars van de prijsschieting .
Misschien verbleef hij op dat moment in Amerika . Antoine Janssens,
conservator van het museum Rietgaverstede in Nevele, deelde me mee dat
C . Buysse tussen september 1886 en 1889 in Amerika verbleef maar verscheidene keren teruggekeerd is naar Nevele . Zijn aanwezigheid bij de
schietingen van 1887 bewijst de juistheid van zijn informatie .
In 1889 betaalde C . Buysse op 4 april zijn lidmaatschapsbijdrage van
20 fr . Op dat moment telde de gilde 25 leden. In 1890, 1891 en 1892 wordt
Buysses naam nog steeds uitdrukkelijk vermeld bij de betalende leden . In
1893 niet en in 1894 en 1895 weer wel . In 1896 blijft Buysses lidmaatschapsbijdrage onbetaald . Op 6 augustus en 7 september stuurt de penningmeester hem een persoonlijke aanmaning . Blijkbaar vergeefs . Vanaf 1897
komt de naam van Cyriel Buysse niet meer voor op de ledenlijst . Dit is
niet verwonderlijk want op 1 oktober 1896 huwde C . Buysse met de Nederlandse Nelly Dyserinck, weduwe T .N . Tromp, uit Haarlem . Het gezin
vestigde zich in Den Haag . Zijn huwelijk sloot zijn „Nevelse jaren" af .
Vlaanderen bleef echter zijn grote inspiratiebron . Het verhaal ,,Herinnering" dat in „Stemmingen" (1911) verscheen, is hoogstwaarschijnlijk
geïnspireerd door zijn ervaringen als lid van de Sint-Sebastiaangilde tussen
1883 en 1896 .
Over het verhaal „Herinnering", dat achteraan in zijn studie is afgedrukt naar de tweede druk van de bundel Stemmingen, weet Arnold Strobbe nog te vertellen dat de figuur van het „barontje"
waarschijnlijk is geïnspireerd door de stichter van de St .-Sebastiaangilde, de oude baron Constantie Adolf de Preud'homme d'Hailly de Nieuport . Persoonlijk kan Buysse hem niet hebben gekend ;
de kasteelheer stierf al in 1866 . De „verwerking" van dit materiaal
bevestigt nogmaals het bekende gegeven dat Buysse zijn stof uit de
realiteit putte maar ze omwerkte tot een fictieve realiteit . Buysse
schreef geen documentair verslag van het gildeleven of van een
schuttersfeest, maar er zijn verschillende voorbeelden aan te wijzen
van reële achtergrondgegevens in zijn verhaal .
Verder kunnen we hier nog de voortzetting van de studie vermelden die Johan Taeldeman publiceert in SpraakSaam, driemaandelijks
tijdschrift van de Aug . Vermeylen-Kring, afdeling Nevele . Aflevering 2 : Cyriel Buysse : De literaire „doorbraak" verscheen in nr . 2 van
de 5de jg., mei 1991 ; aflevering 3 : Cyriel Buysse : De literaire zomer
in nr . 3 van dezelfde jaargang (september) . In de tweede aflevering
van zijn verhaal behandelt Taeldeman de periode 1890-1900, waarin
Buysse bekendheid verwierf als schrijver en hierbij tegelijk „grondig
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de traditionele Vlaamse normen en opvattingen over kunst in het
algemeen en over literatuur in het bijzonder" doorbrak . De derde
aflevering bestrijkt de jaren 1900-1914, een periode die voor de 40
á 55-jarige schrijver als een „zomer" wordt gekarakteriseerd . Buysse
is dan door zijn huwelijk met Nelly Dyserinck „een bemiddeld man
geworden die bovendien met de louterende ervaring van het ouderschap geconfronteerd wordt" . Hij is ook nog niet getekend door de
gruwelen van de eerste wereldoorlog . Het gaat om „de gelukkigste
en comfortabelste periode uit z'n leven", waarin hij als schrijver
ook „een mildere, genuanceerde kijk op allerlei toestanden en menselijke verhoudingen" blijkt te hebben . De verschillen tussen het
vroege naturalisme en de latere, getemperd-realistische invalshoek
worden verduidelijkt door een vergelijking van Het leven van Rozeke van Dalen (1905) en Het recht van de sterkste (1893) .
Het verhaal wordt vervolgd .
In een artikel van Hans van der Horst, „Couperus in beeld" in
Juffrouw Ida, het huisorgaan van het Nederlands Letterkundig Mu-

seum en Documentatiecentrum in Den Haag, 17de jg ., nr . 4, mei
1991, memoreert de auteur hoe Couperus in Af snee, toen hij op bezoek was bij zijn vriend Buysse, gesprekken voerde met de sierlijk
gevormde hond Bos. Volgens Van der Horst kan Buysse, een groot
hondenliefhebber, Couperus beïnvloed en geadviseerd hebben bij
het kiezen van een hond. De auteur verwijst naar Boeketje Buysse en
naar Buysses herdenkingsartikel over Couperus in Groot Nederland
van 1923 . Over de relatie Buysse-Couperus had hij verder nog een
uitgebreid artikel in De Gids, 150ste jg ., nr . 9/10, november 1987
kunnen consulteren, evenals de hier in onze Mededelingen verschenen brieven van Couperus aan Buysse (IV, 1988).
Een beetje teleurstellend voor de Buysse-liefhebber is ook de studie van Frederik Deflo, De literaire oorlog . De Vlaamse prozaliteratuur over de Eerste Wereldoorlog uitgegeven door E . de Cock in
Aartrijke, 1991 (Historische Monografieën nr . 2) . In dit boek - oorspronkelijk een licentieverhandeling voor de sectie Moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent - is heel wat materiaal
bijeengebracht . De auteur stelt, nogal lakoniek overigens en zonder
enige vorm van verantwoording, dat de Vlaamse oorlogsliteratuur
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over de Eerste Wereldoorlog 79 boeken omvat . Interessant is de brede, internationale visie van waaruit het gegeven is benaderd - in de
eerdere studie van H . van Hoecke over De eerste Wereldoorlog als
thema in het Vlaams verhalend proza, uit 1969, ontbrak die volkomen - ofschoon dit ook negatief afkleurt op de teneur van het geheel . Deflo kan, met verwijzing naar Remarque, Barbusse e.a., alleen
maar betreuren (en vele, ook eigentijdse critici hebben hem dat
voorgedaan) dat de Vlaamse oorlogsliteratuur literair gezien geen
hoge toppen scheert . Op dit punt hoeven we in deze Kroniek niet
in te gaan . Wel noteerden we dat het in deze studie verwerkte
Buysse - materiaal al niet veel meer omvat dan de verhalen en novellen die ook Van Hoecke al had „gebruikt" . Deflo verwijst naar Oorlogsvisioenen, De twee pony's en Uit de bron, die hij in deel 5 van het
Verzameld werk heeft geraadpleegd . Ontbreken : interessante beschouwingen in Vredesdagboek (1920), dat evenals het meer bekende
Van een verloren zomer (1917 : aan Deflo bekend in de eerste druk)
in deel 6 van het Verzameld werk is opgenomen . In datzelfde deel
6 had hij ook het in De Telegraaf verschenen reisverslag „Reizen in
oorlogstijd" (1915-1916) kunnen vinden, met één van de vele verwijzingen naar de Tijl- Uilenspiegel- geest van de Belg - een thema
dat in De literaire oorlog apart wordt behandeld. Ook deel 7, dat een
schat aan nog steeds te weinig bekend gebleven teksten bevat, werd
kennelijk door Deflo niet geraadpleegd . De „verspreide stukken"
bieden nochtans heel wat interessante informatie i .v .m. de oorlogsthematiek ; ook de - kennelijk helemaal onbekend gebleven - columns van Buysse (in de rubriek Van de Hak op de Tak) bieden heel
wat meer dan „kleine anekdotiek" .
Tot slot nog enkele aankondigingen . C.V.P .-Mariakerke (Gent)
biedt (bood voor wie dit leest) op vrijdag 4 oktober 1991, 20 u, in
haar Parochiekring, Brugsesteenweg 674, aan haar leden en alle belangstellenden een voorstelling aan van De raadsheren van Nevele, de
evergreen van regisseur Jo Gevers en acteur Jo Decaluwe . En in de
najaarsaanbieding 1991 van uitgeverij Manteau wordt een nieuwe
bundel van Cyriel Buysses reisverhalen aangekondigd onder de titel
Reizen van toen . Samensteller is Luc van Doorslaer ; verschijningsdatum : januari 1992 . Het gaat om een verzameling uit verschillende
bundels die Buysse voor en na de Eerste Wereldoorlog publiceerde .
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De verhalen „verruimen het al te beperkte beeld dat ons door de literatuurgeschiedenis werd opgedrongen : hier spreekt niet langer de
meedogenloze naturalist uit de vorige eeuw, maar wel de rijke observator op het hoogtepunt van zijn vertelkunst" . Uitkijken dus.
A.M.M.
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