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INLEIDING

Het Cyriel Buysse Genootschap betreurt dit jaar het overlijden van
zijn ondervoorzitter, de eminente Buysse-kennerAntonin van Elslander.
Zijn betekenis voor de Buysse-studie wordt in herinnering gebracht in
het uitgebreide in memoriam dat is opgenomen in deze Mededelingen .
Deze vijftiende aflevering brengt verder uitsluitend studies, zoals
gebruikelijk niet alleen over het werk van Cyriel Buysse maar ook over
de Lovelings. Prosper de Smet, alias Polke Pluym, de sympathieke prozaschrijver, dichter en columnist, is dit jaar tachtig geworden maar blijft
opmerkelijk fit en actief. Hij kwam in deze Mededelingen al aan het
woord als bewonderaar van Buysse en verrast ons nu weer met een uitgebreid relaas van zijn herleesavontuur. Hij las de novellen opnieuw en
houdt een pleidooi om Buysse bij de `World Classics' onder te brengen .
Nog een bekende auteur voor de lezer van de Mededelingen is Joris van
Parys, geattitreerd Buysse-biograaf. Hij brengt voor deze aflevering een
becommentarieerde herdruk van twee bijdragen naar aanleiding van de
viering van Buysses zeventigste verjaardag in 1929 en stond ook een
nieuwe vingeroefening af van zijn biografie : hier belicht hij de figuur
van moeder Buysse, de `derde zuster Loveling :
De uitgebreide bijdrage van Barbara Christiaens sluit inhoudelijk
aan bij deze aandacht voor de Lovelings . Barbara Christiaens is in
1999 afgestudeerd aan de Universiteit Gent met een eindverhandeling
over het beeld van de vrouw in het werk van Rosalie Loveling . De kersverse licentiate kon meteen een aantal fragmenten uit haar thesis knippen en bewerken tot een samenhangende bijdrage over vrouwen in de
novellen van Rosalie Loveling' : Vooral uit Rosalies beschouwende
opstellen, waaronder een directe, kritische reactie op The subjection of
Women van de bekende Engelse filosoof en liberale econoom John
Stuart Mill, blijkt overtuigend welke vooruitstrevende positie de
gezusters Loveling innamen in het intellectuele leven van hun tijd .
Rosalie pleitte alvast voor gelijke kansen voorjongens en meisjes wat het
onderwijs betreft.
Verfrissend nieuw is het goed gestoffeerde, zeer informatieve artikel
van Hans Vandevoorde, die momenteel de laatste hand legt aan zijn
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proefschrift over Karel van de Woestijne. De criticus schetst een historisch
beeld van het fenomeen wereldtentoonstelling, meer bepaald die in Gent
in 1913 en laat fijntjes zien hoe verschillend Cyriel Buysse, Herman
Teirlinck en Karel van de Woestijne reageerden op het gebeuren.
Verder kunnen we hier ook - eindelijk - de reeds meermaals in het
vooruitzicht gestelde aanvullende gegevens brengen over de Gentse
toponiemen in het werk van Cyriel Buysse . De Gentse heemkundige
André Verbeke heeft zich aandachtig en kritisch over het boek van
Wouter Verkerke gebogen en de nodige correcties aangebracht.
Specialistenwerk waarvoor menig Buysse-liefhebber hem dankbaar zal
zijn . Nog een aanvulling werd ons aangeboden door Hilda van Assche,
éminence grise van de bibliografie in Vlaanderen. Zij heeft in `haar'
Koninklijke Bibliotheek in Brussel een krantenartikel opgediept waarin
Buysse aan het woord wordt gelaten over het door hem zo verfoeide premiestelsel in het Vlaamse theater.
Deze vijftiende aflevering van de Mededelingen wordt zoals gewoonlijk afgesloten met een Kroniek, waarin deze keer uitvoerig aandacht
kon worden gevraagd voor de feestelijke activiteiten rond "140 jaar
Cyriel Buysse" in Nevele en omstreken .
En tot slot, zoals steeds: aanvullingen, opmerkingen en eigen bijdragen van onze lezers zijn steeds welkom .
DE REDACTIE
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DE NOVELLEN VAN CYRIEL BUYSSE
Relaas van een herleesavontuur
door
Prosper De Smet

In de jaren twintig van deze eeuw werkte de Engelse schrijver
Michaël Sadleir aan de rehabilitatie van de in de negentiende eeuw
zeer beroemde Anthony Trollope . Herlas zijn meer dan veertig,
meestal zeer lijvige romans, schreef er een studie over en eindigde ze
door over de verschillende titels een waardeoordeel uit te spreken .
Hij rangschikte de boeken volgens onderwerp en gaf drie kruisjes
aan de zeer goede, twee aan de goede en eentje aan die van iets mindere kwaliteit . Dit essay lag aan de basis van de vernieuwde belangstelling voor een schrijver, die door de uitgave van zijn autobiografie
de gunst van de lezer had verloren en in de vergetelheid dreigde weg
te deemsteren . Nu zijn de volledige werken van Anthony Trollope
niet alleen in luxe-editie maar ook in pockets zowel bij Penguin als
bij World Classics verschenen en wedijveren zijn verkoopcijfers weer
met die van Dickens zoals toen hij nog leefde .
Met kruisjes ben ik niet zo krenterig als Michaël Sadleir . In mijn
lezersdagboek krijgen uitzonderlijk de werken buiten categorie vijf
kruisjes, de gewone meesterwerken vier, en zo daal ik af naar eentje .
Een enkele maal uit zich mijn ergernis of minachting in een grote 0 .
Ik heb er al dikwijls van gedroomd te doen met het werk van
Cyriel Buysse wat Michaël Sadleir deed voor Trollope . De kruisjes
zijn gegeven, nu al vijfentwintig en twintig jaar geleden bij het
verschijnen van het volledig werk, maar ik heb er toen niets bij
geschreven en wat betekent zo'n waardeoordeel zonder commentaar.
Hoe zou mijn oordeel nu zijn over dit werk mocht ik het herlezen?
Zouden mijn kruisjes standhouden? Al een hele tijd lokken de zeven
dikke boeken in de bibliotheek mij aan tot herlezen, kijk ik ernaar
en tracht mij te herinneren . Vaag is de inhoud ervan geworden,
slechts een paar figuren springen nog uit die nevel naar voor . De tijd
voor herlezen is gekomen .
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Maar het zijn duizenden bladzijden!
Neen, wat Michaël Sadleir deed kan ik niet .
Maar waarom het werk niet verdelen? Eerst de novellen lezen en
mijn kruisjes controleren, en daarna misschien de romans . Grote
vreugde bij het vinden van deze gemakzuchtige oplossing . Onmiddellijk begin van uitvoering van het plan . Het vierde deel van de
volledige werken van de plank genomen .
Relaas van een herleesavontuur .
Drie weken lang slechts Cyriel Buysse op het menu . Drie weken
leef ik lezend in de oude tijd, Vlaanderen voor en na de eeuwwende
en nu en dan met verwijzingen naar nog veel vroeger . Zoals in
`Gruetmoeder Renske' die niet wil dat haar kleindochter een
naaimachine koopt : Zij had er nooit een gezien . Maar zij dacht, dat
het ook zoiets was gelijk die trein, de eerste, die door 't land reed, en
waar zij, nu wel meer dan zestigjaar geleden, met honderden en honderden in 't dorp, naar was gaan kijken, en met schrik waren zij er van
weggehold. . . Kleren maken met een naaimachinn! Ach! in haar tijd
maakten de mensen zelfhun kleren . . .
In dit Vlaanderen kom ik na vijfentwintig jaar weer eens terecht .
Dorpjes midden in de stilte van eindeloze velden . Dikwijls gehuchtjes zelfs en hutjes onder een strodak . Een huisje alleen in het veld
aan de kruising van zandige landwegen . In de verte de donkere
dreiging van een bos . Die zijn er ook nog, de bossen . De windmolens ook. En pensjagers, wildstropers, kiekendieven, messenvechters . De kerk roept oude jongedochters tweemaal daags naar de
mis . De verveling jaagt de notabelen iedere avond naar de herberg .
Op de hoeven blijven broers en zusters ongetrouwd om het familiebezit niet te moeten verdelen . `Alahoe!' galmt de roep der
koewachters over de velden . De kerk doet hetzelfde met haar
klokken . De godsdienst is alomtegenwoordig . De duivel wordt nog
gevreesd . De pastoor wordt geëerd, soms aanbeden . Hij regeert over
het dorp als een dictator . Hij is in iedere novelle een strenge, bazige
man . Geen pastoor Munte bij Cyriel Buysse . De baron is burgemeester, spreekt Frans en gebroken Vlaams en woont op het kasteel .
De vrouwen gaan gekleed in lange zwarte kapmantels, worden geslagen en verkracht. Zoals de zakkennaaister Blanche . Zij is afgrijselijk lelijk. Op de zolder van de meelfabriek waar zij werkt wordt
zij overweldigd door de jonge mooie molenaar . Zij is zwanger en
bevalt van een zoon .Wat gewoonlijk niet gebeurt: het dorp en de
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fabriek hebben medelijden met de arme verschoppelinge, aanvaarden haar als ongetrouwde moeder . Zo kent zij een paar mooie,
gelukkige jaren terwijl haar zoon sterk en gezond opgroeit . Maar
haar mooie, kloeke zoon is eerzuchtig . Te jong wil hij van
koewachter opstijgen naar de graad van echte landarbeider . Zestien
jaar oud houdt hij drie dagen lang onder een brandende zon het
tempo van de oude pikkers bij . Dan begint hij te verzwakken . Als de
vrouwen, die achter hem de aren binden, hem kunnen inhalen
zullen ze hem vrije koewachter maken . Dit betekent : ze zullen hem
de broek uittrekken en hem halfnaakt naar de hoeve jagen . Dit wil
het gebruik . Dit wil hij niet . Als dit gebeurt dan is hij voor het gehele
leven onteerd. Nog twee dagen houdt hij het met zijn laatste krachten uit . Steeds opgejaagd, op het nippertje gered door het middagmaal of het vieruurtje . Dan is hij uitgeput, gelukt het de vrouwen
te binden in zijn kloefen. Onder het uiten van luide juichkreten
storten ze zich op de jongen, maar dan is hij zelf reeds ingestort . Hij
heeft zijn kracht overschat, zijn eerzucht bracht hem naar de ondergang . Tien dagen leeft hij nog . Na het verlies van haar zoon zoekt
Blanche, uitzinnig van smart, ook de dood .

Werken als beesten
Even onmenselijk hard en oorzaak van de dood van een der arbeiders is het werk in de berendrogerij van mijnheer Stevens . De fabriek lijkt op een moordkuil vol met foltertuigen .
Het lossen van de bieten onder stromende regen tot laat in de
nacht, en de vermoeidheid bestreden door het drinken van
"dreupels" is ook de aanleiding tot het drama in `Grueten Broos' .
In het Vlaanderen van die tijd : werken als beesten, Buysse schrijft
het dikwijls .
En arm zijn die mensen! Een leven bestendig aan de rand van het
levensminimum . Ziekte van de broodwinner betekent honger in het
gezin en de bedelstaf. In `Een levensdroom' schrijft Buysse : Wee de
proletariër die niet meer werken kan .
De arbeider van nu droomt ervan vele miljoenen te winnen in het
Lottospel . (Een auto heeft hij al) . Wat is de levensdroom van iemand
uit Buysses novellen? Een zwijntje bezitten, ervoor sparen, kopen,
vetmesten, voor zijn zes kinderen vlees in huis, een deel ervan
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verkopen om zich weer een zwijntje te kunnen aanschaffen . Door
werk te krijgen in de berendrogerij heeft de vader uitzicht zijn
droom te verwezenlijken . Maar zijn zwakke longen zijn niet bestand
tegen de vreselijke temperatuurverschillen in de werkplaats . Na een
paar maanden reeds wordt hij ziek en sterft . Dan moeten zij [het
gezin] ertoe besluiten te doen zoals zovele anderen. Men zou een weinig
gaan bedelen, dat was vroeger ook reeds gebeurd .

Ook in `Pierke en Kootje' gaan de twee kinderen bedelen als de
vader voor wildstropen zes maanden in de gevangenis zit . In "t Beeldeken' mag de moeder bij de dood van haar man zich gelukkig
prijzen dat ze van de baron-werkgever een hutje aan de rand van het
kasteeldomein wordt toegewezen, maar ze moet haar twee meisjes
ver weg bij familie onderbrengen en ook haar zoontje mag ze uiteindelijk door de wreedheid van de baron niet houden . De kinderen
worden bij de familie uitgebuit als kosteloze werkkrachten en zij
blijft alleen achter in het hutje .
Toen geen weeshuizen, werklozensteun, vakbonden of Lottospel .
Waartegen nu geprotesteerd wordt, waarvoor betoogd en gestaakt,
het lijken futiliteiten tegenover de weerloosheid in die tijd van wie
arm en zwak was, of door het blinde toeval werd getroffen . Buysse
staat met heel zijn hart aan de kant van de armen en berooider en
wat hij voelt verwoordt hij op zo'n wijze, of wordt op zo'n manier
getoond, dat zijn gevoelens van medelijden worden overgezet op de
lezer. Het eindelijk opstandig gevoel van "t Beeldeken' tegen het
kasteel in de laatste bladzijde van het verhaal, het onrecht dat
Permentier en meester Gevers wordt aangedaan brengen een traan
naar het oog, verwekken woede in het hart . (Het lijden van honderd
jaar geleden wordt lectuurgenoegen van nu) . En het proza treft zo
diep, ontroert zo zeer omdat het allemaal echt en waar is wat Buysse
vertelt . Het kan niet anders . De namen van de personages alleen al
klinken zo levensecht en tijd- en plaatsgebonden : Witte Manse, Oele
Feeffe, Smuik Vertriest, Boef Verwilst, Klod de Vos, Maaie Troet .
Wie zou zoiets kunnen bedenken? En als Buysse iets vertelt wat niet
gebeurd zou zijn, wel, dan maakt hij het gewoon echt en waar.
Buysse schrijft gaarne, vertelt gaarne .
In Lauwegem wordt een paardenkoers betwist, in Meigeur verongelukt een knaapje en een roomwit koetje ziet hij in nog een ander
dorp . Hij brengt dat samen, maakt er een nieuw stuk werkelijkheid
van . Dat is zijn kunst . In de regiekamer verknippen en aan elkaar
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plakken . In de chaos van het leven de orde brengen van de kunst . En
een golfvan ontroering in een woordenvloed over de lezer uitstorten .
Dat kon hij, dat lukt hem steeds weer : zijn eigen ontroering overbrengen op de lezer. Of zijn plezier bij het observeren van de lieve
dwaasheden van zijn medemensen . En vooral, altijd weer, zijn verrukking bij het aanvoelen bij een lentebriesje, van een zomeravond
zonsondergang. Hij kon als schrijver zeer veel . Zijn gevoelig hart in
bedwang houden, bijvoorbeeld, en afstandelijk vertellen . Aanklagen
door aan te tonen . Toch nog iets maken van een simpele anekdote .
(En een enkele maal te veel willen maken van een anekdote en mislukken) . Goede werkelijkheidsgetrouwe dialogen schrijven . Gesprekken nabootsen . Boeiend blijven zelfs in de beschrijving van vier
muren . Ik denk aan de woon- en werkkamer van Jan Tamboer . Hij
werkte naar model . Op een plaats kon ik dit controleren : het bureel
van de bakkerij `De Veldbloem' waar de broodvervoerder uit het
gelijknamige verhaal naartoe komt na het ongeval met kar en paard .
Het is het bureel van de cooperatieve bakkerij Vooruit op de Nieuwe
Vaart in Gent. Daar was ik soms geweest, een paar jaar slechts na de
dood van de schrijver. Ik zag het zaaltje zo voor de ogen . Lezers van
Nevele en omgeving zullen wel meer die ervaring hebben gehad .
Uitweiden daarover kan ik bij mijn puntenklassement van de
novellen . Ik had mij voorgenomen ze nu eens te herlezen met de
ogen van een schriftgeleerde . Dit is mij niet gelukt . Omdat Buysse
te veel tot het hart spreekt . Omdat als Buysse vertelt men luistert
met open mond . Ik kon het leesgenoegen niet afbreken . Ik kon
nauwelijks aan mijn heilige kruisjes denken .
Dit heb ik dan toch geprobeerd en om de eventuele lezer even
nieuwsgierig te maken naar het resultaat ervan, als ik was naar het
einde van ieder verhaal, wil ik dit reeds verklappen : tot mijn eigen
verwondering en verdriet zelfs heb ik een kruisje minder gegeven aan
`Grueten Broos' . En zou ik `Op het kleine gehucht' met eentje meer
hebben beloond had ik aan deze novelle niet reeds het maximum
gegeven .
En vooral dit wil ik nu al kwijt : als ik mijn ogen laat glijden van de
zeven dikke delen volledige werken in de bibliotheek naar de dunnere
boeken van Vlaamse en Nederlandse schrijvers, winnaars ook van de
vele literaire prijzen van deze tijd, dan vind ik dat Buysse nog gerust
zijn voet mag zetten naast de besten . Aan geen enkele - op Harry
Mulisch na misschien - zou ik meer kruisjes geven dan aan hem .
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Herinnering een spelbreker?
Ik ben begonnen aan mijn herleesavontuur met `Grueten Broos' en
`Plus-que-parfait' . Vooral bij de herinnering aan dit laatste had ik al
dikwijls gedacht : dit zou ik toch eens willen herlezen . Ik had er mij
veel van voorgesteld . Het werd in het begin een ontgoocheling,
omdat ik er mij te veel van had voorgesteld . Als een lichtvoetig
plezierig verhaal was het in mijn herinnering gaan leven, waarin niets
anders dan de man Plus-que-parfait voorkwam die als een Don
Quichotte vocht tegen de overheersing van de auto . Iemand die het
lawaai van de moderne tijd in de kiem wilde smoren . Lawaai daar
kon ik toen niet tegen . Ik dacht er niet aan dat paardenhoeven en
karrewielen ook lawaai maken en dweepte dus met Plus-que-parfait .
Wat was ik ontgoocheld toen, na een paar bladzijden reeds, mijn
held de baan moest ruimen voor 't barontje, de verharde weg naar
't kasteel en de boeren van de gemeenteraad beloond voor hun
zwijgen met rijkelijk eten en drinken. Mijn held eindigt verbitterd
borrels drinkend, geeft de strijd op, werd ziek en kwijnde. . .
Och, ik overdrijf een beetje, maar ik probeer hier enkel aan te
tonen van wat de waardering van een tekst kan afhangen bij het herlezen . De vroeger in een ander verhaal voorkomende boerengemeenteraadsleden spelen daarin ook een rol .
Nu, ik heb snel mijn eigen schuld ingezien en met mijn ogen van
nu verder gelezen . `Plus-que-parfait' blijft een der beste verhalen die
Buysse ooit bedacht . Ja, bedacht . Want hoewel het allemaal echt en
waar is wat ons verteld wordt, zal het wel werkelijkheid zijn die voor
een deel zelf vervaardigd werd .
`Grueten Broos' is een ander verhaal, een licht maar een echt stukje ontgoocheling . Dit verhaal heb ik lang voor het beste van Buysse
gehouden . Geen vijfentwintig jaar, maar meer dan een halve eeuw
geleden las ik het reeds . Geen kwaad woord erover tot aan de stamp
aan de moeder. Buysse bereidt het drama meesterlijk voor : het harde
werk, de regen, de borrels, de honger ('k zoe nondedzju 'n peird de rug
uit eten) de reuk van het rijkemensengebraad in de neus . . . en dan
plots de ontgoocheling als het vlees - de huefvlakke - er thuis niet is .
Alles zo begrijpelijk en werkelijkheidsgetrouw.
Maar wat daarna komt, met dit niet ophoudend berouw en verdriet van Broos heb ik het moeilijk . Zo'n kloeke beer die wagenkarren lost . Buysse nam wel de voorzorg aan te tonen dat Broos een
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brave en gevoelige jongen is . Als enige wil hij de te laat gekomen
boer nog helpen bieten lossen ondanks het noodweer en zijn vermoeidheid . Toch vond ik het deze keer een beetje overdreven . Zoiets
slijt toch! Twee keren heb ik dit niet gedacht, nu wel . Wordt men
niet te kritisch bij het herlezen? De verrassing valt weg, de nieuwsgierigheid naar het einde is er niet meer . Let men daardoor te veel op
de details? Daar heb ik mij al dikwijls vragen bij gesteld . Een lezer
ben ik, geen herlezer.
Met die luxueuze begrafenis van de moeder, hoewel dit misschien
nog minder waarschijnlijk is, kan ik mij nog altijd verzoenen . Ik
waardeer dit als een goede vondst van Buysse, die pompeuze rijkdom
en kleurenpracht van de kerk in contrast met de zwarte armoede van
het volk . `Grueten Broos' is tenslotte een verhaal en Buysse de verteller neemt zijn luisteraars van de ene verrassing in de andere
naar het einde ervan . Mijn bewondering voor het geheel blijft
dus, maar bij dit te lang durend berouw en ook het einde, die
plotse, onvoorbereide verliefdheid van Broos op de zuster van
Feelken, daarbij blijf ik toch mijn hoofd een beetje schudden . En
dit is dus de oorzaak dat ik `Grueten Broos' een kruisje minder heb
gegeven .

Drie buiten categorie
Welke novellen hebben dan wel het maximum gekregen? Hier zijn
ze in deze voorkeurs volgorde :
1 .Op het kleine gehucht
2 . De bedevaart naar Sint-Cornelius-Ten-Hove
3 . De steunpilaren der `Ope van Vrede'
Ach, dit kleine gehucht, ik zou er wel een lofzang willen op aanheffen . Alles bevalt mij eraan, niets heb ik erop aan te merken . Op
de twee andere vijfkruisjesverhalen trouwens ook niet, maar `Het
gehucht' voldoet nog meer aan al mijn gevoeligheden . Ivo, een oude
jonkman is de hoofdpersoon . Zijn tien jaar oudere zuster is gestorven . Hij heeft er zijn leven lang mee samengewoond . Zij hield hem
al die tijd in een houdgreep . Nu is hij in zijn huisje plotseling
omringd door vier ongetrouwde vrouwen die volgens het gebruik bij
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de dode moeten waken . (Was dat het gebruik? Of zou Buysse dit
bedacht hebben om het verhaal te kunnen schrijven? Dat zou ik toch
eens willen weten) . Zijn verdriet en verslagenheid die na een paar
uren al verdwijnen in de gezelligheid en de drukte van de gezamenlijke maaltijd. Zijn verwondering als hij bedenkt dat hij nu opeens
te kiezen heeft tussen vier vrouwen . Alle vier weer door Buysse zo
duidelijk getekend . De litanieën voor de dode die ze opzeggen . De
hond die daar tussen loopt en die Buysse geen enkele keer vergeet .
Het dobbelspel om de arme zwoeger Ivo gewonnen door zijn oud
lief waardoor hij weer uitzicht krijgt op wat levensgeluk . En op de
laatste bladzijde de nooit vergeten woorden van de oude man : ' zoe
toch zue geiren nog ienige joaren gelukkig zijn in mijn leven . 't Is
Romeo en Juliet niet maar de liefde in de derde leeftijd . `Op het
kleine gehucht' behoort voor mijn gevoel tot het allerbeste van wat
Buysse geschreven heeft .
En `De steunpilaren der `Ope van Vrede" dan? Het verhaal is
genoeg bekend, ook door het toneelstuk . De notabelen van het dorp
die hun borrel komen drinken in de staminee en het hof maken aan
het bedienend meisje, hij heeft het in verscheidene verhalen behandeld maar hier het uitgebreidst . Ik vermeld enkel wat mij nu bijzonder is opgevallen .
Dat Buysse die voor eenmaal met zijn onderwerp niet in de natuur of op een gehucht zit, maar midden in het dorp, toch weer even
met zijn pen een stukje natuur is gaan opzoeken . Er ligt een tuintje
naast de herberg, er vloeit een beekje doorheen, het huppelt vlug en
vriendelijk. Een halve bladzijde weg van komiek, ironie en erotiek,
alsof de schrijver even behoefte had het venster te openen voor een
hap frisse lucht - en 't wordt bijna een gedicht .
En dan de bladzijde waar hij de avond in de herberg beschrijft terwijl de steunpilaren aan het kaarten zijn . Ik moet mij bedwingen of
ik schrijf ze volledig over . Sietjes naaimachine ronkt, tante en het
hondje knikkebollen bij de kachel en het trage tik-tak van de oude
klok, die eentonig al die slaperige stilte als in vadsig wiegen heen en weer
ritmeerde. De koekoek die om het uur uit de klok springt en het
vriendelijk lachend koperen maantje dat een keer in de maand
onmerkbaar langzaam door 't boogvormig gleufje van de zinken
uurplaat reisde, als om te zien of alles daar nog altijd op zijn zelfde
plaats in goede rustige orde was. 't Is weer een bladzijde lang zuivere poezie .
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De bedevaart nu . Ook een volmaakt verhaal . Was ik een schoolmeester (meester Gevers bijvoorbeeld) dan zou ik mijn jongens en
meisjes in Buysses werk niet alleen wijzen op het tuintje en de
koekoeksklok in `d'Ope', maar ook op de beschrijving van de ontwakende dag die de vier bedevaarders beleven als ze naar SintCornelius-Ten-Hove gaan : het opkleuren en fleuren van de jonge
zomerdag, bij het ontwakend gezang van de vogelen . Ook twee bladzijden om in een bloemlezing te plaatsen . Maar dat zou slechte
onderwijspolitiek zijn . Wat geven kinderen om mooie beschrijvingen! Aan de andere kant, wat zou ik aan kinderen meer kunnen
vertellen over dit verhaal? De rest is een subtiele aanval op kerk en
kerkdienaars, (aanklagen door aan te tonen) en op het einde wordt
de arme Liza verkracht door Felhoen . En het volgende jaar trekt niet
het onschuldige meisje maar een ongelukkige jonge vrouw ter bedevaart met een kind dat niet erkend is door de vader. Dit is het
schrijnende einde .
Ik heb een boontje voor het kleine gehucht, maar van Liza hou ik
meer dan van Ivo.

Viermaal aangekruist
Vijf kruisjes heb ik buiten categorie genoemd in analogie met de
Ronde van Frankrijk, daar gebeurt dit ook met de superhope bergen .
Vier kruisjes staat gelijk met het gewone hooggebergte aldaar, bij mij
dan de hele goede novellen . Hier zijn ze, de volgorde betekent niets,
is min of meer de chronologie in het lezen :
Grueten Broos
Plus-que-parfait
De bietenstekker
Gruetmoeder Renske
Een levensdroom
't Beeldeken
Z'n eigen boas zien
Jonge juffers-kransje
Het hofje
Lente
De wraak van Permentier
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Blanche
Meester Gevers
In 't klein Congres
Groeten Broos en Plus-que-parfait hebben we reeds gehad . Van dit
laatste schiet mij nog de onrechtvaardige behandeling van de
veldwachter te binnen . Een pintje te veel gedronken en eens "Leve
de auto" geroepen als mijnheer de baron er nog geen had . Genadeloos wordt hij afgedankt . 't Zou nu ook waar zijn!
Slechts een paar woorden over elke novelle, maar toch enkele meer
over `De biezenstekker' . Het was een gebeurtenis toen de novelle verscheen, als het ware de meesterproef van een beginnend schrijver en
het vestigde zijn naam . Rauw en gewelddadig leven samengebald in
een paar tientallen bladzijden . Hier nergens de gewone vertedering
van Buysse voor zijn onderwerp, nergens een paragraaf afwijking van
de lijn van het verhaal . Het is misschien de enige van zijn grotere
novellen die exact ook zo in werkelijkheid is gebeurd, in ieder geval
zo kan gebeurd zijn, gefundenes Fressen voor de auteur .
Het werd dikwijls een meesterwerk genoemd en dat vind ik ook .
Waarom plaats ik het dan niet op kop van de lijst? Waarom krijgt het
dat ene kruisje niet meer? Omdat mijn klassement niet dit is van een
literatuurhistoricus maar meer het leesplezier van een gewoon lezer
weerspiegelt. Als jurylid met de plicht te kiezen tussen `Het gehucht'
en `De bietenstekker' zou ik na lang aarzelen en veel hartzeer de
eerste prijs geven aan `De bietenstekker' . Er gaat zo'n geweldige
kracht uit van het verhaal . En het drama wint het meestal van de
komedie als het om prijzen gaat . Ik ben er zeker van, in Nederland,
voor Kloos en Co zou het Vlaamseigen taalgebruik van `Het
gehucht' wel een hinderpaal tot publiceren zijn geweest, alleen voor
`De bietenstekker' zagen ze dit over het hoofd.
En waarom kan ik dit goede voorbeeld niet volgen? Ik schreef het
reeds : het verhaal van de arme Ivo raakt dl mijn gevoeligheden, het
geweld en de ruwheid van Cloet gaan er tegen in . Zo is het niet de
kunst van het schrijven die mijn keus heeft bepaald, maar het gedrag
van zijn personages . Of zou ik het zo zeggen : `Het gehucht' verrukt
mij, `De bietenstekker' bedroeft mij . Ach, wat is het moeilijk kiezen
tussen twee gelijkwaardige schoonheden!
`Een levensdroom' . Een man met zo'n bescheiden verlangen, een
varkentje kunnen kopen, die daar met zijn laatste krachten voor
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werkt en eronder bezwijkt, zijn familie in de grootste miserie achterlatend . Triestig bericht uit arm Vlaanderen . En mag ik hier
nu `prachtig' achter schrijven omdat Buysse het zo goed verteld
heeft?
"t Beeldeken' . Die twee laatste bladzijden komen in mijn bloemlezing. Die arme vrouw, haar man dood, haar drie kinderen kwijt,
eindelijk doorziet ze wat `het kasteel', waar ze steeds naar heeft
opgekeken, eigenlijk is . Eerbied en ontzag hielden haar klein en
zwak . Nu komt ze in opstand . Maar in de laatste paragraaf buigt ze
toch weer het hoofd. Ze ziet haar machteloosheid in .
Ook `Het hofje', `Z'n eigen boas zien' en `Blanche' zijn verhalen
uit arm Vlaanderen, mensen die hun lot ondergaan en ten onder
gaan .
Maar Permentier neemt zijn lot in eigen handen en gaat toch ten
onder. Zijn wraak is een zinloze moord . Veel vroeger nog dan in
Tantes bewees Buysse dat hij zeer diep in de roerselen van de
menselijke ziel kon kijken . Mensen die onrechtvaardig behandeld
worden door de maatschappij en uitgestoten worden kunnen gevaarlijk worden . Dat zulke misdaden bloedige realiteit zijn werd dit jaar
bewezen door de moorden op Amerikaanse scholen door kinderen
gepleegd. Buysse zag dit honderd jaar geleden al . Freud had hij daarvoor niet nodig .
Drama's zijn dit allemaal . Maar ik vind in mijn leesplezier het
gevoel van vrolijke verrukking terug bij mijn aanwezigheid op het
jonge juffers-kransje . De god- en pastoorvrezende ongetrouwde
jonge vrouwen van het dorp, die tweemaal daags naar de kerk gaan,
besluiten wekelijks samen te komen bij koffie en gebak . Eindelijk
hebben ze wat plezier in het leven, kunnen ze roddelen en over de
liefde klappen . Maar als dit de pastoor ter ore komt grijpt hij in . De
almacht van de kerk. De greep op de mens mag niet gelost worden .
Zelfs in eigen huis niet lachen en vrolijk zijn . Deemoedig het hoofd
buigen, enkel Jesusken beminnen . Weer zo'n brutaal-strenge pastoor,
de dictator van het dorp, zoals in `Paatros' . En de jonge juffers lopen
onmiddellijk weer in het gareel . (Slechts eenmaal, later in zijn leven,
tekent Buysse een vriendelijk, behulpzaam pastoorke, in `Huwelijksaanzoek' uit Kerels) . Buysse is op zijn best bij het beschrijven van wat
gebeurt en gezegd wordt door de openbloeiende jonge vrouwen op
die samenkomsten . 't Is of hij er zelf bij is geweest, of reeds over een
bandrecorder beschikte.
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`Lente' nu . Ach, 't is zeker al de vierde keer dat ik het verhaal lees .
Daardoor zal het wel een kruisje te weinig hebben gekregen . Wat is
mij deze keer opgevallen? Het water. Het mag dan goed weer zijn
zoals bijna altijd in Vlaanderen bij Buysse, het water in de lente zal
zeker nog te fris zijn geweest, voor de Parisienne Leontientje . Dat
denk ik toch . Begin van de zomer bibber ik nog in een openluchtzwembad . Maar goed, slechts een vluchtige gedachte, ik wou
mijn leesplezier niet bederven . Dat laat Cyriel Buysse niet toe . Zelfs
van een sprookje maakt hij werkelijkheid . De drie broers, zo verschillend, men ziet ze voor de ogen . En Cordule dan! Die springt
levend uit de bladzijden omhoog bij ieder woord dat ze zegt . Ik hoor
oude tantes spreken . Kortaf, een snak en een beet, bijna altijd de
schijn van kwaad te zijn . Het eigen dialect doet veel aan de weergave
van de werkelijkheid . Ik herinner mij een novelle De boeren van de
eveneens bewonderde Tsjechov, daarin steken die boeren ellenlang
(vertaalde) tiraden af. Zo spreken onze boeren niet en de Russische
kreeg ik nooit zo goed voor ogen als Cordule die maar de luttele
woorden zegt : da zijn toch dijngen, da zijn toch dijngen . `Lente', ook
een juweel aan Buysses kroon . Voor die tijd zal dit verhaal wel het
equivalent zijn geweest van wat nu soft-porno wordt genoemd .
Leontientje in het water gehuld in haar indiscreet plakkend nachtkleed en Standje daarbij die haar leert zwemmen . De twee andere
broers kijken toe terwijl hun zuster naar het dorp is . Toen de natte
droom van een boer in de lente .
Maar echt de schoonheid van de vrouw beschrijven, met `graagte'
om eens een van zijn woorden te gebruiken, doet Buysse slechts in
`Meester Gevers' . Tot dan toe zijn al zijn stamineemeisjes, Uleken,
Fietje, Sietje, Angeliekske, wel fris en lief, maar de vrouw zoals
Rubens ze geschilderd heeft, beschreef hij slechts in `Meester
Gevers' . Dit is een detail dat mij deze keer slechts opviel, als man in
de gevaarlijke leeftijd . Het is natuurlijk slechts een detail in het verhaal . Het onderwerp is de schoolstrijd in het laatste kwart van de
vorige eeuw. Weer zo'n strenge pastoor : groot en fors van gestalte met
harde ogen en gefronste wenkbrauwen, die de schoolmeester van het
dorp dwingen wil over te lopen naar zijn kamp . De meester verzet
zich . Niemand spreekt nog tot hem, zijn huis wordt met stenen
bekogeld, hij vlucht naar een vriend . Daar ontmoet hij Anna, een
blonde prachtgodin, hij wordt verliefd, afgewezen, door de pastoor
overwonnen, in de ban van het dorp geslagen, wordt ziek en sterft .
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Zoals velen in die tijd was hij niet sterk genoeg het tegen kerk en
pastoor op te nemen . Met heel zijn hart en medeleven staat de
ik-verteller deze keer openlijk aan de kant van de meester . Van de
brute sterke Cloet tot de zwakke teerhartige meester Gevers, ieder
portret lukt aan Cyriel Buysse .
Laatste genomineerde in de vierkruisjeslijst is `In 't klein Congres' .
Ontdekte ik in Uit het Leven (1930) . In zijn oude dagen, hij is dan
zeventig, schrijft Buysse nog eens een meesterwerkje op het gebied
van de novelle . Slechts een twintigtal bladzijden telt het. Een liefdespaar dat niet past in het romantisch arsenaal . Buysse grijpt daarvoor
weer naar het gekende ritueel in zijn werk, de dreupelgang van de
notabelen van het dorp van staminee naar staminee waar ze bediend
worden door een jong meisje, hier Angeliekske . Deze keer een
bakker die er warmpjes inzit en vroeg in de morgen kan ophouden
met werken, heel groot, zwaar en dik. . . hij droeg een druipsnor en zijn
lome gang was,
waggelend, op brede, platte voeten . Jonggezel natuurlijk,
achtenveertig jaar oud . Zijn laatste dreupelhalte is `In 't klein
Congres', een groezelig cafeetje annex winkeltje . Daar woont en
bedient geen jong meisje maar de weduwe Steeffe, achtenvijftig
jaar oud, een lange, magere vrouw met felle ogen . Het heette dat
zij rijk was . Hoe die twee met elkaar omgaan, hoe het tot een
huwelijk komt dat heel het dorp op stelten zet en wat daar op
volgt in de slaapkamer, dat is kostelijk, het behoort tot het beste
van wat Buysse geschreven heeft . De fanfare van het dorp die
de pasgetrouwden begroet : . . . Kamiel met zijn trombone waaruit de
gekste geluiden losbarstten en Daneels met zijn geweldige bombardon,
die als een reuzen-koperslang rondom zijn hals gekronkeld hing.
Duukske, klein en gebocheld, bespeelde zijn jammerende fluitje en
Van Heule met zijn lange, nobele baard, liet de tonen uit zijn klarinet heervloeien . Siron met zijn scheel oog en zijn scheve buik donderde op de grote trom. Verrukkelijk is hier minder op zijn plaats,
kostelijk is het woord . Komt zeker in mijn bloemlezing.

Drie kruisjes maar, daarom niet minder goed
Dit waren dus de bijzonder goede novellen . Nu de hele goede die
met drie kruisjes werden bekroond :
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Pierke en Kootje
De broodvervoerder
Van Allei j nes' ziel
Het roomwitte koetje
Paatros
Verkiezing
Lauwegem tegen Bavel
Irène en de treurmars
Micus
Het bruggetje
Poapkens zondagsrust
Als ik deze titels overlees schud ik het hoofd : aan welke onderneming ben ik begonnen! Zo'n rangschikking waarvan ik gedroomd
heb laat mij nu onbevredigd . Ik neem vrijwillig de taak op de
schouders van een voetbaltrainer die een elftal samenstellen moet en
over twintig gelijkwaardige spelers beschikt . Wie kiezen? Waarom
`Paatros' bij de bankzitters plaatsen? Die geile priester daarin, die
alles wil weten hoe het er in een bordeel aan toegaat . En de andere
broers die jaloers zijn dat zij niet mogen (moeten) trouwen, dat is
toch schitterend! Maar de novelle is een beetje kort en het einde lag
anders in mijn herinnering. Vandaar. Hetzelfde herleesprobleem dus
als bij `Plus-que-parfait' . Ja, het doet mij pijn aan het hart . Er is geen
kruisje verschil . Een half misschien .
Of `Het roomwitte koetje', die arme vader voor de tweestrijd
plaatsen : verdriet bij de dood van zijn zoontje, of vreugde bij het verwerven van het koetje . Ook weer goed bedacht . Sluw bedacht .
En `Pierke en Kootje' dan! De vader, een onverbeterlijke pensjager,
altijd vrolijk, altijd content, zelfs in de gevangenis! En, gewoonlijk
vind ik Buysse een beetje te sentimenteel als hij over dieren schrijft,
maar het toneeltje van de vriendschap tussen het eendje en het
kuikentje is een juweeltje .
Ik kan niet weer over ieder verhaal mijn zegje doen maar mijn
enthousiasme over `Poapkes zondagsrust' uit Kerels (1927) moet ik
toch kwijt . Kom, laat mij ook eens overdrijven : Poapke is de mooiste
beschrijving van een levensgenieter uit de gehele wereldliteratuur. In
ieder geval van wat ik er van gelezen heb . Het bijzondere daaraan is
dat hier het leven wordt beschreven van een gewoon arbeider, metselaar van beroep, die in de jaren twintig van deze op sterven na dode
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eeuw, zes volle dagen in de week moest werken, en het zal toen wel
meer dan veertig of zelfs achtenveertig uur zijn geweest . Daaraan
vindt hij reeds plezier, aan dit werken, aan de huizen die hij bouwt .
Maar hij leeft vooral naar de zondag toe en van die dag maakt hij een
hoogdag van luiheid, rust en genot. Buysse beschrijft die volledige
zondag, hoe Poapke hem doorbrengt, doorgenist zou ik bijna
zeggen . Van het genot 's morgens bij het wassen en ontbijten (het
was al de avond daarvoor begonnen bij het zich laten scheren) .
Daarna in zondagse kleren naar de kerk, kijken naar bolders, reeds
een paar dreupels drinken, middagmaal en middagslaap . Om vier
uur ontwaakt hij en gaat hij heel eenvoudig voor het venster naar de
voorbijrijdende auto's zitten kijken met naast zich op de vensterbank een klein flesje jenever, dat hij heel traag bij kleine slokjes uitdrinkt . Hij geniet, hij rust, hij wordt dronken, een zachte gelukzalige roes .
Het genot van Poapke, en het plezier dat Buysse heeft bij het
beschrijven ervan, zet zich ook over op de lezer . Bij mij was het toch
zo . 't Was of ikzelf zo'n dag aan het beleven was . Mensen die gelukkig
zijn, dat is ook een realiteit . Wij zijn hier ver verwijderd van het
rauwe naturalisme uit `De biezenstekker' . Buysse is geen dertig jaar
meer, hij is de zestig voorbij . Arm Vlaanderen begint tot het verleden
te behoren . Wij zijn al in de `goede' jaren twintig . Buysse heeft een
mildere kijk op het leven en de werkmensen leven voor het eerst in
de wereldgeschiedenis al een paar frankjes boven het levensminimum . Poapke is er een van, een zeldzaam figuurtje in onze literatuur.
En hij mag wel even naast de belangrijkste andere mannelijke
exemplaren uit Buysses `openluchtmuseum' geplaatst worden . Al
was het maar om even aan te tonen hoe diep hij in zijn werk gepeild heeft in de ziel van de mens, hoe breed het bereik is van de
menselijke hartstochten, en het daaruit voortvloeiend gedrag, die
hij heeft beschreven . Hoe verschillend zijn zijn Kerels en zijn
Typen!

De geweldenaar Cloet naast de zachtaardige meester Gevers, de
berouwvolle Broos naast de wraakzuchtige Permentier, de nors zwijgende Stien uit `Het bruggetje' naast de altijd vrolijke vader uit
`Pierke en Kootje', de door hel en duivel gekwelde Van Alleijnes en
Poapke de levensgenieter die de mis hoort zoals hij een gesprek zou
aanhoren van mensen die dingen vertellen die hem niet veel aangaan en
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hoe verschillend getekend zijn Paatros en Micus niet, uit de gelijknamige novellen, in hun begeerte naar de vrouw!
(Van Harry Mulisch heb ik het volgende aangestreept in zijn boekje over de zaak Eichmann : Twee verschillende mensen gelijken minder

op elkaar dan een leeuw en een luis)

Proza - kleingoed
ik heb nu mijn gouden, zilveren en bronzen kruisjes uitgedeeld . Op
die plaats van mijn betoog gekomen besluit ik, na rijp beraad zoals
dat heet, heel mijn kruisjesgedoe op te doeken .
Waarom?
Ten eerste : ik merk, te laat, dat mijn voorbeeld Michaël Sadleir,
drieënveertig romans van Anthony Trollope met elkaar vergeleek .
Wat in het Verzameld werk staat, het zijn zelfs niet allemaal novellen .
Ik kan en mag geen stukken die vijftig bladzijden beslaan vergelijken
met andere die er maar twee tellen en tot een geheel ander genre
behoren . Een volledige rangschikking van alles wat in deel vier en
vijf staat kan dus niet .
Ten tweede en vooral : als ik met mijn kruisjes van vijf naar twee
zou afdalen zou de eventuele lezer de indruk krijgen dat hij bij het
minderwaardige werk is aangeland . Niets is minder waar!
Waar is dat, wat overblijft, meestal bestaat uit kleiner werk . Bovendien beslaan de reeds aangekruiste novellen het grootste deel van de
twee boeken . Het overblijvende materiaal bestaat, op een aantal uitzonderingen na, meestal uit korte schetsen van een vier- of vijftal
bladzijden, een uitgewerkte anekdote of herinneringen . . . Kijk, daar
hebben we het al : twee herinneringen uit zijn kinderjaren : `Pa-ijs', en
`Mijn' . Of we zien hem even als naar het volle leven verlangende jongeling in `De lichtjes van de grote stad' . Dat zijn kostbaarheden die
geen enkele Buysse-liefhebber zou willen missen . Te weinig over deze
periode van zijn leven heeft hij eigenlijk geschreven .
Aan de andere kant, dit moet ook gezegd : Buysse schreef gaarne,
bij de onbeduidendste anekdote die hij hoorde vertellen greep hij
naar de pen, hij maakte van alle hout pijlen . Soms is dit hout niet al
te sterk of heeft hij het al gebruikt . Gelukkig is dit niet zo dikwijls
het geval . Zelfs in dit kleiner en kleinste werk blijft hij meestal toch
de boeiende verteller naar wie men met een glimlach of ontroerd
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luistert . Och, klein werk, ik wil mezelf alweer corrigeren als ik de
gelezen titels overloop . Er zijn er vele bij die ik slechts met hartzeer
niet opnam bij de uitverkorenen . Streng maar rechtvaardig was ik,
een kwart van een kruisje minder viel al door de mand! Maar ik zou
daar een dik boek, een magnifieke bloemlezing kunnen mee vullen,
nu nog een literaire prijs waard en misschien zelfs het proza van de
heer Brusselmans evenarend .
Ziehier een begin van inhoudsopgave :
Van 't negende . . ., Het varken, Het legaat, De dorpsmuziek,
Het huis, De republiek Oelegem, Het zomerlief, Sander Ouk
en Soarel Lawwe, Jan Tamboer, Het advertentiebriefje, Het
bezoek van de engel Gabriël op aarde, De paniek,
Huwelijksaanzoek, De steen, De koe van Dons, en hoe
meesterlijk is `De terugkomst uit Amerika van Free Vervaet'
niet verteld en . . . neen, ik hou op . En rangschikken doe ik niet
meer.

Het talent ontrafeld
Over slechts nog één verhaaltje wil ik uitvoeriger iets zeggen omdat
het mij naar het besluit kan voeren van mijn herleesavontuur . De
titel ervan is : `In het aangezicht van de dood' . Het beslaat slechts
twee bladzijden, een niemendalletje voor Buysses doen en laten,
meer een cursiefje dan een verhaal . Hij begint met de lof te zingen
van het landelijk stoomtrammetje. De trein rijdt zo snel en zo recht
mogelijk op zijn doel af is een somber, lelijk, log ding maar het buurttreintje (het reed ook nog in mijn jeugd door de straten van Gent)
dringt kronkelend en gezellig in het hart van de streek zelf. Daar zit de
schrijver in, geniet van het landschap en beschrijft het . Zoals altijd
bij hem is het goed weer en het ritje levert hem een prachtige bladzijde op . De bloeiende lentevelden, een koolzaadveld als een tintelende goudvlek, een beekje met een gewelfd bruggetje erover, de
door de zon beschenen huisjes met groene luikjes en rood dak, de
kerktorens, de vele molens . . . 't Is deze bladzijde lezend dat ik mij de
bedenking maakte : om dit alles te kunnen opsommen en het op
papier bijna grafisch voor te stellen moet die man over een fotografisch geheugen hebben beschikt . Van een paar nota's in een rijdend
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treintje genomen is wat hij schreef niet te reconstrueren . Een fotografisch geheugen zoals b .v. Simenon en Ivan Boenin had hij, en een
gevoeligheid om van dit gestockeerd materiaal opnieuw, al schrijvend te genieten, waardoor hij dit genot aan de lezer kon overzetten .
Dat was van zijn talent al een eerste troef die het kon uitspelen .
Wat had hij nog meer?
Hij had psychologisch inzicht, of doorzicht . Van het uiterlijk
gedrag van een mens kon hij de innerlijke roerselen afleiden . (Niet
alleen in Tantes toonde hij zich een psycholoog, zoals ik tot mijn
verontwaardiging eens gelezen heb, maar vanaf het begin!)
Wat nog?
Zijn goed geheugen maakte hem het schrijven gemakkelijk waardoor hij het maximum nut haalde uit de gevoeligheid waarmee hij
zich op zijn onderwerp concentreerde .
Wat nog?
Zeer voornaam : hij was als schrijver een echt vertellerstype .
Daarmee bedoel ik iemand die zo kon beginnen dat hij de nieuwsgierigheid van zijn lezers opwekte, hen in de ban van zijn woord kon
houden en hen op het einde beloonde met een bevredigend of verrassend einde .
Anders gezegd : hij kon verhaaltjes bedenken . In zijn geval alle op
de werkelijkheid gebaseerd .
En nog anders en een beetje geleerd gezegd : hij was iemand die de
chaos van de realiteit kon versnijden tot de orde van de kunst .
Ik neem weer die twee bladzijden ter hand : eigenlijk is het niets
anders dan de beschrijving van wat hij tijdens het buurttramritje
gezien heeft . Maar hij begint met de zin : Die ochtend heb ik een man
gezien die de Dood in 't aangezicht schouwde. Dan kijkt hij twee
bladzijden lang naar de zonovergoten lentevelden, maar op het einde
is er plots een fietser die bijna door het treintje overreden wordt en
de dood in d'ogen ziet. Hij heeft weer iets verteld waar de lezer
geboeid naar luistert en op het einde een zucht van verlichting slaakt .
De laatst zin is dan : Het trammetje reed onverschillig verder door het
bloeiend land, een windmolen die in 't verschiet lustig met zijn rode
armen wiekte, scheen het vrolijk lachend naar zich toe te wenken .
Wat was het mooi dit Vlaanderen van Cyriel Buysse!
En hoe mag de Vlaamse lezer zich gelukkig prijzen dat zijn land zo
mooi, en zijn mensen met zoveel liefde door Cyriel Buysse zijn
beschreven .
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Vlaams, Nederlands en Nevels
Een paar weken voor ik aan het herlezen van Cyriel Buysses novellen, schetsen, stemmingen en herinneringen begon, las ik Vlaamse Leeuwen van Jeroen Brouwers . Hij is daarin niet mals voor
Vlaamse auteurs die, naar zijn oordeel, slecht Nederlands schrijven .
Weinigen vinden genade in zijn ogen . Stijn Streuvels verklaart hij
zelfs niet meer te begrijpen, totaal onleesbaar geworden . Voor Cyriel
Buysse was hij in een goede bui, hij vat hem met handschoenen aan .
Toch een weinig geërgerd door Brouwers' aanvallen op Vlaams taalgebruik begon ik op zijn taal te letten. Daar vond ik niets op aan te
merken . . Of toch? Wat las ik op een zekere bladzijde? Het woord
`incompleetheid' . Dat had ik nog nooit gehoord of gelezen . Het
woord stoorde mij, compleetheid zou ik al erg genoeg gevonden
hebben, maar incompleetheid! Waar had hij dat uitgehaald! Dat kon
toch geen goed Nederlands zijn, vond ik . Inplaats van zelf in een
woordenboek te kijken, sprak ik daarover met een geleerde vriend .
Was onvolledig nu ook al niet meer goed?
Mijn geleerde vriend gaf mij een lesje . Hij vond incompleet in
twaalf verschillende woordenboeken, en dit afschuwelijke incompleetheid in twee .
Ik schrijf dit als inleiding bij dit deel van mijn betoog, om de lezer
te waarschuwen : hij heeft met een amateur te doen op het gebied van
correct taalgebruik die bovendien te lui is om in een woordenboek
te kijken . Deze bladzijden schrijf ik dus heel voorzichtig, vooral daar
waar ik het over Franse woorden in Vlaamse zinnen van Cyriel
Buysse heb .
Maar dit doe ik op het einde, eerst iets over zijn gebruik van het
Oost-Vlaamse, Nevelse dialect . Ik vind de oplossing die hij gekozen
heeft voor het probleem van de werkelijkheidsweergave de goede :
Nederlands voor de beschrijvende delen en dialect voor de dialogen .
Zijn verhalen zijn voor het overgrote deel aan een klein stukje Vlaanderen gebonden en zijn personages spreken de taal van die streek .
Hij kon toch Cordule de taal van Eline Vere niet in de mond leggen!
Trouwens Buysse zou dat nooit gekund hebben . Hij was voor de
inspiratie van zijn verhalen aangewezen op die streek en de mensen
die er woonden, ze anders doen spreken zou hem het geloof in zijn
eigen personages hebben ontnomen en als er iets is wat een schrijver
nodig heeft dan is het dit geloof. De mensen springen zo levensecht
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uit de bladzijden naar voren door wat ze zeggen en hoe ze het uitspreken . Zou Buysse nog wel Buysse zijn in een keurig taaltje omgezet?
Natuurlijk, ik heb makkelijk spreken . Het dialect dat mijn
moedertaal is lijkt op dit van Nevele, slechts enkele klanken verschil,
zinsopbouw en woordenschat zijn dezelfde . Mijn hart maakte iedere
keer een vreugdesprongetje als ik, in geschrifte geboekt, vergeten of
niet meer gebruikte uitdrukkingen terugvond . Zoals : da zijn toch
dijngen of toet toetvoor toch wel, of bah ten doetvoor in 't geheel niet,
of ten messan nie, zoiets als 't komt er niet op aan .
Voor mij verhoogd leesplezier, voor een Limburger wellicht een
moeilijkheid . Dialect schrijven stelt altijd een probleem . Zelfs ik
moest het aanvoelen van een woord omstellen . Een `sloeber' bij
Buysse is duidelijk een slechterik, het woord wordt altijd als een verwijt gebruikt, terwijl dit in Gent een sympathiek personage is, `ne
goeie sloeber' is altijd een grappig personage . En zoveel keren ik ook
dit woord las moest ik er iedere keer die grappigheid uit weglezers,
het proberen in de Nevelse betekenis aan te voelen . Maar altijd bleef
er toch nog een snuifje komiek aan vastkleven . Zijn het de vijftien
kilometer of de vele jaren die het woord een andere betekenis hebben
gegeven? Zoals het onnozel van Conscience niet meer ons onnozel
is? Ik weet het niet .

Wat ik ook opmerkte is, dat Buysse, in de dialectgedeelten, soms
woorden, of deeltjes van zinnen in het Nederlands schrijft . "Inderdaad" of "lichaam" hoor ik een dialectspreker niet gebruiken . Deed
hij dat om het lezen niet te moeilijk te maken? Of omdat hij zelf
geen "zuiver" Nevels meer kon spreken? Ook dat is niet meer na te
gaan en zo belangrijk is het trouwens niet .
En zijn taal in de beschrijvende en verhalende delen? Het is de taal
van nu, misschien Vlaamsachtiger dan een purist zou wensen, maar
in ieder geval vertelt hij altijd zo boeiend en schrijft over de natuur
zo mooi, dat men over eventuele en rare onvolkomenheden heen
leest. Ik in ieder geval . Geen sprake van dat daar iets zou moeten aan
veranderd worden, of zelfs herschreven zoals men met Conscience
wel kan doen, en ook - ik weet niet waarom - reeds met Virginie
Loveling is gebeurd . Maar ieder schrijver heeft zo zijn tics en eigenaardigheden en in die tweeduizend vijfhonderd bladzijden van deel
vier en vijf, ben ik toch hier en daar in een zin, verwonderd glimlachend of nadenkend blijven haperen - en daaraan wijd ik nog een
paar bladzijden .
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Buysse schreef in de tijd van de tachtigers, toen de schoonschrijverij in de mode was . Zo erg is zijn taal daar niet door getekend . Vaag-wegblauwende nevelverten is heel mooi, maar hier en daar
leest men ook : deemoedigde hij en angstigde zij ook hoofdschudde hij .
Typisch tachtig. Zo veel valt het niet voor en eigenlijk heb ik daar
geen moeite mee .
Dat zijn personages altijd `gillen' als ze iets luid en heftig zeggen
dat herinnerde ik mij nog uit de romans Uleken en De schandpaal.
In de novellen doen ze dat ook . Eigenaardig is toch dat Buysse nooit
de woorden roepen of schreeuwen gebruikt . Zoals het woord gillen
nu gebruikt wordt staat het voor een luide en scherpe kreet . . . ja, voor
een gil, niet voor heftig gesproken woorden, zoals het bij hem altijd
het geval is .
Nog klachtjas over een werkwoord : schrikken . Het heeft naar het
schijnt een zwakke en een sterke vorm . Zwak heb ik het nog nooit
gebruikt gezien . Het doet dan ook raar aan, dikwijls `schrikte' of nog
erger `ietwat onthutst en geschrikt' te lezen, waar ik toch geschrokken verwacht . Ligt dit ook aan de tijd? Maakt honderd jaar een
werkwoord sterk?
Het woord `instinctmatig' vloeit zeer gemakkelijk uit zijn pen, het
komt bijna in ieder verhaal voor. Maar dat vergeef ik hem ook . Ik zie
Cyriel zeer snel schrijven, nog met de kroontjespen, onder de druk
van zijn gevoelens, en als zijn personages iets doen, snel en zonder er
bij na te denken, grijpt hij naar dit woord . Beter dan dat hij zijn
inspiratiestroom had onderbroken om een ander woord te zoeken .
Gevoelens mogen niet afkoelen tijdens het schrijven .
`Obsessie' is ook een van zijn lievelingswoorden .
Tussendoor iets volledig in zijn voordeel en in het voordeel van het
Vlaams waarmee de heer Jeroen Brouwers zo in onvrede leeft : nergens zondigt Buysse tegen het geslacht der woorden, zoals meer en
meer regel wordt bij onze Nederlandse auteurs . Nergens leest men :
de kamer hij, en de koe is altijd vrouwelijk .
Nog een eigenaardigheid : de verkleinwoorden . Buysse schrijft zeer
dikwijls vanuit een vertederd gevoel . Soms zegt hij het zelf. Over
Sander Ouk : Het vertederde mij, dat hij op zo hoge leeftijd, in zulk
akelig weer, nog voor zijn armzalig brood moest werken . Dit gevoel
strekt zich ook uit over de landschappen . Daar ligt dan een dorpje,
een gehuchtje, met een wit kerkje, staat een huisje of een hutje met
een strodak. Daar valt niets op te zeggen . Maar achter dit huisje
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ligt dan een "boomgaardje" . Wat toch al een ongewoon woord is .
Ook het zoveel gebruikte woord "het barontje" klinkt een beetje
raar. En in het verhaal over de West-Vlaamse smid die poogde in
Oost-Vlaanderen `Z'n eigen boas te zien' wordt een paar maal
over zijn "smidsetje" gesproken . Ligt het aan de tijd of wil hij zo vertederen dat kleine smidse niet vertederend genoeg is? Weet ik ook
niet .
Ook wat het gebruik van Franse woorden betreft heb ik er het
raden naar of ze uit zijn Gentse tijd of uit Den Haag komen . Het gaat
denk ik, hoogstens om een twintigtal woorden die mij opgevallen zijn
omdat ze nu niet, of niet meer zo veel gebruikt worden . In `d'Ope
«
»
van Vrede' : savoureren" en tentatie . Ook getenteerd„ . Ik vond het
zulke precieuze woorden voor Buysses doen . Het verhaal werd
gedrukt in 1904 . Buysse was toen al getrouwd en naar Den Haag verhuisd . Invloed van de taal die hij daar hoorde? "Frappeert" kan hij
meegebracht hebben uit Gent . Maar verschillende keren "de foule"
voor menigte, kan ik niet thuisbrengen . En "vexaties", moet ik daar
bij aan een Hollandse corrector denken? Die moet er wel soms
geweest zijn, denk ik, want ergens trof ik tweemaal "wethouder" aan
waar hij anders altijd het Vlaamse "schepen" schrijft .
Maar het is vooral in `Brood en dood' dat men naar mijn oordeel
het best kan merken, uit welk taalmoeras de jonge Buysse zich heeft
moeten opwerken om eindelijk te komen tot het schrijven van een
meer dan behoorlijk Nederlands . Als hij `Brood of Dood' schrijft is
hij nog geen dertig . Hij verblijft nog in Gent of Nevele en spreekt
het Nevels dialect en Frans . De taal schijnt mij veel Vlaamser dan in
andere verhalen en de Franse woorden die ik erin aantref staan er
omdat hij er geen Nederlands equivalent voor kent . De hoofdpersoon is een kunstenaar, schilder, een bultenaar . Hij noemt hem een
enkele maal "een monster" en verschillende keren een "avorton", in
mijn Larousse "un petit homme mal fait" . Ik heb dit woord nooit
gehoord in het gesproken Gents . Ook niet "met persistentie" iets
doen, of uit de "néant" komen . Een "folie" begaan wel . Maar het
raarste woord dat ik in `Brood en Dood' vond was een "rastaquouère" .' Hij schrijft dit woord driemaal, tweemaal tussen aan-

(1) In Petit Larousse illustré : "Stranger menant grand train et dons on ne connait pas les
moyens d'existence" .
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halingstekens, eenmaal zonder. Ik dacht op het eerste gezicht dat het
zelfs geen Frans was . maar hoe verbaasd was ik te vinden dat het zelfs
Nederlands zou zijn . Volgens mijn oud Fr.-Ned . woordenboek van
Vercoullie toch . Het heeft allerlei rat-achtige betekenissen, maar in
de eerste plaats staat het er gewoon als in het Frans, met de m . van
mannelijk erachter. Buysse had dus gelijk het eens zonder aanhalingstekens te gebruiken! Zo komt het dat ik mijn rol van pietje precies, van zuustepiet, van muggenzifter heb opgegeven . Ik herhaal, de
paar woorden of uitdrukkingen waarbij ik een beetje raar heb
opgekeken verzinken in het niet in de 2500 bladzijden die ik gelezen
heb . Van Buysse mocht Jeroen Brouwers zeker niet zeggen dat hij
onleesbaar is geworden . Aan mijn ongewone rol van muggenzifter
heb ik toch de kennis van een nieuw woord overgehouden : een `rastaquouère'!
Mag ik hier nog deze anekdote aan toevoegen : Een nicht van mij
werd tweetalig opgevoed : Gents en Frans . Met lede ogen heeft ze
gezien hoe in Vlaanderen het Nederlands meer en meer de plaats
innam van het Frans . Toen ze een boek las van Cyriel Buysse was ze
opgetogen over haar lectuur : "Dat is tenminste een schrijver" riep ze
uit "die kan zowel Gents, Vlaams als Frans schrijven!"

Buysse en Streuvels
Na die vele novellen en schetsen voelde ik weer behoefte aan langer
aangehouden lectuur. In mijn keuze van een boek speelde Vlaamse
Leeuwen van Jeroen Brouwers een rol . Zou Stijn Streuvels dan
werkelijk zo moeilijk te lezen zijn? Ik las eerst De vlaschaard en
onmiddellijk daarna Rozeke van Dalen .
Die taal van Streuvels! Hij schrijft een soort gekuist West-Vlaams .
Zoiets als (naar Gent overgebracht) : "Zet uw eenvers op een rote" of
"de pompeers zijn daar" . Met iemand die zulke taal zou spreken
in Gent, daar lachen we mee . Stijn Streuvels doet ongeveer hetzelfde en 't is hoegenaamd niet belachelijk . Zelfs in de dialogen daar waar Buysse, Timmermans en Claes het dialect nabootsen gebruikt Streuvels deze zelfgemaakte taal, dit West-Vlaams door
een wijdgeopende Nederlandse zeef gegoten . En 't wonder is dat
het niet hindert bij het lezen, 't is een taal die zich genoeglijk laat
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lezen . Is het de charme van de verteller die het meeste effect heeft?
De vlaschaard: ik vraag mij af waardoor Streuvels zo boeit in 't
begin van het boek . Een simpel gegeven, soms lang uitgesponnen
beschrijvingen, zwaar op de hand, geen greintje humor, 't gaat maar
over boeren en 't leven op het land, nieuwe feiten worden heel traag
naar voren gebracht . En toch las ik geboeid verder . Het kan niet
anders, een deel van de aantrekkingskracht moet uit het taalgebruik
komen .
De Witte is een opeenvolging van episodes, Pallieter dat zijn
taalflitsen, penseelstreken en de chaotische gemoedsbewegingen van
een man, De vlaschaard is een feilloze dramatische constructie waar
geen speld tussen te krijgen is, naar één enkele stokslag op het einde
toe geschreven . Dit einde vind ik grandioos .
Rozeke van Dalen . Ook het leven op het land, ook boeren als
hoofdpersonages . Het boek begint zelfs met dezelfde tonelen waarop
De vlaschaard eindigt, de slijting van het vlas . Maar er is een groot
verschil dat van in het begin opvalt : bij Streuvels speelt het conflict
zich af tussen twee machtige personages, twee rijke boeren . Met
Buysse vertoeven we bij de landarbeiders die dansen moeten naar de
pijpen van de boeren . Boven de personages van Streuvels staat enkel
god die het goede of het slechte weer uitmaakt . De landarbeiders van
Buysse hebben nog de boer boven zich en als ze zelf boer geworden
zijn is er nog de baron van het kasteel .
Of Streuvels, in de tijd dat hij De vlaschaard schreef de landarbeiders kende, betwijfel ik. Als er in dit boek gesproken wordt van werk
is het altijd in de plezierige zin . Werk is altijd geluk . De meisjes die
de slijting zullen doen denken enkel aan de grote pret en de leute die
er zal gemaakt worden . Dat is niet zo volledig mis gezien. Maar geen
enkel woord schrijven over de vermoeienis van de taak is de zaken
ook verkeerd voorstellen .
Bij Buysse horen we in 't begin over den langen zwaren arbeidsdag en voelen we de tegenstelling tussen de sociale groepen, wat
bij Streuvels hoegenaamd niet het geval is . Boer Vermeulen is een
machtig man, naar hem luistert het werkvolk. Maar bij Buysse is
er nog een andere macht : het Kasteel . De iefers van 't kastiel behoren tot een hogere orde van mensen . Als de mannen van ver
obscene praat naar de juffers roepen, is Rozeke verontwaardigd :
Ha maar zwijg toch, gie kaf zij je gij niet beschaamd, 't zijn iefers van
't kastiel.
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Buysse geeft een beter beeld van het geheel van de maatschappij
van zijn tijd . Streuvels - in De vlaschaard in ieder geval - schijnt mij
dieper in zijn personages door te dringen . De verhouding tussen
boer en zoon, de verliefdheid van Schellebelle, vind ik prachtig
weergegeven . En van deze Streuvels werd gezegd dat zijn mensen als
micro-organismen in een overweldigende natuur worden gezien! Ik
begrijp dit niet . Of toch : tachtig natuurlijk, met al die aandacht voor
`schone beschrijvingen' .
Buysse daarentegen werkt in Rozeke van Dalen met grove tegenstellingen . Hij tracht ons bovendien voortdurend te vertederen
tegenover zijn heldin . Streuvels kiest geen partij . Buysse wel . Al
schrijvend vertedert hij zich over het lot van zijn personages en met
lieve woordjes en verkleinachtervoegsels sleept hij de lezer mee .
Buysse redt zich hier door zijn groot verteltalent . In een brief aan
Achilles Mussche schreef hij dat hij Rozeke van Dalen zijn beste werk
vindt . Tantes en Het Ezelken en vele novellen vind ik beter . Ik acht
Buysse niet de mindere van Streuvels, zeker niet . Maar in dit geval,
Vlaschaard afgewogen tegen Rozeke, moet ik hem toch verloren
geven . De vlaschaard is tot in de puntjes verzorgd als een kunstwerk,
Rozeke hier en daar wat slordig zoals het leven . En het einde is maar
slapjes . Het einde van De vlaschaard is grandioos .

Mooi en lelijk in openluchtmuseum
Het schrijvend leven van Cyriel Buysse omvat ongeveer vijfenveertig
jaar, van 1 885 tot 1930 . Ik las in de novellen van de oude naar de
nieuwe tijd .
In `De steunpilaren der `Ope van vrede" (1904) heeft Guust
Boefjes dertigjaar lang viermaal in de week met zijn kruiwagen van 't
dorpje naar de stad gereden . In `In 't klein Congres' (1930) komen Pol
en Steeffe van hun huwelijksreis van een dag met de laatste trein terug
uit de stad.
Gruetmoeder Renske zag de eerste trein rijden . Cyriel Buysse de
eerste auto . In het begin van zijn leven was het dorp nog een wereld
op zichzelf. Op het einde ervan vliegt Lindbergh over de oceaan en
kraken de eerste radio's in de huizen . In zijn jeugd gingen de rijke
kwezels tweemaal daags naar de kerk, op het einde ervan waren er
bijna geen kwezels meer en gingen er kortgerokte vrouwen naar de
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kerk. Sietje uit `d'Ope van vrede' is Hermine geworden, de dochter
van Poapke uit `Poapkes zondagsrust', zij werkt bij een modiste uit de
stad. Voor Bauwke, de zoon van Blanche uit de gelijknamige novelle uit 1900, beperkt zijn eerzucht zich nog tot het opstijgen
van koewachter tot een echte arbeider, dit vooruitzicht was zijn geluk
en zijn trots. Maar in `Poapkes zondagsrust' uit 1927 is Oscar, het
lief van Hermine, de zoon van de postbode die kantoorklerk is in de
stad, en hij is al een soort heertje met een deukhoedje en slobkousen .
In die vijfenveertig jaar is de oorlog van ' 14-' 18 een breekpunt .
Daarvoor gaan de vrouwen nog gekleed in lange zwarte kapmantels.
Na die oorlog stapt Hermine naar de hoogmis, kortgerokt met roze
benen en witte handschoenen, als het meest verfijnde nuf e in de stad.
Zou het in dit Vlaanderen van meer dan honderd jaar geleden ook
zo dikwijls grauw en koud, miezerig en regenachtig weer zijn geweest?
Neen, Buysse beschrijft zelden een bewolkte dag, 't was altijd goed
weer op de bladzijden die ik las .
`Op het kleine gehucht' begint in grauw mistige avondlucht en
later begint het te sneeuwen . En in `Grueten Broos' begint het van 's
morgens vroeg al te regenen in de kille, grauwe, vuile, doodtriestige
schemering van de decemberochtend . Maar dit zijn twee uitzonderingen .
Meestal is het altijd goed weer in Vlaanderen . Wat de zon nu zo
zelden doet, deed ze toen zelfs dikwijls : hoog en heet aan de hemel
staan zoals in de Provence . Bauwke, de zoon van Blanche, werkt
onder een brandend hete zon en wordt er door geveld . Hij is de enige
niet .
Maar meestal is het zacht, mild weer, de mensen, en Cyriel Buysse
beleven er genoegen aan : De zondagsklokken luiden over 't stille zonnig land. Of uit `Lente' : De avond daalde, in zachtwazige, purperen
glorie over de stille, mild-vruchtbare, groene lentewereld neer .
En meester Gevers, als hij achter het huis zijn hekje opent, ziet hij
voor zich ineens de volle wijdte van vruchtbare akkers tot aan de
nevelig-blauwe in het vage wegdoezelende horizon en er volgt dan een
prachtige paragraaf van weer- en landschapsbeschrijving . Eén paragraaf, zelden meer, Buysse trekt het nooit te lang . Maar men voelt
dat hij het genot dat hij heeft bij de aanblik van de natuur, herbeleeft
bij het schrijven daarover. AI die mooie, zonnige dagen en dat rijke
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kleurrijke landschap tovert hij voor de ogen van de lezer zodat deze
er ook van geniet .
Ja, hoe mooi is Vlaanderen onder de pen van Cyriel Buysse .
En de mensen in die altijd mooie en milde natuur? Zijn ze even
mooi?
Neen, ze zijn lelijk .
Ze zijn scheef, krom, gebocheld en scheel . Ze hebben schrale beentjes, dikke koppen, waterende ogen . Niet alleen de mannen, ook de
vrouwen . Blanche is lelijk . . . met kleine, ziekelijke roodrandige oogjes,
die daarbij nog loensten ; verder in het verhaal noemt hij haar ook
nog : de monsterlijk-lelijke, triestige, ziekelijke mensenstof.
Ja, het valt op . Het is mij in ieder geval opgevallen, nu ik al die
novellen na elkaar heb gelezen . Er zullen wel toen, in dit van de
natuur uit weelderig-rijke Vlaamse land dat Cyriel Buysse beschrijft,
veel meer dan nu gebochelde en scheel kijkende mensen geleefd
hebben. Waarschijnlijk door de eenzijdige voeding en het gebrek aan
geneeskundige bijstand. Maar zoveel! Ongenadig is Buysse soms in
het beschrijven van zijn Kerels en zijn Typen : de filosoof Broes zag
er zo uit : . . . een lelijke man, bijna weerzinwekkend. Hij had dun rosblond haar, kleine oogjes als een varken en een vaal gezicht, kwabbig,
alsofhet in een kookketel gezeten had. Hij was dik en hij was krom, met
scheve schouders ; en zijn grote mond, vertoonde grote, gele tanden, als
van een paard.
De vier steunpilaren van `d'Ope van Vrede' zijn al lichtjes karikaturaal getekend, als hij dan voor Sietje een minnaar kiest, had het
wel een romantisch exemplaar mogen zijn . Maar neen, Philemon de
smid was : groot en grof en lomp en lelijk, met een witte parel op het
linkeroog.
Met dergelijke uittreksels zou ik een paar bladzijden kunnen vullen . Nog één scheel kijkend individu wil ik vermelden,
een Duitser . Bij 't begin van de Grote Oorlog komen drie vijanden te paard het dorp binnengereden . Het zijn Ulanen met
schrikwekkende berenmutsen op het hoofd waarop een griezelige doodskop met twee gekruiste botten stond. Zelfs een van die
mannen tekent hij met een scheel oog en met dat schele oog keek
hij mij vals, vorsend aan, terwijl hij langsreed Het lijkt erop alsof
Buysse voor zijn typen steeds gezichten koos waarover iets te zeggen
viel .
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Maar daarmee hou ik op . Ik wil in schoonheid eindigen . Twee
mooie mensen heb ik daarvoor uitgekozen, een jonge man en een
heel jong meisje .
In `Plicht' uit Stemmingen (1911) staat een eigenaardig, een onthullend stukje over de gevoelens van de toen vijftigjarige rijke
Buysse, tegenover zijn arme dorpsgenoten .
Hij nadert een zwingelhokje met een glimlach op de lippen . Ik voel
dat ik een vriend zal zien. Deze vriend is Bruno, een van de zeldzame
mannen zonder gebreken in Buysses "openluchtmuseum" . Bruno is
een flinke knappe man van noggeen dertigjaar . Hij is blond als het vlas
dat hij hele dagen zwingelt en hij heeft schone, zachte, blauwe ogen,
blauw als de blauwe bloempjes van het vlas in juniweelde en verder nog
gaat het vleiend portret . Bruno zit te eten, hij staat beleefd op als
"meniere" nadert . Gaat weer zitten en dan ontwikkelt zich volgend
gesprek:
- Mijn vlies smaakt mij niet, meniere.
- Zue Bruno, hoe komt Batte?
- Omdat 't stiksken te klein es, meniere .
Dat die noeste werker zo weinig vlees te eten heeft en hijzelf, die
niets doet, te veel, daar gaat het in dit stukje over . Ik zou de gehele
laatste bladzijde willen overschrijven omdat ze het goede hart van de
auteur bevat . Hij zou Bruno een aalmoes willen geven, maar is bang
hem te beledigen en dus durft hij niet . Hij blijft treuzelen, gaat dan
stilletjes weg en mist zijn treintje .
Twee schone mensen heb ik in dit schetsje leren kennen : Bruno en
Cyriel .
Het meisje nu uit het `Het vlasliedje' . Dit is meer dan `Plicht' een
verhaal, een kleine novelle, een juweeltje op de korte afstand dat ik
zeker in mijn bloemlezing zou opnemen .
Een moeder begeleidt haar dochtertje naar de grote stad waar het
gaat "dienen" in een hotel . Het meisje wordt eerst naar een kaal zolderkamertje geleid en moet dan onmiddellijk beneden in de keuken
helpen schotels wassen . Van vroeg in de morgen tot laat in de avond
werkt ze daar naast twee oudere vrouwen . Gedurende de eerste dagen
leefde Tieldeke machinaal, gelijk een jagend werktuig, zonder gevoelens
noch gedachten . Maar de vierde dag begint ze stil weg te dromen van
haar lief dorpje, haar moeder, haar vriendinnen, de warmte van haar
ouderlijk huisje en aan de wilde roes van de `slijtingen . En dan worden heel kort de ontluikende gevoelens beschreven van het jonge
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meisje voor de jongen van wie ze de bindster was, gevoelens veel
dichter bij de waarheid dan die van de vele geile Lolita's die ons nu
in de literatuur worden opgediend . En onder de invloed van die
dromen en die gevoelens vergeet ze haar omgeving, begint ze, eerst
stil, dan luider en luider het Vlasliedje te zingen . . . en wordt dan
natuurlijk brutaal door de baas tot de werkelijkheid teruggebracht .
Een van de allerbeste en ontroerendste korte verhaaltjes van Cyriel
Buysse, naar mijn oordeel waard om naast zijn meesternovellen te
worden gelegd .
Daarmee neem ik afscheid van het land van Cyriel Buysse, verlaat
ik voorlopig zijn "openluchtmuseum" . Nagedacht over deze omschrijving van Buysses wereld door Vermeylen heb ik nooit . Nu sta
ik er iets langer bij stil . Het tweede deel van het woord bevalt mij
niet . Een museum is stil en doods, niets beweegt er. In Buysses werk
geuren de bloemen, het koren groeit, de vogels zingen, de mensen
lijden en hebben lief .
Dit museum zou barsten van de mensen . Honderden heeft hij er
geportretteerd . 't Is Vlaanderen onder alle hemels geschilderd .
Openlucht wel, museum niet . Vooral dood is dit werk niet, het leeft
nog steeds .
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A PROPOS VAN EEN VIERING
Richard Minne en Gerard Walschap over Cyriel Buysse
ingeleid en geannoteerd door
Joris van Parys

Richard Minne, `Mijn beste Maurice' (bijdrage in de vorm van
een brief aan Maurice Roelants) in Vandaag. Vlaamsche ha aandelijksche Kroniek, Brussel, 15 september 1929 (le jg., nr .1S),
p. 329 .
Gerard Walschap, `A Propos van een viering' in Hooger Leven .
Algemeen Weekblad, Averbode, 20 oktober 1929 (3e jg ., nr. 42),
p . 1333-1334 .

Inleiding
Zeventig jaar geleden werd Cyriel Buysse zeventig . Op zijn verjaardag (20 september 1929) werd in de Antwerpse Stadsbibliotheek
een Buysse-expositie geopend, in oktober volgde een huldiging door
de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in het Brusselse stadhuis', nog een maand later werd hij samen met zijn leeftijdgenoten
Willem Kloos en Hélène Swarthz ontvangen in de Haagse Kunstkring, en in december kreeg hij in Gent een tweedaags programma
in de KNS en op het stadhuis aangeboden . "Glorie werkt opwekkend, maar ook zeer vermoeiend op 't gestel", schreef hij na al
dat feestrumoer. Hoewel hij zelfs in Brussel "geen enkele wan-

(1) Tijdens zijn huldiging in Brussel (uitgesteld wegens het overlijden van Karel van de
Woestijnti o 24 augustus 1929) ontving Buysse uit de handen van minister Maurice
Lippens het ruis van commandeur in de Leopolds-orde .
(2) Toen Swarth de door Kloos in de Nieuwe Gids opgenomen novelle `De biezenstekker'
had gelezen, schreef ze in een brief aan Pol de Mont : "propos, kent egeCyriel Bu sse (een
neef van Virginie Loveling), die zulk een afgrijselijke novelle in de
schreef?" (Hélène
Swarth aan Pol de Mont, Mechelen, 14 .6 .1890 ; gepubliceerd in Brieven van Hélène Swarth
aan Pol de Mont . Uitgegeven door Herman Liebaers, Gent 1964, p . 178) .
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klank" 3 had gehoord, bewijzen zijn brieven aan August Vermeylen
uit die maanden dat de viering werd overschaduwd door de
manoeuvres waarmee literair-politieke tegenstanders bleven
proberen zijn intrede in de Koninklijke Vlaamse Academie te verhinderen . Via Vermeylen - die hem had voorgedragen - liet hij in
oktober weten dat hij bedankte voor de eer4 , maar ten slotte kwam
er een onvervalst Belgisch compromis uit de bus (uitbreiding van het
aantal leden van de Academie) waarmee hij een jaar later alsnog het
cenakel kon worden binnengeloodst 5 .
Er vielen nog andere, zwaardere schaduwen over Buysses feestjaar
1929 . Begin januari woonde hij in Normandië de begrafenis bij van
zijn oude Franse vriend Léon Bazalgette 6 , eind augustus maakte hij
met Vermeylen deel uit van de "erewacht" bij de uitvaart van Karel
van de Woestijnti in Gent', en een paar weken later werd hij geschokt
door het onverwachte overlijden, in zijn zomerverblijf in Afsnee, van

(3) Cyriel Buysse aan August Vermeylen, Deurle bij Gent 29 .10 .1929 : "Er heerschee, van
af het begin, een algemeens stemming van hartelijkheid en onderlinge sympathie [ .1 . Er was
geen enkele wanklank" (AMVC, B995, 117511126) .
(4) Cyriel Buysse aan August Vermeylen (AMVC, B99S) : "Wat de kwestie der Vlaamsche
Academie betreft, zal ik niet weigeren als het mij aangeboden wordt om er deel van uit te
maken . Het komt wel zeer laat, doch ik ben bereid dat te vergeten ." (3 .9 .1929) ; "Wat de Vl .
Academie betreft, ik heb nooit kunnen weigeren voor de eenvoudige reden dat het mij nimmer aangeboden werd. Misschien werd het ook niet aangeboden en moest men zelf het vragen . Dit laatste heb ik niet gedaan ." (17 .9 .1929) ; "Omdat gij het mij gevraagd hebt, om u
pleizier te doen, - en alleen daarom - heb ik er in toegestemd eventueel lid van de Vl .
Academie te worden . Nu er zich moeilijkheden voordoen, verlang ik niets liever dan geen lid
van de Vl . Academie te worden . In brief visselend lid heb ik geen zin . Dus, als ge mij nu ook
eens wilt genoegen doen, trekt dan mijn candidatuur eenvoudig in . Wat betreft de bezwaren
die men tegen mij invoert : Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat sommige
couranten uit mijn interview gehaald hebben . Ik ben bereid de algehele vervlaamsching van
de Gentse Hoogeschool toe te juichen, maar wensch daar geen actief deel in te nemen . Ik
ben geen politiek man en vrees dat politiek daar een te sterke rol in zoude kunnen spelen"
(15 .10 .1929) . Na een bericht in de Haagse krant Het Vaderland van 3 .11 .1929 is de maat
wat hem betreft vol : "Ik weet niet in hoeverre zulks fantasie of werkelijkheid is, maar ik verlang niet, wat mij betreft, op die manier in de Vl . Academie te komen. Men heeft mij
duidelijk genoeg te verstaan gegeven, dat ik er niet gewenscht word . Het spijt mij zeer dat gij
daar moeite voor gedaan hebt . Toen gij mij daarover hadt geschreven, dacht ik werkelijk, in
mijn `candeur naïve', dat men mij er gaarne had gezien ." (4 .11 .1929)
(5) De verkiezing vond plaats in de vergadering van 19 .11 .1930 ; het besluit verscheen in
het Belgisch Staatsblad van 5 en 6.1 .1931- anderhalf jaar voor zijn overlijden .
(6) Zie Joris van Part's, `Cyriel Buysse, Frans Masereel en hun Franse vriend Léon
Bazalgette' in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIII, Gent 1997 , p. 7-42 .
(7) Van de Woestijnti overleed een paar uur nadat Buysse hem met Maurice Roelants een
bezoek had gebracht . Buysse was naast de Waalse auteur Hubert Krain medevoorzitter van
de plechtigheid waarop Van de Woestijnti in oktober in Brussel door het genootschap La
Lanterne Sourde werd herdacht .
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de jonge echtgenoot van zijn tweede stiefdochter Mary Tromp . Kort
daarna liep Mary zelf een fatale dubbele longontsteking op waaraan
ze in januari 1930 overleed. De dood van `Bazal', van Van de
Woestijnti en van Mary - "In minder dan 7 maanden tijds getrouwd,
() weduwe en zelve dood!" 8 - en de wekenlange medische behandeling die zijn eigen vrouw Nelly in november in Parijs onderging
waren voor Buysse meer dan voldoende redenen om zijn late literaire
glorie te relativeren . Wellicht verklaart een en ander ook zijn
meevoelen met Achilles Mussche, die in deze periode eveneens met
familiale misère werd geconfronteerd . "In de dagen dat hij, bij zijn
zeventigste jaar, te Gent werd gehuldigd," herinnerde Mussche zich,
"was het voor mij een zwarte tijd en werd mijn vrouw, in een vertwijfelde poging, voor de tweede maal geopereerd . Nog altijd bewaar
ik het kleine kaartje, dat Buysse die avond schreef op het banket te
zijner eer. Pas waren de gasten aan tafel gaan zitten, ofte midden van
de algemene feestvreugde krabbelde hij op een stukje papier deze
bezorgde woorden : `Weet ge enig nieuws over Mevrouw Mussche?'
en liet het kaartje doorgeven naar een gemeenschappelijke vriend,
die 't mij later overhandigde . En 's anderen daags werd mijn vrouw
in de kliniek overstelpt met een schat van de bloemen, die hij zelf op
het huldebetoon had ontvangen ."9 Buysses blijken van bijzonder
medeleven waren te verklaren door zijn ingenomenheid met de pas
verschenen monografie Cyriel Buysse'°, een fraai verjaardagscadeau
van zijn Gentse uitgever Van Rysselberghe & Rombaut waarvoor
Mussche als auteur en Frans Masereel als illustrator werden ingehuurd .

(8) Cyriel Buysse aan C .A.J . van Dishoeck, 1 .2 .1930 ; LMD, Den Haag (B9962 B .1) .
(9) Achilles Mussche, `De getuige Cyriel Buysse' in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 2e reeks,
13e jg., 1959-1960, p . 922.
(10) Cyriel Buysse. Een studie door Achilles Mussche. Met portret en bandversiering door Frans
Masereel, Gent 1929 . Later vertelt Mussche : "Ik had in Vooruit een kroniek geschreven over
De schandpaal, een roman van Buysse, en de schrijver vond dat zo goed, dat hij de uitgever
aanzette mij die studie te laten schrijven . Ik heb dat graag aanvaard, omdat het mij de gelegenheid bood, niet alleen om mijn mening te zeggen over het werk van Buysse, maar ook
over de sociale toestanden in het negentiendeëeuwse Vlaanderen en de weinige echo's daarvan in onze literatuur ." (In Joos Florquin, Ten huize van. . . Tweede reeks, Leuven 1964, p .
110) .
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Briefkaart van Cyriel Buysse aan Achilles Mussche (AMVC, B 995),
met de door Buysse als vignet geadapteerde kleine houtsnede
die Frans Masereel voor Mussches boek sneed

Naast Robert Roemans' bibliografie" is de studie van Mussche het
duurzaamste resultaat van de Buysse-huldigingen van 1929 . De
inleidende hoofdstukken bevatten bevlogen bladzijden die de
vergelijking met het beste uit Aan de voet van het Belfort kunnen
doorstaan, en de essentie van Buysses persoonlijkheid en werk heeft
Mussche in vergelijking met Herman van Puymbroucks Cyriel
Buysse en zijn land'Z veel treffender onder woorden weten te brengen .

(11) Rob . Roemans, Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een bibliographie
ver C r. Bu sse Kortrijk 1931 . In het voorwoord zegt Roemans dat hi j met de samenstelling
van de bibl~ógrafie begon in mei 1929 . Bij' wijze van inleiding is een brief aan Roerra
opgenomen waarin Mussche de tafelrede parafraseert die hij in Gent heeft gehouden . Op p .
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van de bibliografie heeft Roemans een briefvan Buysse afgedrukt

(2 .7 .1929)

waarin hij

kort antwoordt op vragen van Mussche over zijn standpunt inzake de Vlaamse Beweging,
over de literaire invloeden die hij heeft ondergaan en over de controversiële opdracht `Aan
ij n Landgenoten' in zijn roman 't Bolleken .
(12) Oospronkelijk gepubliceerd naar aanleiding van de Buysse-viering in 1911 (Bussum) .
m

In
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1929

verscheen in Antwerpen een herziene en aangevulde editie .

Daarentegen komt van het gelegenheidsproza dat in het najaar van
1929 in kranten en tijdschriften verscheen het grootste deel niet in
aanmerking om zeventig jaar later zelfs maar gedeeltelijk te worden
herdrukt . Des te opvallender zijn de uitzonderingen : twee stukken
die het om meer dan één reden juist wel waard zijn eindelijk
opnieuw integraal toegankelijk te worden gemaakt .
Toen Maurice Roelants, redactiesecretaris van het Brusselse tijdschrift Vandaag, zijn vriend Richard Minne om een bijdrage voor het
Buysse-nummer 13 van 15 september vroeg, reageerde Minne met een
open brief aan Roelants die een goed beeld van zijn affiniteiten met
Buysse geeft . Minne was overigens niet te spreken over de diners
waarmee de huldigingen in Brussel en in Gent gepaard gingen .
"Naar 't Buysse-jubileum kom ik niet", schreef hij een week voor
de Brusselse viering aan Raymond Herreman - "Leve Buysse, maar
weg met al die windhanen!" 14 In plaats van het banket in het
Gentse Post Hotel had hij liever "een mossel-en-friet-diner tegen
7,50 fr. in 't feestpaleis" gezien : "We hebben nu eens een volksschrijver en de viering wordt voorbehouden aan snoezen en sybarieten ." 1 Dat hij uiteindelijk zelfs in Brussel mee aan tafel zat bewijst afdoende dat zijn sympathie voor Buysse groter was dan zijn
aversie tegen windhanen . Amusant detail: de Brusselse tafelrede'G
S

(13) Bijzonderheden over dit nummer in Robert Roerrans, Kritische bibliographie van
Cyriel Buysse gevolgd door een bibliographie over Cyr. Buysse, Kortrijk 1931, p . 93 .
Hoofdredacteur van Vandaag was Herman Teirlinck .
(14) Brief van 22 .10 .1929 aan Raymond Herreman, opgenomen in Richard Minne,
Wolfijzers en schietgeweren, Brussel-Rotterdam 1942, p . 62-63.
(15) Richard Minne aan Raymond Herreman, 22 .10 .1929 (AMVC, M656/B) . Twee
weken voor het evenement in Gent spuwde Minne nog eens zijn gal : "Ze gaan dus Buysse te
Gent vieren . Ze . Ja, ze : de franskiljonsche ridders van Vlaanderen, de kruiers der groote
heeren, de nieuwmodische socialistische intellektueelen, de lokale liber-menschen ." (Richard
Minne aan Raymond Herreman, St-Martens-Latem, 2 .12 .1929) . Zie ook A. van Elslander,
`Cyriel Buysse te Gent gevierd' in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap I, Gent
1985, p . 96-100 .
(16) De integrale tekst werd afgedrukt in Ontwikkeling. Maandschijt uitgegeven onder de
bescherming van de BWP (Gent, "Bestuur Camiel Huysmans") van oktober-november 1929
(nr . 20-21), p. 587-591 (`De tafelrede van Herreman') . Blijkens zijn speech was Herreman
het niet met Minne eens dat Buysse alleen in Gent en Nevele kon worden gevierd: "Brussel
wordt aangevallen door Oost, West, Noord en Zuid . Er zijn nochtans schoone vrouwen, er
zijn boeren, er zijn pensjagers, er zijn Vlamin en en on-Vlamingen, voorvechters, verstookelingen en uitbuiters, juist gelijk te Gent [ . . . . Waarom zouden wij u hier dan niet kunnen vieren?" (p . 587) . Voor de socialistische Brusselse krant Le Peuple schreef Herreman het
artikel `On fêtera le 70 Anniversaire du romancier Cyriel Buysse' (20 .9 .1929) . In dezelfde
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werd uitgesproken door Herreman, die aan het begin van zijn speech
enige zinnen uit de chagrijnige brief van zijn Gentse vriend voorlas
- met weglating van de windhanen, de snoezen en de sybarieten .
Eveneens een week voor de Brusselse huldiging publiceerde de 30jarige Gerard Walschap het stuk A propos van een viering' in het
katholieke weekblad Hooger Leven, waarvan hij toen nog redactiesecretaris was . Eigenlijk is ook dat opstel een open brief, een repliek
op een artikel in het katholiek-flamingantische blad Jong Dietschldndwaarin redacteur Ernest van der Hallen" had gemeend tegen de
huldiging van Buysse te moeten protesteren . Opvallend genoeg
kopieerde Van der Hallen zonder bronvermelding hele zinnen uit de
twee jaar eerder in Boekengids'$ verschenen scheldtirade die ervoor
zorgde dat Buysse door katholieken nog jarenlang met verderfelijke
lectuur werd geassocieerd zonder dat ze ooit een regel van hem hadden mogen lezen . Kopieerde Van der Hallen zichzelf? Bewijsbaar is
het niet, aangezien de auteur van het grove stuk in Boekengids zijn
redenen had om anoniem te blijven, maar onwaarschijnlijk is het
evenmin . Als redactiesecretaris van Boekengids en als (anoniem)
hoofdredacteur van Lectuurrepertorium onder supervisie van priester
Joris Baers was Van der Hallen in elk geval direct medeverantwoordelijk voor de redactie van de twee uitgaven die in Vlaanderen
decennia lang bepaalden welke boeken katholieke bibliotheken in
huis mochten hebben.' 9

krant had hij in 1927 al een artikel over Buysse gepubliceerd (`Un grand conteur flamand :
Cyriel Buysse', 28 .12.1927) en in 1928 een recensie van de roman De schandpaal
(4 .12 .1928) . Toen Buysse in september 1929 het feestartikel uit Le Peuple in handen kreeg,
wist hij kennelijk nog niet wie Herreman was, want hij bedankte in het Frans (AMVC,
B995) .
(17) Ernest van der Hallen (1898-1948) : van 1923 tot 1929 secretaris van het Algemeen
Verbond van Katholieke Boekerijen, dat Boekengids en Lectuurrepertorium uitgaf redacteur
(rubriek Kunst en Letteren) van Jong Dietschland. Algemeen Weekblad voor Katholiek
Vlaamsch-nationaal Leven (1927-1933) . Op het stuk van Walschap volgde een polemiek met
de redactie van Jong Dietschland: zie A propos van een artikel in Hooger Leven' in Jong
Dietschland (25 .10 .1929, nr. 43, p. 685-686), `Geestelijke verwarring of het gemis aan vaste
lijnen' (id., p .731-732), en de brieven van Walschap aan de redactie van het blad (Gerard
taalschap. Brieven 1921-1950, Amsterdam 1998, p . 171-174 (brieven 102-103) . Zie ook de
bladzijden over Van der Hallen in Lut Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht. Ethiek
en esthetiek: proza-opvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum
(1927-1940), Leuven-Amersfoort 1994, p . 100-110, 123 (noot 86), 147 en 201 .
(18) `Cyriel Buysse' in Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. Orgaan
van het Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen, mei 1927, p . 103 .
(19) Zie Gerard Walschap, Muziek voor twee stemmen in VW 5, Antwerpen-Amsterdam
1992, p . 859 e .v.
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Hoewel Walschap in zijn artikel beweert, uit de grond van zijn hart
te betreuren dat Buysse "geen plaats genomen heeft in de rij onzer
katholieke schrijvers", zette hij zelf uitgerekend in 1929 met zijn
nieuwe roman Adela de de eerste stap buiten die rij . `A propos van
een viering' gaat dan ook niet alleen over Buysse . Uiteindelijk gaat
het over Walschap zelf en over het gewicht van ethische criteria in de
literaire kritiek . 20 Juist omdat hij zo grondig vertrouwd was met de
mentaliteit van zijn katholieke collega's wist Walschap van tevoren
welke behandeling hem na Adela de te wachten stond . Van der
Hallen noemde de roman "een crisisboek dat ik niemand als lectuur
durf aanbevelen, wel liefst ontzeggen zou aan ieder die de eeuwige
driften in zich niet wenst te wekken" (Boekengids, januari 1930) . In
een brief aan Walschap citeerde een priester wat hij van een collega
had gehoord21 : "'t is al zo rot als heel Buysse ."

(20) Walschap zelf vond zijn Buysse-stuk uit 1929 belangrijk genoeg om er 14 jaar later
uitvoerig uit te citeren in Voorpostoevechten (Gent 1943) . In het opstel `Onze vorm' schrijft
hij : "Voor ons was Cyriel Buysse ce grootste vlaamsche romanschrijver . Toen deze auteur in
1929 gevierd werd bij zijn zeventigsten verjaring verdedigde ik hem met kracht tegen hen die
geanimeerd waren tegen den franskiljon . Met verbazing lees ik thans dat ik toen al niet meer
zoo recht in orthodoxe schoenen liep" (Voorpostgevechten, p . 98-99) .
(21) Cyriel van den Oever aan Gerard Walschap, 14 .1 .1930 (Gerard Walschap. Brieven
1921-1950, Amsterdam 1998, p. 184, noot 2) : "Ik zie in uw Adelaide een door-katholiek
boek. [ . . .J Voor enige dagen zei een collega hier aan tafel : 't is al zo rot als heel Buysse. ." Cyriel
was een broer van dichter en criticus Karel van den Oever .
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Teksten 22
1
Sint -Martens-Laethem, 6 Juli 1929

Mijn beste Maurice,
Gij vraagt mij een bijdrage voor het Buysse-nummer van
Vandaag: Weet ge dan niet dat er een soort menschen bestaat wier

specialiteit het is bij feestelijkheden naar voor te treden? Deze menschen doen dat doorgaans heel geschikt, zoo geschikt zelfs dat wij er
een beetje moeten om geeuwen en hopeloos gaan zuchten : Oef? Nog
ne jubelee! Geloof me, de jubelees zijn in diskrediet geraakt omdat
het onderwerp ervan doorgaans zulk een brave, deftige, grijze, ronde,
neutrale personagie is, iets waar we geen houvast aan hebben en
waarbij eenieder, zonder gevaar zijn vingeren te verbranden, kan aan
meedoen . Al jubeleerend komt men ver in de wereld en ik zie menig
jongere rondom mij die er niet alleen zijn sporen maar ook zijn
zadel bij gewonnen heeft .
Daar het hier echter een jubelee buiten serie betreft, waarbij sommige feestvierders waarschijnlijk op een slappe snaar en een maat ten
achter zullen meestrijken, geef ik aan uw verzoek gaarne gehoor .
Wie de aardrijkskundige kaart van het litteraire Vlaanderen
opmaakt zal zeker tot de vaststelling komen dat Gent een eigenaardige stad moet zijn om binnen zijn muren, (of zoo goed als binnen), vogels van zulke diverse pluimage als Karel Van de Woestijnti
en Cyriel Buysse te herbergen . En niet alleen te herbergen, maar hen
ook gegevens en atmosfeer voor hun zoo verscheiden werk te verschaffen . Wie in één adem de namen dezer beide auteurs uitspreekt
maakt een karpersprong over de hedendaagsche Vlaamsche letter-

(22) De teksten van Minne en taalschap worden hier voor het eerst sinds 1929 integraal
herdrukt (diplomatische weergave) . Citaten uit Minnes bijdrage in Vandaag en uit andere
uitspraken van Minne over Buysse in Yves T'Sjoen, `Van hoogten en laagten . Over Richard
Minne en Cyriel Buysse' (Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X, Gent 1994, p .
7) . In het 100ste geboortejaar van Buysse leverde Minne in opdracht van het Ministerie van
Onderwijs zes bladzijden inleiding voor de kleine bloemlezing Cyriel Buysse (Brussel 1959) .
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kunde heen en wipt van de eene pool naar de andere . Tusschen deze
beide polen ligt ongeveer alles waar we kunnen op bogen : neoromantiek, fantasie, ego-centrisme, humor, zinnelijkheid, werkelijkheidszin .
Het ware een dankbaar onderwerp de kontinuïteit van de beide
bronaders na te gaan, die, eenerzijds tot de uitkomst Van de Woestijnti, anderzijds tot de uitkomst Cyriel Buysse hebben geleid . Bij
dezen laatste ligt de geestelijke herkomst (Wij gewagen hier niet van
buitenlandscha invloeden), duidelijk voor de hand . Men denkti aan
Reimond Stijns 23 , de gezusters Loveling, Dr. A . De Vos24 , de liberale
tendenzroman, zelfs aan Tony 2S en Zetternam 2 ó, die, naast het aanbrengen aan onze litteratuur van heel wat rijkdom, haar tevens voor
eenzijdigheid hebben behoed en haar belet af te zakken tot een
patronagie-monopolium . Cyriel Buysse heeft de grenzen nog verruimd en de vrijheid in onze letterkunde, vrijheid van onderwerp en
van behandeling voor ons veroverd . Laat ons de waarde van zulk een
aanwinst niet vergeten, noch onderschatten .
Wanneer men Buysse's personagiën aan zich laat voorbijtrekken
dan krijgt men, en dit voor de eerste maal in onze litteratuur, een zoo
goed als totaal overzicht van Vlaanderen's armoede, geestelijke,
zedelijke en stoffelijke armoede, maar tevens ook van den wrok, den
haat en den strijd, die voor dit land de hefboomes zijn van herge-

(23) Reimond Stijns (1850-1905) : Vlaams schrijver, werkte aanvankelijk nauw samen
met zijn zwager IsidoorTeirlinck (o .a . Arm Vlaanderen, 1884) ; ontwikkelde zich tot de eerste
naturalistische auteur in Vlaanderen (o .a. Ruwe liefde, 1887; Hard labeur,1905) ; zie Joris van
Parys, "Zoals ze zijn in werkelijkheid' Over Cyriel Buysse, Reimond Stijns en Georges Eekhoud
(plaquette met de tekst van een lezing die de auteur op 3 .12 .1997 tijdens een colloquium
van het Cyriel Buysse Genootschap in Gent hield ; een exemplaar berust in de bibliotheek
van de RUG, Vakgroep Nederlandse Literatuur) .
(24) Amand de Vos (1840-1906) : Vlaams arts (legerarts van 1871 tot 1890) en schrijver
(pseud . Wazenaar), neef van Jules Persyn ; zijn bekendste werk is de autobiografische tendensroman Een Vlaamsche jongen (1879, nieuwe versie in 1881-1882), over zijn ervaringen als
Vlaming in het Belgische leger, en Een of fciergeworgd in het Belgisch leger . Uit het gedenkboek
van een bataljonsgeneesheer (1892), over zijn gedwongen vroegtijdige pensionering ingevolge
een permanent conflict met zijn superieuren over de kwetsende behandeling van Vlaamse
intellectuelen in het leger ; De Vos werd in 1886 een van de eerste vrijzinnige leden van de
Koninklijke Vlaamse Academie (zie Prijskamp en Academie, 1887) .
(25) Tony : pseudoniem van Anton Bergmann (1835-1874), Vlaams schrijver en jurist,
bekend als auteur van Ernest Staas, advocaat, een bundel halfautobiografische schetsen die
een paar weken voor zijn voortijdig overlijden verscheen en vergelijkbaar is met Hildebrands
Camera Obscura.
(26) Eugeen Zetternam (1826-1855) : Vlaams schrijver (pseud. Joos Jozef Diricksens), pionier van de romantisch-proletarische literatuur in Vlaanderen .
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boorre . Ik zeg : Buysse's personagiën . Men moet niet een of ander
deel van dezen schrijver, maar zijn volledig werk overzien . Eerst dan
kan men hem naar zijn juiste waarde schatten . Ons zulk een algemeen overzicht brengen is slechts voorbehouden aan schrijvers . Aan
schrijvers, niet aan estheten of delikatessenbakkers . Ook hij die
moraliseert geraakt nooit zoover, hij wordt in zijn eigen stroop
gevangen . Om dit alles geloof ik dat Buysse een van de weinige
auteurs is die zal blijven en waarmede we de landsgrenzen kunnen
oversteken . De vogue van een F . Timmermans in 't buitenland zal er
morgen wel gaan luwen om in plaats van een gepolychromeerd,
archaïsch Vlaanderen er het harde, donkere beeld van ons land naar
voor te schuiven .
Maar dit alles klinkt geleerd en wellicht is het dat niet, mijn beste
Maurice, wat ge van mij verwacht . Ja, ik had beter gedaan, bij de
ontvangst van uw schrijven, op mijn zolder te klauteren en van
daaruit, in de verte u het houten werkhuisje van onzen Vlaamschen
schilder te laten zien . Dit werkhuisje, hoog op zijn ponten, boven op
den heuvel, aan den statigsten kronkel der Leie, dat maakt zeker ook
een beetje van uwe jeugd uit . Wie, van de Gentenaars met litteraire
bevliegingen, is er niet eens rondom geslopen, in de vage hoop zijn
bewoner eens tusschen vier oogen te zien? Mij is het, helaas! nooit
gelukt. 27 Telkens tufte Cyriel mij in zijn torpedo voorbij of zijn
groote, logge hond kwam met onvriendelijke bedoelingen achter
den pinnekensdraad naar mijn Zondagsche broek gesprongen .
Met lood in de schoenen trok ik dan huiswaarts en ten einde mijn
ontmoediging in slaap te wiegen herbegon ik het daags te voren
gelezen boek vanaf de eerste bladzijde .
Nu besef ik eerst wat een dienst die hond achter de pinnekensdraad mij bewezen heeft .
Richard Minne

(27) Toen Roelants tijdens een bezoek bij Buysse vertelde over Minnes mislukte pogingen,
sprak Buysse over zijn "speciale sympathie" voor het werk van Minne, "die hij een origineel
talent van Vlaanderen" noemde, en stelde hij prompt voor hem onmiddellijk zelfeen bezoek
te brengen . "Aangezien gij schrik hebt voor mijn honden, ben ik zelf maar eens gekomen",
zei hij bij wijze van begroeting . (Maurice Roelants, `Herinneringen aan Cyriel Buysse dank
zij een interview' in Schrijvers, wat is er van den mensch, Brussel-Rotterdam 1943, p . 45-46 ;
oorspronkelijk verschenen in De Telegraaf, Amsterdam, 7 .9 .1929, onder de titel `Literair
gesprek met Cyriel Buysse') .
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Wij zijn zelf ook volstrekt niet voor vieringen aangelegd, maar dat
er in Vlaanderen zoo'n claque van literaire loftrompetten bestaat is
niet waar, dat weet ik door redactioneele ervaring zeer goed . Hoe
graag onze vlaamsche schrijvers banketten heeft geen belang, maar in
elk geval is hun passie daartoe niet grootar dan die hunner buitenlandscha collega's . Van gastronomische krachttoeren is eenvoudig
geen spraak. Ernest Claes gaf een thee! Wat is er toch natuurlijker : bij
een feestelijke gelegenheid hoort een feestmaaltijd . Meermaals werd
de dag ingezet met een plechtige Mis ; mag men daarna niet eten?
Moet men heel den dag in de kerk blijven zitten wachten op het lof?
Het wordt Cyriel Buysse verweten dat hij alleen den abnormalen
buitenmensch behandeld heeft, bruten, ontuchtigaards, kwezelaars,
vastenavondpastoors, bijgeloovigen, messentrekkers, schuine-moppen-tappers, enz . . • 2 9 • Ik hoor mijn broer Pelgrim 3o hiertegen niet
protesteeren om redenen welke zijn katholiek geweten hem opgeeft,
de eenig geldende redenen . Hij veroordeelt alleen het misvormde
beeld dat de Hollander en de stedeling zich aldus van den vlaamschen buiten vormt . Waarom in Gods naam moet een schrijver een
juist beeld van zijn volk ophangen? Waarom zou hij geen uitzonderingsgevallen mogen behandelen? Wat zoudt gij zeggen indien ik
"Christiaan" 31 verwierp omdat hij Vlaanderen beter voorstelt dan het
is, want zoo braaf zijn wij hier niet . Als Buysse onze slechtheid overdrijft dan overdrijft "Christiaan" onze braafheid en dan verkies ik
Buysse boven hem want sympathieker is iemand die zich slechter,

(29) Van der Hallen over Buysse : "Zijn werk is immers ten slotte alleen de behandeling
van den abnormalen buitenmensch (. . .) . Zijn menschen zijn brute typen, ontuchtigaards met
abnormaal-seksueele ontwikkeling, half verdierlijkten : domme, bijgeloovige, zuipende
boeren, valscha kwezelaars en vastenavond-pastoors . Dankbare gegevens voor zijn boeken
vind (sic) hij bij kermis en drinkpartij als de hartstochten opvlammen, messen getrokken
worden en duistere daden bedreven worden, - of achter de bittertjestafel waar men schunnige moppen verkocht op den rug van pastoors en jufvrouwen" (Jong Dietschland,
4 .10 .1929) . Vgl . het anonieme artikel in Boeengids van mei 1927 (p . 103) : "zijn menschen
zijn brute typen, ontuchtigaards vol razende hartstochten, verdierlijkte, domme,
bijgeloovige, zuipende boeren, kweezelachtige en valscha `vromen' en karikaturen van pastoors - die vooral kan hij niet luchten - al zijn priesters (. . .) zijn vastenavondpastoors ( . . .) . Ik
stel me voor dat hij alleen naar Vlaanderen komt bij kermis en drinkpartij, wanneer de hartstochten bij de menschen opvlammen, messen worden getrokken en in 't duister schuldige
daden worden gepleegd, ofwel achter de bittertjestafel waar schunnige moppen worden
verkocht op den rug van pastoors en oude jufvrouwen ."
(30) taalschap en Van der Hallen waren allebei lid van het in 1924 opgerichte kunstenaarsgenootschap De Pelgrim, dat een gelijknamig tijdschrift uitgaf ; zie Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging (deel G-Q), Tielt 1998, p. 2417 .
(31) Christiaan : de roman Kristiaan van Ernest van der Hallen is verschenen in 1928 .
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dan iemand die zich heiliger voorstelt dan hij is . Ziet men de
valschheid van het standpunt als criticus? Een roman is geen statistiek . Een roman over een echtbreuk is geen verslag over het
huwelijksleven in Vlaanderen . Uit de novellen van De Maupassant
leidt niemand af dat het Fransche volk is zooals hij dat voorstelt,
maar alleen dat de Maupassant door die zijde van het volksleven
getroffen wordt . De grootste russische romanschrijver, misschien de
grootste romanschrijver aller tijden en talen, Dostoievsky, heeft op
de honderd geen tien figuren geteekend die normaal zijn . Maakt gij
er hem een verwijt van? Wilt gij een juist beeld van Vlaanderens
volksleven, maakt klankfilmer, maar laat den kunstenaar zijn eenzijdigheid, zijn recht .
Ik wil nog eens deze discussie persoonlijk maken om duidelijker
de onhoudbaarheid van dit critisch standpunt te bewijzen . Indien
men Vlaanderen beoordeelt naar het werk van Buysse, redeneert gij,
zal men zeggen : dat volk verdient geen zelfstandigheid . Maar, Ernest,
keer dat eens om . Indien men Vlaanderen beoordeelt naar uw werk
zal men zeggen : dat volk heeft geen zelfstandigheid meer noodig.
Het is zoo wijs en zoo braaf, zoo vroom, zoo edel dat zelfstandigheid
geen baat meer brengen zal .
De conclusie? Onze romankunst is er niet om de heertin van
Brussel te laten oordeelen of Vlaanderen zelfstandig moet worden of
niet . Overigens zou ik mij over Buysse's werk kunnen verontrusten
indien wij niet reeds Breughel en Jordaens hadden . Ik hoorde nooit
dat werk verwerpen, noch hoorde ik ooit Rubens verheerlijken
omdat al zijn figuren de kracht en schoonheid van ons ras bezingen .
Wij hebben toch eerst van de Breughels en Jordaens onzen pap- en
hespenetersnaam gekregen . Maar denkt gij nu dat het genie van
Breughel Vlaanderen minder eer aandoet omdat het zich openbaart
in de schildering van kermissen en drinkgelagen of dat het genie van
Rubens ons meer eert omdat het zich openbaart in de schildering
van vlaamsche reuzen en (physieke) Ubermenschen?
Nogmaals, als katholiek en vlaming heb ik tegen Buysse's werk
moreele bezwaren die ik voor niets en niemand opgeef of verberg . Ik
betreur het uit den grond van mijn hart dat een talent zoo groot als
het zijne, geen plaats genomen heeft in de rij onzer katholieke schrijvers . Zoo betreur ik b .v. ook een en ander of liever veel in het werk
van Karel Van De Woestijnti, maar dat belet mij niet in Karel Van
De Woestijnti te erkennen onzen grootsten vlaamschen dichter na
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Gezelle en in Cyriel Buysse een onzer allerbeste romanschrijvers, ja,
dat is hij . En laat ons zoo katholiek zijn en zoo vlaming als gij wilt,
ik wil een katholiek zijn van het halfslachtig, liberaal en verraderlijk
soort dat een andersdenkende weigert te verdoemen ; ik wil een
vlaming zijn van het slap en omgekocht geslacht dat het kunstenaarschap van zijn ras eert ook in den franskiljonschen rijken heer
die, ondanks zichzelf misschien, Vlaanderen's schoonti letteren heeft
verrijkt . Ik stel mij niet voor dat ik Vlaanderen dien door bij middel
van een rap ineengestooten artikeltje al mijn gal te gieten over een
omvangrijk literair oeuvre dat, als het geen andere verdienste heeft,
dan toch op deze kan bogen : literair de beste romankunst van modern Vlaanderen te zijn . In één roman van Cyriel Buysse is voor ons,
jonge schrijvers, inzake romankunst meer te leertin dan met tien kilo
boeken van veel beroemdere "auteurs" . En dat wil men voor den
drommel maar niet inzien hier . Als het maar katholiek is door dik en
dun, als het maar nationalistisch (of minimalistisch, aan den anderen
kant) is, dan en avant marche! "genie en apostolaat! Ieder katholiek
Vlaming moet dit boek bezitten!"
Het is te dwaas . Laat ons ofwel deuren en vensters opengooien,
ofwel botweg bekennen dat we voor de inquisitie zijn en de vlaamsche kultuur ons kan gestolen worden .
Van Cyriel Buysse wordt geciteerd :
"Une fois pour toutes, il faut avoir le courage de 1'avouer, le flamand n'est qu'une petite langue, et un écrivain ne peut que regretter
profondément de ne pas disposer d'un meilleur véhicule pour ses
idées . Qui donc en Belgique, s'il est sain d'esprit, peut approuver les
visées flamandes en matière d'éducation avec le néerlandais comme
langue véhiculaire? La littérature flamande, une des plus arriérées de
la fin du XIXe siècle, une chose sans force ni avenir, un amas d'oeuvres creuses, si vides d'idées et de vie que même 1'homme de la petite
classe s'en détourne avec mépris . . . ." 32

(32) Walschap zelf tekent in een voetnoot bij het citaat aan : "Dat oordeel over onze literatuur wordt ook wel door gediplomeerde flaminganten geveld, die hiertegen sputteren en
toch van den anderen kant weer niet kunnen verdragen dat Karel van de Woestijnti een
europeesch dichter genoemd wordt . Van De Woestijnti was nl . geen nationalist ." Wat
Walschap niet vermeldt : dat het citaat is ontleend aan een tekst die in 1929 al meer dan 30
aar oud is en dus betrekking heeft op de situatie voor 1900 . Hij vergeet ook te vermelden
j
dat Buysse zich zelf al voor de oorlog openlijk voor zijn ondoordachte antiflamingantische
uitlatingen heeft geëxcuseerd en sindsdien herhaaldeli1jk heeft toegegeven dat de situatie
aanzienlijk verbeterd is . Op dat punt is Walschap dus niet minder unfair dan de flamingan-
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En zeggen dat de man die dat geschreven heeft, voor den vlaamsche letteren veel meer verdienste heeft dan een heel stel katholieke
knutselaars . Zeggen dat die tekst niet afdoet aan Buysse's verdiensten . Ja, ik durf nog verder gaan, ik durf mij als landverrader heelemaal ontmaskeren en een thesis opstellen waarvoor ik de verachting
van het volk verdien . Die thesis is : iemand die niet nationalist is kan
toch nog een kunstwerk voortbrengen . . . .
Buysse wilde met de reporters niet praten over vlaamsche beweging, een mentaliteit ons zoo vreemd en zoo bekrompen dat wij ze
bijna niet meer begrijpen kunnen, maar ook dat neemt zijn literaire
verdiensten niet weg.
De vlaamsche strijd wordt geheeten iets "waarbij alle literatuur
een overtollige luxe wordt en alle esthetische problemen vitterijen
van zeer betrekkelijk belang."
Komt het aan op een rangorde der waarden, dan gaat het godsdienstig belang voor op vlaamsche belangen en dat vlaamsch belang
gaat voor op literatuur en aesthetische problemen . Maar wil dat
zeggen dat gij een schrijver zijn pen moet afpakken en toeroepen :
vooruit naar de Kamers en naar Kessel waar Borms 33 spreekt!
Vlaanderen gaat voor literatuur ! Wil het zeggen dat ge den nationalist uit de meetingzaal moet naar de kerk jagen, roepend dat
Godsdienst belangrijker is dan vlaamsche beweging?
De schrijver die een goeden vlaamschen roman schrijft dient
Vlaanderen . Indien hij weigert verder zich met de vlaamsche
kwestie in te laten, handelt hij dom en stelt zich hatelijk aan, maar
hij vernietigt daardoor de waarde van zijn werk niet . Moet hij als
schrijver rechtstreeks in een strijdend gelid staan, of moet hij boeken

ten die Buysses uitlatingen uit 1897 blijven misbruiken om hem als een onverbeterlijke
franskiljon te brandmerken . Het citaat blijkt overigens een montage van de twee meest controversiële passages uit de Franse vertaling van `Flamingantisme en flaminganten' uit 1897
(VW 7, 306-307) ; in de flamingantische polemiek tegen Buysse werd om voor de hand
liggende redenen bij voorkeur de Franse versie geciteerd, die destijds in de Belgische Senaat
werd voorgelezen (zie Joris van Parys, `Toute la Flandre est en lui . Cyriel Buysse en de
Franstalige Vlaamse literatuur' in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XIV, Gent
1998, p. 12, noot 20, en p . 17, noot 34) .
(33) August Borms (1878-1946) : Vlaams nationalist, een van de bekendste voormannen
van het `activisme' tijdens WO I, na de oorlog ter dood veroordeeld . Het vonnis werd niet
uitgevoerd maar Borms bleef opgesloten in de Leuvense gevangenis . Bij de verkiezingen in
1928 werden meer dan 80 000 stemmen op hem uitgebracht en op 17 januari 1929 werd
hij in vrijheid gesteld (nadat hij tijdens WO II opnieuw voor collaboratie had gekozen werd
hij in 1946 een tweede keer ter dood veroordeeld en terechtgesteld) . Zie Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging (deel A-F), Tielt 1998, p. 559 .
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schrijven met nationalistische tendenz? Neen, hij moet alleen
schoone boeken schrijven over normale of abnormale typen, om 't
even ; over moordzaken of bruten, om 't even . Als hij onze kunst
maar honger opvoert bevordert hij de vlaamsche zaak, ook de
nationalistische, meer dan schreeuwers die meenep niet meer te
moeten studeeren omdat ze veel lawaai kunnen maken .
En nog iets persoonlijke . In deze rubriek werd, geloof ik, meer dan
waar ook elders met den houten bezem door de vlaamsche letteren
geveegd, niet voor ons plezier en ook niet voor 't geld, men mag het
vrij gelooven . Maar als we 't tegen iemand hadden, hebben we naam
en toenaam genoemd en niet "zekere schrijvers" en "zeker soort artikelen" . Zonder aanzien des persoons werd over "de magere productie onzer huidige dorpsche, zoogenaamde heimat-letterkunde" van
week tot week geschreven, maar niet met den gemakkeli jken hoogmoed die zoo maar zonder meer een heele letterkunde misprijst . Er
werd verantwoord waarom we de productie mager achtten en wat we
in détail afkeurden . Er werd verantwoord in welke richting wij toekomst zien voor onze letteren en waarom. Ik wil mij daarover niet
verhoogmoedigen, maar vragen dat anderen hetzelfde doen . Daarvoor zullen ze razend hard moeten blokken of ze houden het niet vol .
Maar ze zullen onbewust respect krijgen voor het werk van anderen ;
ze zullen geen tijd hebben zich dul te tobben in een bekrompen
gedachtenkringetje ; ze zullen zich schamen elke week dezelfde onverantwoorde, ondoordachte, meetingachtige zurigheden te schrijven ; ze
zullen ontdekken dat een nationalist nog iets anders kan doen dan
nationalist te zijn en naar ieder die het niet is steenen te werpen .
En nu het artikel over Buysse? Ten eerste kan men nog altijd zwijgen, een veel sterker wapen dan geblaf. Ten tweede kan men schrijven : Cyriel Buysse, ge hebt vaak ons katholiek gemoed gekwetst,
Buysse, gij zift ne leelijke franskiljon zoo groot als ge zift, maar ge
hebt eenige heel schoone romans en vele schoone novellen geschreven, een verdienste die werkelijk niet gering is in een literatuur
zoo doodarm aan romans . In uw laatste werken, b .v. in uw Uleken34
staat gij milder tegenover ons volk, zijn geloof en zijn strijd . Kom
nog dichter bij uw volk.
Zou dat niet beter zijn dan te schrijven : onze literatuur beteekent
niets, het werk van Buysse beteekent niets en wij doen niet mee als ze
(34) Een van Buysses laatste romans (Gent 1926) .

52

Buysse vieren . En zoo ziet men dat het ons minder om Buysse en een
bijdrage, dan om literaire kritiek en de houding der jongeren gaat .
Gerard Walschap

Bijlage
Gerard Walschap, uit `Twee zeventigers : Cyriel Buysse en H .
Swarth' 35
Opeens bemerkte men dat Cyriel Buysse zeventig jaar oud was en
dat men hem dus moest vieren . Men heeft hem altijd maar zijn
boeken laten schrijven . Men was er als de wind bij om te waarschuwen dat het alweer een slecht boek was . Volgde er een dat er wat
beter door kon, dan meende men dat Buysse zelf iets gehoord had
van de waarschuwing en men voegde hem een : "ga zoo voort, mijn
zoon" toe . 3ó Maar dan verscheen weer 't een of 't ander Bolleken 37. De
man was onverbeterlijk.
Wat wij daarin bewonderen is niet de hardnekkigheid van elk jaar
een slecht boek te schrijven, maar de eerlijkheid en de rassigheid om
een kunstwerk te laten komen vanwaar het komen moet : uit den
kunstenaar. En niet uit recensies of het publiek .
Hij had toch ook zijn ongeluk : rijk te zijn . Men voegt ons nu toe
dat wij rijk moeten worden . Onze intellectueelen hebben de Beweging38 gebracht waar ze nu is : onder de fundamenten van het rijk .
Maar om te doen wat zij deden voor een volk in nood is het niet
genoeg dien nood te beseffen, men moet hem ook voelen. Het is de
vraag of de rijke vlaamsche intellectueel den vlaamschen nood zal
blijven voelen zooals de arme . De Vlaming die rijk werd, werd, bij
bepaling, franskiljon . Indien hij niet, dan zijn kinderen . Een van die
kinderen is Cyriel Buysse 39 .

(35) In Dietsche Warande en Befort, Leuven, 1929 (29e jg .), p. 897-898 .
(36) Allusie op vooroorlogse recensies van m .n . Jules Persyn in Dietsche Warande en Befort.
(37) Roman van Buysse (Bussum 1906) .
(38) De Vlaamse Beweging .
(39) Zie noot 32 .
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En hij schreef het epos van arm Vlaanderen . Wij konden het niet
verkroppen . Wij stonden daar anders tegenover dan hij, hadden te
veel gehoord over het groot volk dat we geweest zijn, hebben dat
leven te veel meegeleefd en bekeken met deernis en met de liefde die,
niet waar, alles verdraagt en verontschuldigt . Hij zag het van boven
af, zag dus meer . Wij woonden er tusschen en zagen dus beter, maar
minder .
Men heeft hem het opzet verweten ons "slecht te maken" . Alsof hij
ons uitschold . Ten onrechte . Hij zag ons nu eenmaal zoo en kon niet
anders . Wat wilt gij, als men den winter doorbrengt in Den Haag en
in den Zomer boeken komt schrijven te Afsnee aan de Leie . Zijn
werk is eenzijdig, zooals dat van Conscience en Timmermans eenzijdig is, maar het is niet oneerlijk . Het is eerlijk als kunstenaarswerk,
al kunnen we de eenzijdigheid betreuren . 4 " Gij kunt hoogstens
zeggen dat bezijden een modderstraat ook schoone booroen staan,
dat neemt echter den modder niet weg.
Maar jammer genoeg bestaat het `geval Buysse' voor ons altijd
maar uitsluitend in die discussie . Het moest lieve hemel nog door
Maeterlinck gezegd worden dat Cyriel Buysse is "een der drie of vier
grootste vertellers-uit-het-landleven die er in de laatste vijftig jaren
geweest zijn ." 41 Dat scheen ons bitter weinig te interesseeren . Alsof
wij soms nog een tweeden hadden die zooals Buysse weet hoe een
roman moet gebouwd worden .
Wanneer veel prachtig proza alleen nog in `Zuid en Noord' 42 en
Van Neylen43 zal bestaan zal deze boertige en tragische kijkkast nog
volk blijven lokken omdat zij die pracht vertoont die niet demodeert : menschen, leven .

(40) Vgl . deze kritiek op Buysses "eenzijdigheid" met Minnes waarschuwing : "Men moet
niet een of ander deel van dezen schrijver, maar zijn volledig werk overzien . Eerst dan kan
men hem naar zijn juiste waarde schatten ."
(41) Verwijzing naar het voorwoord van Maurice Maeterlinck in de Franse vertaling van
Buysses roman Het Ezelken (Le bourriquet, Parijs 1922) .
(42) `Zuid en Noord' : door de Vlaamse jezuïet Evarist Bauwens (1853-1937)
samengestelde bloemlezing voor het middelbaar onderwijs (Zuid en Noord. . Eene bloemlezing uit de beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers, I-IV) . Vanaf 1959 verscheen een door
J . Noë bijgewerkte "nieuwe serie" (6 delen ; 4e druk: Brugge 1970) .
(43) Willem van Neylen (1866-1937), Vlaams priester, co-auteur (met Alfons van den
Dries) van een eveneens voor katholieke scholen bestemde Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde, met eene bloemlezing (2e druk: Lier 1904 ; 6e druk : 1928) .
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ONECHTE PARADIJZEN
Buysse, Teirlinck en Van de Woestijnti
op de wereldtentoonstelling
door
Hans Vandevoorde

": . . het valse, het onechte, grijnst u al dadelijk tegen"
Cyriel Buysse
"Uw Antwerpsche correspondent schreef u onlangs nog hoe België,
vroeger 't slagveld van Europa, er thans het permanente expositieterrein van schijnt te willen worden" (VdW I 2 , 353) 3. Met deze
woorden haalt Van de Woestijnti zijn vriend Emmanuel de Bom aan,
wanneer hij op 24 december 1906 in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant schrijft over strubbelingen in de Brusselse gemeenteraad
over wat nu het meest geschikte terrein voor de internationale
expositie4 zou zijn . België was inderdaad het land in Europa waar de
wereldtentoonstellingen als reusachtige bon marchés voorgoed ingeplant schenen . Vóór de Eerste Wereldoorlog werd tussen 1885 en

(1) Buysse (1979 :39) .
(2) De Romeinse cijfers verwijzen naar het Verzameld journalistiek werk (VJWI, de
Arabische naar het Verzameld werk (1/W) van Van de Woestijnti .
(3) Emmanuel de Bom, "Over wereldtentoonstellingen, enzoovoorts", in : Nieuwe
Rotterdamsche Courant (NRC), 16 december 1906, eerste blad C . De Bom had eerder de
wereldtentoonstelling van Antwerpen 1 894 verslagen voor de Oprechte Haarlemsche Courant
en De Telegraaf (zie Van Tichelen 1947 :240-241) . Op 28 juli 1913 schreef hij voor de NRC,
onder de titel "Een mooi gebaar", een verslag over de schenking die de Nederlandse schrijvers deden van een kast met driehonderd boeken. Dit gebeurde ter gelegenheid van de
wereldtentoonstelling in Gent 1913 . Het artikel werd ten onrechte als een stuk van Van de
Woestijnti opgenomen in het VJW (Vandevoorde 1995 :46) . Van Tichelen (1947 :232) rekent
"Een mooi gebaar" correct tot het journalistieke werk van De Bom .
(4) De secundaire literatuur over de wereldtentoonstelling is de laatste jaren indrukwekkend uitgebreid . Zelfs een bibliografie van Schroeder-Gudehus & Rasmussen (1992)
staat de geïnteresseerde nu ter beschikking . Recente algemene studies die zich in Belgische
bibliotheken bevinden, zijn : Greenhalgh (1988), Pinot de Villechenon (1992, in de reeks
Que sais jet en Aimone/Olmo (1993) . Daarnaast is er nog de interessante catalogus die
gemaakt werd ter gelegenheid van de tentoonstelling De panoramische droom . Antwerpen en
de wereldtentoonstellingen 1885-1894-1930 (X 1993) .
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1914 niet minder dan zes keer een worldfair in ons land gehouden . 5
De exposities werden georganiseerd in Antwerpen (1885 en 1894),
Brussel (1897), Luik (1905), Brussel (1910) en Gent (1913) . 6
"België gebruikte de tentoonstellingen om zich bezig te houden met
de etnische en nationalistische spanningen die een onvermijdelijk
gevolg waren van zijn geografische en demografische toestand,"
schrijft Paul Greenhalgh (1993 :28) - "te verdoezelen" was een beter
woord geweest dan "bezig te houden" . Weliswaar waren de tentoonstellingen privé-initiatieven, maar de koning patroneerde het geheel
en de regering stelde zich financieel garant . Dat was ook wel nodig,
want ze sloten haast onvermijdelijk af met een groot deficiet
(Capiteyn 1988 :77) .
De wereldtentoonstelling was een recent fenomeen,' geboren uit
de concurrentie tussen Engeland en Frankrijk . De eerste exposities
werden alternerend in Londen (1851 en 1862) en Parijs (1855 en
1867) gehouden, tot Londen al vlug zijn belangstelling verloor . Ze
hadden "als opzet een totaalbeeld te brengen van alle menselijke
activiteiten, met op de allereerste plaats de presentatie van de
recentste technologische innovaties en hun toepassingen" (Capiteyn
1988 :72) . 8 Ze betekenden "een poging om de wereld af te beelden

(5) Een korte lijst vindt men bijvoorbeeld in Greenhalgh (1993 :25) en de Grote Winkler
Prins, Amsterdam/Brussel 1975 v, deel 20, p.42 . De lijst in Capiteyn (1988 :72) is minder uitgebreid . Ze bevat slechts 18 plaatsen vóór de Eerste Wereldoorlo : De "Exposition nationale"
(de Cinquantenaire) van Brussel 1880 en Antwerpen 1894 worden niet vermeld (ook niet in
de selectie van Schroeder-Gudehus & Rasmussen 1992) . Brussel ontbreekt ook in
Greenhalgh (1993 :25) . Wegens de beperktheid van Brussel 1880 is er veel voor te zeggen om
Antwerpen 1885 als de eerste echte wereldtentoonstelling in België te catalogiseren .
Capiteyn (1988 :77) stelt expliciet dat Antwerpen 1885 de reeks opende (bij hem duikt
Antwerpen 1894 wel even op), gevolgd door Brussel 1897. Vermeldenswaard is ook de
poging tot wereldtentoonstelling van Charleroi in 191 l . Uit de lijst van de wereldtentoonstellingen, hun voorgangers (de nationale "expositions industrielies") en hun beperktere
soortgenoten die Aimone & Olmo (1993) achteraan in hun studie opnemen, blijkt pas goed
de geweldige proliferatie van het fenomeen . Voor 1910 (het jaar waarin de wereldtentoonstelling van Brussel plaatsvond) vermelden ze nog de tentoonstelling van Buenos Aires en
voor 1913 (wereldtentoonstelling in Gent) de exposities van Genua en Leipzig . Een doorsnee
van de grootste tentoonstellingen vindt men op het kaft van Friebe (1985) . Daarop figureren
Antwerpen 1885 en 1894, Brussel 1910 en Gent 1913 . De nogal Amerikaans gerichte John
Allwood rekent geen enkele van de Belgische tentoonstellingen tot de spraakmakende
(Allwood 1977 :180-185) .
(6) Over de Belgische tentoonstellingen zie Cockx & Lemmens (1958) .
(7) Greenhalgh (1993 :24-25) en anderen wijzen op het feit dat er ook vóór 1851 grote
tentoonstellingen werden gehouden, maar niet van die schaal en ambitie .
(8) Het eerste artikel van de Internationale Conventie van Parijs van 22 november 1922
noemt als voornaamste doel "faire apparaitre les progrès accomplis par les différents pays
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met behulp van een grootse uitstalling van produkten" (Greenhalgh
1993 :23) . Later werd er een politiek concept mee verbonden, de toenadering tussen de volkeren . De wereldtentoonstellingen waren
die offiziellen Visitenkarten des 19 . Jahrhunderts" (Hofmann 1974 :
151) . Daardoor vormden ze een verheven allegorie van de economische uitwisseling tussen de verschillende deelnemende landen . "Das
Ergebnis will eine `Allgorie réelle' der Zivilisation sein," schrijft
Werner Hofmann in Das Irdische Paradies (1974 :152) . "In den
Weltausstellungen will sick die Zivilisation ihren Gottesdienst inszenieren" (1974 :153) . In zijn kronieken over de universele tentoonstelling van Parijs 1900 geeft Emile Verhaeren nog blijk van een
utopische hoop op de verzoening van de volkeren . Zijn recept :
"admiration mutuelle" (Verhaeren 1989 :340 ; 341) . De universele
beschaving zal zegevieren : "On a eu beau se battre en Asie et en
Afrique pendant que la ville parlait de mutualité et de concorde,
1'idée qu'elle affirmait s'est déployée quand même au delà des pays
ensanglantés ; elle a enveloppé la planète entière . On la peut comparer à un manseau immense qui s'est étendu sur les peuples et dons
les trous qu'on y faisait au Transvaal et en Chine n'empêchaient
point la bonne chaleur d'arriver jusques aux moelles et la beauté de
resplendir" (1989 :357) .
Achter de wereldtentoonstellingen ging echter ook een vooralsnog
niet openlijk toegegeven doel schuil, dat niet minder belangrijk was
dan het "zichtbaar maken en stimuleren van de concurrentie tussen
de naties" (Graevenitz 1989 :30), met name "de grote massa nauwer
bij het snel wisselende socio-economische proces te betrekken"
(Capiteyn 1988 :72) . Walter Benjamin drukt het zo uit : "Die
Weltausstellungen waren die hohe Schule, in der die vom Konsum
abgedrangten Massen die Einfuhlung in den Tauschwert lernten .
`Alles ansehen, nichts anfassen" (Benjamin 1983 :267) . De vroegste
wereldtentoonstellingen hadden inderdaad het karakter van grote
warenhuizen - ze lagen nog in de stad - en waren in handen van
privé-maatschappijen . Dit verleidelijke 9 en grens-overschrijvende

dans une ou plusieurs branches de la production" (geciteerd in : Cockx en Lemmens 1958 :8
nl) .
(9) Wanneer een staking van de socialistische arbeiders de Gentse tentoonstelling van
1913 in gevaar dreigt te brengen, proberen hun bazen de staking te breken door onder meer
met abonnementen voor de tentoonstelling te zwaaien (Vanschoenbeek 1995 :61) .
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karakter van het kapitalisme noopte Marx en Engels al van bij de
eerste wereldtentoonstelling te Londen tot een heftige reactie
(Capiteyn 1988 :73) .
Verlichte fabrieksdirecteuren zonden reeds toen een delegatie van
arbeiders naar de tentoonstellingen .'° Bazen deelden goedkope abonnementen uit aan hun werknemers ." Nog naar Brussel 1910 zakten
2500 inwoners en werknemers van Port-Sunlight af. Karel van de
Woestijnti, geen vriend van de klassestrijd, vindt dit een "zeer
gelukkig voorbeeld van goede verstandhouding" en een "zeer zeker
eenti mogelijke - vermits bestaande - misschien niet volledige, maar
dan toch zeer achtenswaardige oplossing van 't moeilijkste der moderne problemen" (VdW III, 600) .
De wereldtentoonstellingen toverden een stad te voorschijn die
weinig te maken had met de dagelijkse werkelijkheid, maar een
wereld voorstelde "die de organisatoren graag zouden zien bestaan"
(Greenhalgh 1993 :24) . De kunst wordt door een goedkoop illusionisme, de werkelijkheid door haar verdubbeling overtroefd
(Hofmann 1974 :177) . Voor de patronerende staat en vorst dienden
de wereldtentoonstellingen het prestige en de propaganda . Werden
de deelnemende landen aanvankelijk nog door elkaar opgesteld om
een utopie van internationale vrijhandel te demonstreren, na 1878
bouwt men nationale paviljoenen die een "tijdelijke stad"
(Greenhalgh 1993 :23) vormen en die de groeiende rivaliteit tussen
staten en de scherpe concurrentie illustreren . " . . .der volkerverbindende Handel wird mit dem volkertrennenden Nationalismus konfrontiert" (Hofmann 1974 :155) . Met het toenemend protectionisme is de regering in 1900 de eigenlijke ondernemer geworden . 12
"De expo's verkregen hun schaal en weelde om politieke en
economische redenen . Vooral in de periode tussen 1870 en 1914,
het hoogtepunt van het medium, vormden deze motieven de drijvende kracht voor elk van de tentoonstellingen, toen nationale structuren zich consolideerden en de expansiedrang een nieuwe impuls

(10) Cf. Benjamin (1983 :246) . Benjamin had een speciale belangstelling voor deze delegaties. Getuige daarvan nog citaten op Benjamin (1983 :245 en 252) (wereldtentoonstelling
van 1862 te Londen) en op Benjamin (1983 :250) (wereldtentoonstelling van 1867 te Parijs) .
(11) Zie het getuigenis van Maria Van der Beken (93j .) in Capiteyn (1988 :208) : "Ik was
veertien toen ik moest gaan werken in een textielfabriek . Van de baas kregen we een expoabonnement voor 5 fr." (Een abonnement kostte normaal 20 fr.)
(12) Cf. Julius Lessing geciteerd in Benjamin (1983 :247) .
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kreeg ten koste van Afrika en Azië" (Greenhaigh 1993 :28) . Deze
economische en politieke drijfveren "manifesteerden zich op vier
manieren : via industrie, handel, nationale cohesie en kolonies"
(1993 :28) . Filantropie heeft een belangrijke rol gespeeld, maar is
nooit de echte bestaansreden van de wereldtentoonstellingen
geweest .
Concreet stonden industrie en kunst in de worldfair voorop, naast
handel en wetenschap . 13 "Autoportraits de la bourgeoisie industrielle
du XIXe siècle, champ d'expériences futuristen au XXe siècle, les
expositions universelles se présentent d'abord comme des monuments allégoriques de l'alliance de l'Art en de l'Industrie" (Le livre
des expositions 1851-1989:245) . De industrie vormde zeker tot 1900
het zwaartepunt van elke tentoonstelling, 14 maar ook de schone
kunsten kregen ruime aandacht toebedeeld . Oude kunst werd
gehuldigd als duurzaam tegengewicht tegenover de vluchtigheid van
de consumptie: "Hoe intenser de jacht op vooruitgang, hoe sterker
het instinct tot conservering," schrijft de Gentse kunsthistoricus
André Capiteyn (Capiteyn 1988 :7S) . Expo-musea vormden vaak
het enige overblijfsel van de wereldtentoonstelling . Met opzet werden de grenzen tussen kunst en industrie'S weggewist (Hofmann
1974 :177) . "Die Ausstellungen der Industrie als geheimes
Konstruktionsschema der Museen - die Kunst : in die Vergangenheit
projizierte Industrieerzeugnisse" (Benjamin 1983 :239) . Maar het
waren vooral de toegepaste kunsten die, omdat zij de gedroomde
overgang tussen kunst en industrie vormden, opgeld maakten .
Affichekunst'G en gemechaniseerde reproductietechnieken zaten in
de lift, vooral tijdens het tijdperk van de art nouveau (Vervliet

(13) Over de verhouding van kunst en industrie bij de eerste wereldtentoonstelling zie
Maag (1986) . Een overzicht van de activiteiten van een internationale expositie vindt men
in Greenhalgh (1993 :24) .
(14) Cockx & Lemmens maken een onderscheid tussen beperkte industriële internationale tentoonstellingen en werkelijk universele internationale tentoonstellingen (Cockx &
Lemmens 1958 :12) .
(15) In 1871 publiceerde Mallarmé onder pseudoniem drie welwillende "lettres sur l'exposition internationale de Londres" : "Les exposants ne s'étonneront pas de notre sollicitude
pour leur tentative - vraiment celle de lage moderne tout entier - d'une fusion de l'art et de
l'industrie . Nest-ce pas un réciproque devoir, que l'art décorde les produits requis par non
besoins immédiats, en même temps que l'industrie multiplee par nes procédés hátifs et
économiques ces objets embellis autrefois par leur seule rareté?" (Mallarmé 1945 :666-667) .
(16) Zie Oostens-Wittamer (1975) .
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Maison Christofle, zilverwerk van de Keizer, 1855 . - Uit. Ory (1982 .35) .

1982 :139-141) . De wereldtentoonstellingen vormden de laatste
bloei van de allegorische kleinvormen .
Ginter Hess beschrijft de samenhang van kunst" en techniek als
volgt : "Die Geschichte der Weltausstellungen zwischen London
(1851) und Paris (1900) demonstriert, wie die konkurrierende
Reprasentation von technischem Fortschritt und Kunstbetrieb den
Warencharakter der Kunst wie die historische Inszenierung der
Maschinenwelt bedingt . Zum Inventar eiser fortschreitenden dekorativen Verschleierung technischer Funktionalitat und neuer
Materialien gehort auch der `Formenschatz' der Allegorien und
Embleme . Die Entwicklung fi hrt dabei von der konstruktivistischen Transparenz des Londoner Kristallpalasts zur historischer
Kulisse des `Deutschen Hauses' oder zu der auf Eisengeri sten
stuckierten Frontarchitektur des `Elektricitatspalasts' in Paris" (Hess
1975 :583) . Een meeslepende beschrijving van dit elektriciteitspaleis
is te vinden in het hoofdstuk twintig van Op het breukvlak van twee
eeuwen . De westerse wereld rond 1900 van de Nederlandse historicus Jan Romein . Aan het slot van dat hoofdstuk vermeldt Romein
dat op de boog van de ingangspoort "op een vergulde bol een
vrouwenbeeld gestaan [had], gehuld in een wapperende avondmantel van vals hermelijn : de Parijse stedenmaagd . Bij het in der haast
neerhalen op die natte novemberdag heeft haar romp het hoofd met
de verstarde glimlach verloren" (Romein 1976:399) . Eenzelfde verstarde zinnebeeldige stedenmaagd, relict uit een oude traditie,'g
wordt jaren later nog gebruikt om Gent te representeren op het
affiche voor de tentoonstelling van 1913 . En zelfs bij de centenairs
van België in 1930 verschijnt zij nog op het officiële programma
(Afb . in X 1994 :96) of bij de exposition internationale in Antwerpen
1930 op het diploma (Afb . in X 1993 :74) .'~

(17) Voor het iconografische repertoire van de wereldtentoonstellingen zie Hofmann
(1974 :178-180) . Hij deelt ze in volgens de vier belangrijkste thema's die de schilderkunst van
de negentiende eeuw ter beschikkin g stelden : "die Verherrlichung der Arbeit, die Evokation
des irdischen Paradiesel, die Flucht in exotische Welten und die Rekonstruktion der
Menschheitsgeschichte" (1974 :178) .
(18) Cf. Van Straten (1985 :25) .
(19) Zie ook de allegorische vrouwenfiguur die de Vlaamse Beweging moet voorstellen .
Bijvoorbeeld op de prentbriefkaart ontworpen door Em . van Averbeke, met aantekeningen
van Pol de Mont, en met de tekst "Wees Vlaming die God Vlaming schiep, wees Vlaming
zeg ik u" (Somers 1979 :93) .
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De monumentale ingang. Beeld van "la Parisienne"
door Moreau Vautier. - Uit; Ory (1982:74)

Rond 1900 sloot de wereld zich op in protectionisme, 2° waardoor
het economisch-industrieel belang van de wereldtentoonstelling
verder werd ondergraven . In industriële topmilieus groeide na 1900
het wantrouwen tegenover de wereldtentoonstelling wegens de
woekering van paviljoenen en het groeiend aandeel van het volksvermaak . 21 Eerst Londen en na 1900 ook Parijs haakten af. Daardoor

(20) België kon dat niet, afhankelijk als het was van de buitenlandse markt (Kossmann
1984 :317) .
(21) Het divertissement heeft steeds de wereldtentoonstellingen begeleid . "Die
Vergni gungsindustrie verfeinert und vervielfacht die Spielarten des reaktiven Verhaltens der
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kwam er meer ruimte vrij voor andere naties en voor provinciesteden . Die kleinere steden maakten zelfs misbruik van de term . De
kans die zij kregen of grepen om elk hun wereldtentoonstelling te
organiseren vormt pas goed het begin van het einde van de expositions universelles. Gent 1913 is in dat opzicht illustratief 22 en
betekent de definitieve afsluiting van een tijdperk : "het was het laatste lokale initiatief dat, via de nationale overheden, naar het internationale forum werd opgetild" (Capiteyn 1988 :192) . Reeds Van de
Woestijnti vraagt zich in een artikel in het weekblad De Amsterdammer van 27 april 1913 af wat "buiten de ijdelheid - toch maar
een secundaire factor in de economische ontwikkeling van een
volk -, tweede rangs-steden, als b .v. Gent zelfs in België is, ertoe
drijft millioenen uit te geven, die geen interest zullen opbrengen, en
voor den vooruitgang der nijverheid of van kunst, nietmeer dan voor
den durenden welvaart der tentoonstellingsstad, klaarblijkend nut of
zelfs maar ideëel belang hebben" (VdW 1913) 23 . Capiteyn noemt de
expo van Gent "een spectaculair eindpunt, de zwanenzang van de
Belle-Epoque-burgerij, het ware einde van de 19de eeuw" (Capiteyn
1988 :194) . De almacht van de burgerij was voorgoed door de
opkomst van de arbeidersklasse aangetast . De massa's, die door
Verhaeren nog werden omarmd, schrikten zijn confraters Van de
Woestijnti en Buysse af. Hun scepticisme ten opzichte van de wereldtentoonstelling had veel te maken met de kermisachtige allures die
de laatste evenementen van de Belle Epoque verkregen .
Meer en meer hadden de diorama's, panorama's en andere -ramás,
de nagebouwde koloniale dorpen als reusachtige tableaux vivants, de

Massen . Sie rustel sie damit fi r die Bearbeitung durch die Reklame zu . Die Verbindung
dieser Industrie mit den Weltausstellungen ist also wohlbegrundet" (Benjamin 1983 :267) .
(22) Niet te verwonderen dus dat de tentoonstelling van Gent meer dan eens in de literatuur over de wereldtentoonstelling onvermeld is gebleven . Zo bijvoorbeeld in Le livre des
expositions 1851-1989 (1983) .
(23) De tekst van VdW (1913) is opgenomen als bijlage .
Minderaa heeft het stuk uit zijn uitgave van Van de Woestijnes Verzameld werk weggelaten, omdat het afwijkt van de bijdragen in de "Kroniek der Gedichten", die Van de Woestijnti
van 13 augustus 1911 tot 14 juni 1914 in De Amsterdammer voerde (tijdens de oorlog hervatte hij die kroniek eventjes in De nieuwe Amsterdammer) . Minderaa motiveert de weglating als volgt : "Tussen de Kroniek-stukken vindt men in "De Amsterdammer" nog een
artikel "Gent Tentoonstellingsstad" (27 April 1913), dat als een zuiver-informatorische journalistenbijdrage geheel buiten het kader valt en niet is herdrukt" (VdW 6, 756) . Maar Van
de Woestijnti en neutrale journalistiek, dat rijmt slecht .
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De Maagd van Gent voor de Gentse torens.
Ache door, jos Cornelis . - Uit: Capiteyn (1988:85)

namaak oude 24 en moderne steden en vooral de lunaparkattracties de
wereldtentoonstellingen doen verglijden van hun politiekeconomisch-didactische doel naar vermaak . De bioscoop, die zo
winstgevend was dat te Gent in 1913 een taks werd geheven die de
bewapening van het leger ten goede moest komen (Capiteyn 1988 :
182), nam die instructieve taak van de expositie geleidelijk over, en
uit de duplo-reservaten en Wild West-shows op de Amerikaanse
wereldtentoonstellingen kwamen de Disneylands voort, die zich
handig beriepen op hun oorspronkelijke instructieve waarde (Van
Wesemael 1992 :32-34) .
Het ogenschijnlijk verheven allegorische karakter van de wereldtentoonstelling kwam meer en meer in het gedrang ten voordele van
attracties en toerisme . De reclame die voor de Gentse wereldtentoonstelling gevoerd werd, had vooral de stad als onderwerp en was
gericht op het aantrekken van grote aantallen toeristen . "Da man die
ganze Welt an einero Punkt zusammenfuhrt, erspart der Besuch
einer Weltausstellung die Weltreise" (Hofmann 1974 :180) .

Het embellaidissement" van de stad
Baron George Hausmann (1809-1891) was als prefect van de Seine
(1853-1870) de drijvende kracht achter de stedenbouwkundige
vernieuwing in het Parijs van het Tweede Keizerrijk : met grote
boulevards die de delen van de stad snel met elkaar verbonden, met
prestigebouwwerken zoals de Opéra en Le Chátelet, met de doorbraak van oude arbeiderswijken, die vervangen werden door
kwartieren vol geuniformeerde woningen en gevels, en met de aanleg van parken, squares, begraafplaatsen en vooral van een nieuw rioleringssysteem . Zijn "urbanisme pratique" kreeg overal navolging in
Frankrijk en de rest van Europa - in Wenen en Barcelona bijvoorbeeld -, en zelfs in Amerika - Chicago 1909 (Frampton 1988 :31) .
In België volgde men Parijs op de voet . Adolphe Alphand,
een naaste medewerker van Hausmann, adviseerde Leopold II in
1867 bij de bouw van een nieuw koninklijk paleis in Oostende

(24) Bijvoorbeeld : Oud-Antwerpen op de wereldtentoonstelling van 1894 (Uyttenhove
1993 en Thijs 1993), Oud-Brussel in Brussel 1910, Oud-Vlaanderen in Gent 1913 en OudBelgië in Antwerpen 1930 .

65

(Lombaerde 1995 :29) . Anspach, van 1863 tot 1879 burgemeester
van Brussel, voerde een briefwisseling met Hausmann en kreeg in
theaterrevues de bijnaam "Ansmann" (Capiteyn 1988 :17) .
Anspach slaagde er niet in een oplossing te vinden voor de
verbinding van beneden- en bovenstad in Brussel, de zogenaamde
Hofberg in de Sint-Rochuswijk, waar een hoogteverschil van circa
veertig meter moest worden overbrugd . Tussen zijn opvolger,
Charles Buls (burgemeester van 1881 tot 1899), en Leopold II
("Léopold le Bátisseur") ontstond aan het einde van de negentiende
eeuw een bitse polemiek, die leidde tot het ontslag van Buis . Buls'
kleinschalig, esthetisch-archeologisch saneringsvoorstel werd sluw
gekelderd door de vorst . Diens plan, uitgewerkt door Alphonse Balat
en zijn leerling Maquet, werd in 1903 eindelijk aangenomen . Reeds
in 1 898 waren de eerste huizen van de Sint-Rochuswijk gesloopt en
de afbraak ging verder . Het zou nog lang duren voor alle cellen weer
dichtgroeiden . 2 S Een afzichtelijk litteken bleef .
De verwoesting van de Hofberg werd door schrijvers als Karel van
de Woestijnti en Herman Teirlinck betreurd . Van de Woestijnti heeft
het in zijn essays en in zijn journalistiek werk meermaals over Brussel
gehad . Daarbij komt het onderscheid tussen "het aristocratische
Hoog-Brussel en de lagere volksstad" (VdW 3, 232-233) steeds weer
aan de orde, 2 ó zoals wanneer hij het heeft over Constantie Meunier
of over Maurits Niekerk, - beide opstellen uit 1909 . In het artikel
over Niekerk maakt hij een driedeling tussen de bewoners van de
Kuip of Lage Stad (de "winkel-bourgeoisie" ; 3, 273), de Hogere Stad
("ambtenaars, bankiers, professoren en renteniers" ; 3, 274) en "het
Volk, het plebs, het rakalje" (3, 276), waarvan hij de "uitnemendste
vertegenwoordigers" vergelijkt met de "Apaches" 27 van Montmartre,
- over wie ook Baudelaire het had . Zowel hij als Teirlinck hameren
op het Vlaamse karakter van Brussel . 28

(25) Het verhaal van de Brusselse Hofberg leest men in Lombaerde (1995 :107-117) .
(26) In het VJW bijvoorbeeld in VdW (II, 347-351) .
(27) De `Apaches' komen onder meer nog voor in het VJW (I, 450) en worden ook vermeld in een brief aan Emmanuel de Bom van 6 november 1906 : "Ik heb Zaterdag iets kolossaals bijgewoond : Een bal in een lokaal der Hoogstraat, waar ik vriendschapsbanden heb
aangeknoopt met twee der beruchtste marolliaansche Apaches" (brief bewaard in het AMVC
onder de si g natuur 960601183) .
(28) Zo bijvoorbeeld in VJW I, 582-584 ; 624-625 .
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Herman Teirlinck schreef naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Brussel een brochure voor het Nederlandse publiek,
"Brussel en de Internationale Tentoonstelling", 29 verschenen in 1910
bij uitgeverij Dusault in Rotterdam . 30 Het is een soort toeristische
gids voor Brussel in dagtochten . Teirlinck begint zijn uiteenzetting
met een sociologisch portret van de Brusselse bevolking, dat veel
gelijkenis vertoont met dat van Van de Woestijnti . Hij maakt een
onderscheid tussen de Vlaamssprekende volksman, kleine neringdoener en kleine burger, die de Lage Stad en de voorsteden bevolken ;
de Vlaamse, maar Franssprekende middenstandsburger, die de
luxuswinkels uitbaat en in de rentenierskwartieren van de Hoge Stad
woont, en de rijke en edele Brusselaar die het Quartier Leopold
bezet . 31 Geografisch deelt Teirlinck de stad in drie : de Lage Stad, de

(29) Over de wereldtentoonstelling van 1910 schreef Teirlinck ook enkele journalistieke
stukken, die er slechts vrij onrechtstreeks betrekking op hebben . Hij voerde een kroniek
"Vlaamsche Kout" in het Haagse dagblad Het Vaderland. In de loop van 1910 publiceerde
hij in die rubriek welgeteld vijf bijdragen . Ze zijn ondertekend met zijn volle naam, wat
eerder uitzonderlijk is voor die krant . Dit zou kunnen wijzen op de bijzondere aard van de
kolommen . Inderdaad lijken ze eerder literair dan journalistiek van opzet . Een eerste stukje
van zaterdag 19 maart gaat over de Vlaamse Beweging, het tweede, van zaterdag 30 april,
behandelt het bezoek van President Roosevelt aan de Tentoonstelling ; in een derde artikel,
op donderdag 19 mei, geeft hij een grappig verslag van de redevoeringen die elkaar in snel
tempo opvolgden bij de opening van het Nederlandse paviljoen (opgenomen in Teirlinck
1981 :98-107) ; een volgende column, gedateerd vrijdag 8 juli, betreurt dat de Nederlanders
Frans spraken toen Koning Albert het Nederlandse paviljoen bezocht (ook in Teirlinck
1981 :107-110) ; nummer vijf ten slotte, dd. zaterdag 10 september, "Beiaardgalmen", over de
Mechelse beiaardier Denijn, is niet verwonderlijk voor de kleinzoon van een orgelist, die in
zijn ander werk meer dan eens grote liefde heeft betoond voor het orgel .
Een zesde bijdrage die vermoedelijk van Teirlincks hand is, verscheen op woensdag 1 juni
met de vermelding "(Particuliere Correspondentie)" en onder de titel "Op de Brusselsche
tentoonstelling, Banket-Regout" . Ze werd ondertekend met H .T. en is objectief-journalistieker van aard . Niet alleen de initialen rechtvaardigen deze toeschriijving, maar ook het
feit dat Teirlinck op het eerste, officieuze banket naar aanleiding van de opening van het
Nederlandse paviljoen aanwezig was en hij toen het tweede, oficiële in het vooruitzicht
stelde.
(30) De tekst werd opgenomen in Teirlinck (1991), onder de titel "Beschrijving van
Brussel tijdens de Wereldtentoonstelling van 1910" (Teirlinck 1991 :60-97) .
(31) In een veel later opstel, "Brusses klimaat van de `Belle Epoque", dat hij schreef als
toelichting bij een heruitgave in zijn Verzameld Werk van de Lemen torens, houdt Teirlinck
het vrij simplistisch bij een verschil tussen "rijke mensen" en "arme mensen - en middenin
een tussensoort, die ten slotte de belangrijkste bleek" (Teirlinck 1965 :CII), en bij een opdeling tussen een stadsdeel met eersterangswinkels, de volkswijken en "een gesloten wijk"
(1965 :CXXIV), d .i . een "edel stadsdeel" (C)OXV), "waarin de verheven stand toestemde zich
te wagen" (1965 :CXXIV) . In dit opstel overdekt Teirlinck overi gens de werkelijkheid met
een romantisch sausje. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat de mensen in de tijd van de Belle Epoque
"zich zo gemakkelijk niet gelijkschakelen, vervlakken en klasseren" lieten (1965 :CIII) . Het is
ook niet echt duidelijk over welke tijd hij het exact heeft . Hij stelt immers dat er toen nog
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Hoge Stad en de nieuwe wijken en verre voorsteden . Op deze indeling baseert hij zijn rondleiding door Brussel .
Zowel Teirlinck als Van de Woestijnti laken herhaaldelijk hoe men
"met het oog op een `Kunst-berg" de Hofberg "deerlijk gehavend"
heeft (VdW 3, 279) . Teirlinck meent "dat een van Brussels eigenaardige wijken er thans vrij bloot en armzalig is gaan uitzien"
(Teirlinck 1981 :78) . 32 In een artikel over de Kunstberg vaart Van de
Woesti jne in de NRC heftig uit tegen de "anorganische, levenlooze,
geesteslooze, onnationale, ongevoelige stijlloosheid" (VdW II, 348)
die het nieuwe Justitiepaleis reeds kenmerkt en de Kunstberg zal
opleveren . De Berg-van-t'Hof-straat, "de Montagne de la Cour, de
polsslag, de ijverige bloedader die van het Hart naar het Brein
voerde, en waar men voelen kon het wisselend leven van Lichaam en
Ziel" (II, 349) wordt "afgebonden, de bloedstroom tusschen hoog en
laag afgesneden, de liefdevolle communie tusschen de twee stadsdeelen geweerd" (II, 3S0) .
Hoe sneller de eeuwwende naderde, hoe meer ook in Gent stad en
staat de handen in elkaar sloegen, dankzij Gentse ministers in de
regering, om werk te maken van de sanering van de binnenstad . "Bij
de burgerij ( . . .) was er geen sprake van fin de siècle moeheid," merkt
Capiteyn ironisch op (Capiteyn 1988 :13) .
Hausmann wou met het nieuwe stratenplan barrikadenopstanden
vermijden en een snelle repressieve interventie mogelijk maken
(Benjamin 1983 :179-210) . Daarmee toonde hij de weg voor andere

geen "dancings en bioskopen" (Teirlinck 1965 :CXVI) waren . Het lijkt er dus op dat hij
vooral de periode vóór 1900 bedoelt, de tijd van zijn jeugd . In de tijd van de Brusselse
wereldtentoonstelling, zo blijkt uit zijn brochure, was dergelijk vermaak reeds legio .
(32) In "Brussels klimaat van de `Belle Epoque" meent Teirlinck dat "de evolutie naar een
grondige wijziging van het stadsbeeld" (Teirlinck 1965 :C) slechts lan gzaam vorderde . "De
volksmensen klampten zich aan hun straatjes en hun heiligen vast gelijk apostels aan hun
geloof en drenkelingen aan het gras. De Overheid had wel hygiënische en andere deugdelijke
inzichten op het oog en zij wilde veeleer verbeteren dan uitroeien . Maar er was geen doen
aan" (1965 :C-CI) . Toen burgemeester De Mot, die Buis opvol gde, vóór 1914 zijn zuiveringsplan voor de wijken langs de Hoogstraat aan de voet van het Justitiepaleis wilde uitvoeren, dreigde er opstand uit te breken . "Helaas! het sloopwerk, dat de Duitse invaller niet
heeft vermocht, wij hebben het zelf ter hand genomen," schrijft Teirlinck (1965 :CI) . Hier
lijkt de auteur ondanks de verwijzing naar de Grote Oorlog op de verwoesting vóór de Eerste
Wereldoorlog te zinspelen : "De `jonction' heeft de bijl in de wijken geslagen . De kerken staan
er nog, doch de vele Onze-Lieve-Vrouwkens vinden hun processiegang niet meer .
Waar is de Putterij? Waar de zo gastvrije amigo? En gij, waar zift gij, zoete
Peerlemoerengangsken?" (1965 :CI)
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De kuip rond de torens, vóór en na de transformatie Plannen door Yves Lucq, 1987
(volgens Kadasterplan 1875, Stadsarchief Gent) . - Uit. Capiteyn (1988.29)

grote steden . Maar zelfs in een kleine stad als Gent, de "eerste stad
na Parijs" van weleer (Capiteyn 1988 :15), moest het volkse gezwel
uit de stadskern gesneden worden . Capiteyn beschouwt de
stadskernvernieuwing niet uitsluitend als een triomf van de burgerij . Achter de progressieve facade schuilde ook vrees voor sociale conflicten . Deze vrees leidde tot de epuratie van de binnenstad .
Capiteyn formuleert het mooi : "Na de opheffing van de tolbarrières
in 1860, gevolgd door het slopen van de overbodig geworden
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stadsmuren en -poorten, startte de leidinggevende klasse de snelle
urbanisatie van de periferie, waar tal van nieuwe wijken verrezen . Dit
maakte het mogelijk de oude stadkern aan te pakken, te saneren, te
reorganiseren volgens de visie van de almachtige burgerij . Die burgerij nam zich voor het vervallen resultaat van duizend jaar stedelijke
ontwikkeling eventjes onder handen te nemen om het om te smeden
overeenkomstig de idealen die de hare waren . Alle wanorde en verstikking die zich eeuwenlang noodgedwongen binnen de stadsmuren hadden opgestapeld moesten, in de ogen van de wakkere
burgers, met krachtige hand worden opgeruimd ; het handelsverkeer
moest opnieuw gestroomlijnd door de binnenstad kunnen vloeien ;
welvaart en rijkdom zouden de vruchtbare residuen zijn . Sloppenwijken moesten verdwijnen, straten met de meetlat rechtgetrokken,
nieuwe verkeerswegen doorgedrukt, pleinen en parken aangelegd,
binnenwateren gedempt, momumenten vrijgemaakt en hersteld,
nieuwe imposante gebouwen opgetrokken, standbeelden onthuld .
Kortom, de aloude Gentse kuip beleefde een radicale gedaantewisseling die niet zonder sociale implicaties en resonanties was : het was
de triomfale expressie van het burgerlijk liberalisme, het zichtbare
bewijs hoe een economische visie in het stadsweefsel kon worden
doorgedrukt, de Vooruitgang in de straten geschreven . Tegelijk was
het ook een sociale zuivering, want op die manier werd het volkse
element grotendeels uit de binnenstad verbannen" (Capiteyn
1988 :13) .

De vernieuwing van de kuip van Gent geschiedde grosso modo in
een tweetal bewegingen . In een eerste fase werd het plan-Zollikofer 33
verwezenlijkt, dat de verbinding van het Zuid-station met het centrum beoogde . Daarvoor werden zelfs aannemers en werklui die in
Parijs hun sporen hadden verdiend, naar Gent gehaald! In 1 888 was
het plan volledig uitgevoerd . Een tweede fase, die onder andere de
doorsteek naar de Korenmarkt inhield, viel samen met het bewind
van de liberale burgemeester Braun van 1895 tot 1921 die, door
sommige kranten "Tzaar Braun" werd gedoopt (VdW VI, 419) .

(33) Genoemd naar ingenieur Edouard Zollikofer, die het project samen met architect
Edmond De Vigne uittekende (Capiteyn 1988 :16) . Het plan ontstond onder Charles de
Kerckhove de Denterghem (1858-1881), maar werd pas onder burgemeester Hippolyte
Lippens (1882-1895) ten uitvoer gebracht .
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Emile Braun34 (Nijvel 1849-Vichy 1927), een Waal van Duitse
afkomst en aan het einde van zijn leven zoals Hausmann tot baron
verheven, werkte als hoofdingenieur van de stad Gent al mee aan de
grote openbare werken van het plan-Zollikofer . Van de ideeën die hij
bij zijn aantreden ontvouwde, werd in de kranten eerst het fantasmagorische karakter onderstreept : "Ce n'est là qu'un rêve, beau rêve
sans doute et dons nous voudrions la réalisation," schrijft
L'Indépenddnt. Maar hij, de "beton-King" van zijn tijd, ging daadwerkelijk over tot de afbraak van de woningen, het verbreden van de
straten, het optrekken van de nieuwe openbare gebouwen en het
vrijmaken van torens en monumenten . De doorsteek naar de Korenmark kwam er door de verbreding van het nauwe Sint-Dansstraatje .
Het oude pakhuis op de Korenmarkt, dat beschermd was, moest
sneuvelen voor het nieuwe postgebouw . 35 De huizen tussen de SintNiklaaskerk en het Belfort werden neergehaald .
Hoe meedogenloos ook, dezelfde stadskernvernieuwing zette zich
eveneens door in andere steden van België . Enerzijds gebeurde er een
ontmanteling, of beter "ontbloting" van momumenten, die - zoals
in het geval van de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Antwerpen - voor
verhitte debatten zorgde . 36 Anderzijds werden veel gebouwen
drastisch gerenoveerd . Gehoor gevend aan een drang tot "dekorativer Archaismus" (Hess 1975 :571) die de hele periode kenmerkte,
werd in Gent bijvoorbeeld het Gerard Duivelssteen `hard' gerestaureerd en van een nieuwe vleugel voorzien . Tegenover deze maximalistische tendens stond een minimalistische, die er eerder op gericht
was het bestaande in stand te houden . 37 "In feite kan vastgesteld worden dat wellicht nooit voorheen zo talrijk voorstellen tot reconstructie en voltooiing van monumenten werden opgemaakt en
in bepaalde gevallen doorgevoerd . Deze paradox is slechts te be-

(34) In weelde herboren van de Gentse stadshistoricus André Capiteyn (1988) is een uiterst
boeiend overzicht over de stadskernvernieuwing en de wereldtentoonstelling te Gent . Waar
Capiteyn het over Braun heeft, vertoont het boek echter bijna hagiografische trekjes.
(35) Maar van de uitbreiding van het stadhuis en het ombouwen van het Schepenhuis van
Gederle in gotische stijl komt door toedoen van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen niets in huis .
(36) Emmanuel de Bom was een hevige tegenstander van de ontmanteling, zie artikelen
van hem in de NRC op 23 juni 1906 (eerste blad A), 3 februari 1907 (eerste blad B), 18
februari 1908 (tweede blad A), 21 februari 1908 (eerste blad A) en 27 april 1910 (ochtendblad A, blz .2) (Van Tichelen 1947) .
(37) Voor het debat tussen deze twee strekkingen zie Stynen (1998 :203 e .v.) .
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grijpen in de context van een integraal historicistisch denken dat de
momumentenzorgbeweging meer en meer beheerst," stelt Herman
Stynen (Stynen 1998 :207) .
Het toppunt van heel die restauratiebeweging in België valt samen
met een periode van economische hoogconjunctuur, die ca . 1895
inzette en met de Eerste Wereldoorlog ophield (Kossmann
1984 :315-317) . Deze periode werd ook gekenmerkt door een
relatieve sociale rust tussen 1900 en 1914 onder een katholieke
meerderheidsregering (Vervliet 1991 :32) . Die tijd was er een van
mechanisatie, van nieuwe energiebronnen zoals gas, elektriciteit en
petroleum, van monopoliekapitalisme en van nieuwe afzetmarkten
binnen en buiten Europa, mede dank zij de koloniale expansie . De
teloorgang van de huisnijverheid werd bezegeld . 38 Elektriciteit gaf
nog bij de tentoonstelling in Gent aanleiding tot een echte lichtshow, zo nieuw en uitnodigend was het gebruik ervan . Er heerste een
nieuw optimisme "fondé sur la réconciliation des forces techniques,
naturellen et politiques" (Aron 1990 :66), dat ook zijn uitwerking
niet miste op de literatuur. Paul Aron leest alleen al van de titels van
Franstalige dichters, Le Voeu de vivre (Ghil), La Louange de la vie

(38) Karel van de Woestijnti : "De kantnijverheid, juist wel omdat ze nijverheid is geworden, bloeit in Vlaanderen, vroeger en nog steeds een der belangrijkste centra, als huisarbeid
dood . De lage bonen, door de opkoopers betaald, dwingen de werksters tot overarbeid, tot
eenti overproductie, die alle blijheid, en dan ook alle gratie en alle liefde uit gaat sluiten . Het
brengt verder meê, dat de patronen niet meer vernieuwd worden ; de kantwerkster handelt
nog alleen uit sleur, te zeer ontmoedigd om er zelfs nog aan te denken, tegen de mechanische, natuurlijk steeds grovere en als het ware doode, fabricage op te vechten. En aldus vervalt het kunstambacht" (VdW VI, 345-346) .
Prof. A.M . Musschoot wijst me op het verhaal "Gruetmoeder Renske" van Cyriel Buysse,
uit de bundel Van arme mensen (1901) . In die vertelling krijgt de overgang van de
ambachtelijke huisnijverheid naar de gemechaniseerde industrie bijna allegorisch gestalte in
de figuur van de spinnende grootmoeder en haar kleindochter Emeranske, die zich een
naaimachine koopt : "zo zaten zij elk op zichzelf te werken, gelijk de oude en de nieuwe tijd"
(Buysse 1974 :859) . De oude grootmoeder, hoewel bang, is toch nieuwsgierig naar het
nieuwe ding van haar kleindochter . Maar zij sterft op het moment dat zij er voor is gaan
zitten . Zo wordt de oude tijd ten grave gedragen door de nieuwe . De komende overproductie die de mechanisatie - die in het verhaal de buren van het meisje nog jaloers stemt - met
zich meebrengt, wordt reeds aangekondigd in het volgende fragment : "Kijk `ne kier noar die
hemden, gruetmoeder Renske! `k Kan d'r azue tienti per dag mee moaken!'
Gruetmoeder Renske keek dan wel eventjes op, maar antwoordde niettemin met een
afkeurende hoofdschudding : `In mijnen tijd en hán de meinschen zueveel hemden nie
nuedig . . ."
Merk op dat we in Buysses verhaal enkel met de gevolgen van de mechanisatie voor de
huisnijverheid te maken hebben . Van de werkelijk industriële textielproductie op grote schaal
is hier nog niet eens sprake .
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(Eiskamp), Le Triomphe de la vie (Jammes), Les Visages de la vie
(Verhaeren), een Lebensbejahung af die even later in het unanimisme
zal uitmonden (1990 :66) .
De vele wereldtentoonstellingen in België kan men niet los zien van
de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en van de koloniale
expansie . Wellicht was het kroondomein Congo, dat tot 1908 persoonlijk bezit bleef van Leopold, één van de meest bepalende factoren in de Belgische tentoonstellingsijver. 3' Alle grote steden profiteerden van Leopolds Vrijstaat . Antwerpen, waar in 1885 een
wereldtentoonstelling werd gehouden, had als haven opnieuw aan
belang gewonnen . Maar vooral Brussel en de badplaats Oostende
werden het uithangbord van Leopolds bouwkundige megalomanie .
Reeds lang vormden zij het toneel van zijn ongebreidelde vernieuwingszucht . "Tussen 1884 en 1909 vertienvoudigden de uitgaven
voor openbare werken . Leopolds persoonlijke kapitalen en bezittingen werden eveneens aangesproken, aanvankelijk alleen voor de aanleg van lanen en parken, maar vanaf 1 896 ook voor de bouw van
grote paleizen en monumenten in zijn geliefde steden Brussel en
Oostende" (Lombaerde 1993 :205) .
Leopold II was overigens een notoir propagandist van de verfraaiing en de gezondmaking van de Belgische steden . Ook voor Gent
bepleitte hij sanering van de werkerswijken . Voor de socialisten was
die sanering niet minder dan een voorwaarde om met de organisatie
van de wereldtentoonstelling in Gent in te stemmen . 1913 gaf een
laatste impuls aan de reeds bestaande stedenbouwkundige plannen
(waarvoor de ondertussen overleden Leopold II zich levendig had
geïnteresseerd) en aan enkele nieuwe projecten . De SintMichielsbrug werd afgewerkt, het nieuwe Sint-Pietersstation werd
klaargestoomd tegen de opening van de wereldtentoonstelling, de
historische gevels van de Koren- en Graslei werden verder opgekalefaterd, het Gravensteen werd in versneld tempo quasi opnieuw
gebouwd . Bij het eerstgenoemde project, spottend tot "dromedarisbrug" omgedoopt, spraken tegenstanders van een "embellaidissement" (Capiteyn 1988 :36) .

(39) Voor de omgang met de kolonies op de wereldtentoonstelling zie naast Vints (1984)
ook Doom (1993), die zich vooral op de Antwerpse worldfairs concentreert .
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Ook Van de Woestijnti had het niet zo begrepen op al die nieuwbouw. Zijn houding verschilt daarin niet van die van zijn voorganger
Baudelaire en van meer dan één landgenoot . Op 8 augustus 1907
schreef hij naar aanleiding van een "Geschied- en oudheidkundig
congres" te Gent : "Ik ben nog niet oud, Goddank, maar ik herinner
me nog zeer goed, hoe Belfort en St . Bavokerk stonden als een gestadig dreigement, als reuzige dompers, boven de wriemeling der
smalle St . Janstraat, de doodsche stilte der Regnessenstraat, de claustrale onaanroerbaarheid der Seminariestraat, Symbolieke namen,
van heiligen, kloosterlingen, en geestelijken! Bral dóorbestaan van
een overmachtig oerleven, waarboven de ijzeren rammel van den
beiaard, in zijn kooi van geutstaal, zijn jammerlijke deunen uitzaaide, brutaal en imponeerend . . .
Thans mogen de Gentenaars zeggen met Sganarelle : `Nous avons
changé tout cela' . Zij moeten er echter, naar mijn bescheiden
mening, niet fier om zijn . Want, hebben ze door de afbraak van al
die straatjes en steegjes een beteren blik op de grootti gebouwen,
meest alle zeer goed bewaard of met zorg gerestaureerd, toegelaten,
ze hebben dit aan hun eigen stad ontnomen : zijn Gentsch karakter ;
dat Gentsch-architectonische karakter, dat zoo verwonderlijkgetrouw het achterdochtige maar rechtzinnige, niet meêgaande maar
trouwe, het brutale maar goedhartige, het plebejaansche en toch
zielshooge karakter van het Gentsche volk weergeeft .
Men heeft alles maar afgebroken, al het bonte en mysterieuze leven
dat om de monumenten wroette en ijverde ; en nu staan die monumenten daar elk op zichzelf als moederziel-alleen, kerken en torens
en `steentin' op éen zelfde rijtje opgesteld als uit een speeldoos, zonder atmospheer om zich, zonder levens-`ambiance', verlaten zou men
zeggen, niettegenstaande de weidsche plaatsen en straten en tuinen
die men er omheen aangeleid, eenti opeenvolging van grootti-stadspleinen, met telkens een gebouw mooi in het midden . Zoodat men,
komend van het station, het eenti na het andere zien kan, verwonderd ze zoo dicht bij elkander te vinden, denkend aan opzet, die
wilde dat de goedjonstige vreemdeling alles in hoogstens een kwartier zien kon, om maar gauw weer de stad te verlaten : GeeraardDuivelsteen, St . Baafskerk, Belfort en Lakenhalle, St . Niklaaskerk,
St . Michielskerk, om niet te spreken van Achtersikkel, Stadhuis en
Nieuw Porthotel, die nauwelijks van de rechte lijn afwijken . Ik heb
het huisjes uit een speeldoos genoemd . Oudere Gentenaars heeten
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het, niet zonder trots : `ons archeologisch Forum' . Mijne onpartijdigheid geeft u de twee titels ter keuze en ter overweging. . ." (VdW
II, 74-75) . Een gelijkaardige reactie vinden we terug bij Cyriel
Buysse . Naar aanleiding van de afdeling "Oud-Vlaanderen" op de
wereldtentoonstelling te Gent, schrijft hij in zijn "zomerdagboek"
Zomerleven4" (1915) : " . . .wat deze stad nu artificieel weer in het leven
heeft geroepen, zij bezat het in werkelijkheid, en hoeveel mooier en
rijker en overvloediger, dan wat nu vertoond wordt! De oude,
Vlaamse stad had maar te laten wat bestond en zij was op zichzelf de
mooiste van alle antiquiteits-tentoonstellingen!
Vandalen, helaas! hebben destijds de hand aan haar geslagen ; en zo
moeten wij nu, en dan nog tijdelijk, een kopie, een namaak bewonderen" (Buysse 1979 :39) .
Drie jaar na zijn kroniek over het "Geschied- en oudheidkundig
congres", op 27 mei 1910, komt Van de Woestijnti terug op de "ontmantelingsmanie" (VdW III, 542) van de monumenten : "Ze staan
daar, als reusachtige, statige, eerbiedwekkende relikwierijven, langs
waar men in eenti kerk voorbijloopt ." Overdag imponeren ze "in
hun gestarde levensloosheid" (VdW III, 543), maar 's avonds jagen
ze schrik aan : "Ik heb Gent gekend, toen men de gebouwen nog niet
`ontmanteld' had . Ook 's nachts leefde om St . Nikolaaskerk, om het
Belfort, om St . Baafs, de gezelligheid der menschen, die in de huisjes van die kronkelstraten sliepen, waarboven de hoede rees der
vriendelijke vertrouwde torens . Nu rijzen daar, boven de vereenzaamde pleinen, die torens als spoken, op de gedrochtelijke massa
van het lagere gebouw. Alle gezelligheid is heen: het menschelijke
om het menschelijke van de gebouwen is geweken, en . . ." (III, 543)
Petrifiëring, demonisering en vereenzaming zijn de processen
waaraan de stad onderworpen wordt, en niet alleen Gent . Van de
Woestijnti herdenkt de "helaas verdwenen of verdwijnende hoekjes
van 't oude Brussel" (III, 542) 4 ' en ook in de Antwerpse zaak van de
ontmanteling van de Onze-Lieve-Vrouwekerk mengt hij zich (III,

(40) Over Zomerleven zie Musschoot (1979 :IX-XII) .
(41) Ook in zijn essay over Maurits Niekerk memoreert Van de Woestijnti "de Berg-van't Hof, of wat er thans, helaas, aan puingin van overblijft, (want met het oog op een
`Kunstberg', heeft men hem deerlijk gehavend) ( . . .)" (VdW 4, 279) . Minderaa noteert : "Dit
Brussels stadsdeel met zijn evoluties in de loop der jaren heeft Vd .W. haast geobsedeerd"
(VdW 6, 726) .
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537) . Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de kritiek die hij
kreeg op de lof die hij over had voor de architect van het Nederlandse paviljoen op de Brusselse tentoonstelling, Kromhout (III,
475-476) . Deze had van zijn eerste ontwerp, dat individueler was,
onder druk afstand gedaan en een onpersoonlijker gebouw in neorenaissancestijl gemaakt (III, 475) . Van de Woestijnti repliceert op de
kritiek met te zeggen dat hij dergelijke neostijl alleen voor de wereldtentoonstelling duldt (III, S35). En inderdaad, hij verzet zich hevig
tegen een heropbouw van vroegere momumenten buiten de wereldtentoonstelling, tegen de "manie van het oud-nieuwe van het valschpittoreske" (III, S38) : bijvoorbeeld tegen de reconstructie van het
Rubenshuis (III, 537-538) .42 Hij illustreert zijn houding door tegen
het Antwerpse paviljoen, dat het Rubenshuis gekopieerd heeft,
prachtig te fulmineren (III, 539) . Maar zoals hij zijn conservatieve
houding in het geval van Kromhout nuanceerde, relativeert hij nu
omgekeerd zijn woede door erop te wijzen dat het maar om wereldtentoonstellingsarchitectuur gaat .

"Lère des Colisées est revenue" (Verhaeren)

43

Architecturaal gezien hadden de wereldtentoonstellingen tot ca .
1900 nauwelijks een band met de dagdagelijkse bouwpraktijk . 44
Tegen de uniformiteit van Hausmann stelde de Parijse wereldtentoonstelling haar excentriciteit en exotisme . Revolutionaire bouwwerken van glas en gietijzer maakten echter na 1900 plaats voor
gevestigde stijlen . Deze regressie hing samen met de doorbraak van
de nationale paviljoenen . Hoewel er af en toe druk geëxperimenteerd
wordt met art nouveau, bleek er toch een voorliefde voor neostijlen
en historiserende reconstructies (Capiteyn 1988 :112-113) . De ten-

(42) Ook later (3 .01 .1912) komt Van de Woestijnti op de heropbouw van historische
monumenten terug . De gerestaureerde hallen van Mechelen zeggen met een allusie op
Vermeylens "De man die zijn ik verloren had" : "ben ik misschien de mummie van mijn
aartsgrootvader geworden? Ik weet het niet . Ik weet alleen, dat ik het gebouw ben, dat zijn
ik verloren heeft ."
(43) Verhaeren (1989 :337) .
(44) Vgl . "Hoewel de urbanistische werken die de wereldtentoonstellingen met zich meebrachten nooit echt vernieuwend waren, bleken ze moeilijk te integreren in de bestaande
stedelijke context" (De Cauter 1993 :39) .
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toonstellingen van Brussel en Gent waren werkelijk voorbeelden bij
uitstek van deze conservatieve geest . Ik ga hier even wat nader in op
die van Gent, mij baserend op de uitstekende catalogus van André
Capiteyn bij de retrospectieve tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij
in 1988 .
De wereldtentoonstelling van Gent was qua oppervlakte nog uitgestrekter dan die van Brussel : 135 ha . tegenover 100 ha . te Brussel .
Inhoudelijk lag zij (zoals ook de Brusselse) volkomen in de lijn van
de negentiende-eeuwse traditie, alleen schoof de industrie wat op de
achtergrond . Alle obligate componenten waren aanwezig : "het
instructieve, het (pseudo)-historische, het koloniale, het exotische,
en vooral, het amusante en onderhoudende" . Zij had een profaan,
haast heidens karakter, mede te wijten aan de connecties van Braun
en Van de Voorde met de vrijmetslaarsloge . "Die Weltausstellungen
sind Dokumente der europaischen Glaubenskrise," 4S schrijft Hof
mann (1974 :168), nooit om een axiomatische formulering verlegen .
Dit heidense karakter keert ook terug in de iconografie van de tentoonstelling van 1913 . Bij de centrale dom aan de hoofdingang stonden "zes mastodontische dieren : twee stieren, twee buffels en twee
woudossen" (VdW VI, 256), zoals bij de Parijse wereldtentoonstelling "twee maal vier heroïsche hengsten van formidabel formaat"
(Romein 1976:398) het Grand Palais flankeerden .
Wat de publieke belangstelling betrof, was de tentoonstelling een
succes . Het Gulden Boek noemde het "wellicht overdreven cijfer van
9.503 .419 kijkers" (X 1996 :8) . Van de Woestijnti echter spreekt van
de "anders lamentabel-ledige tentoonstelling" (VdW VI, 617) . In
zijn met Teirlinck onder de oorlog geschreven roman De leeroen
torens herhaalt hij dat tijdens de week weinig volk en vreemdelingen
op de tentoonstelling af kwamen (VdW 6, 122) . De honderdjarige
Elvire Rijckaert getuigt : " . . . de meeste mensen gingen slechts in de
weekends, omdat ze in de week tot zes of zeven uur moesten
werken ." En zelfs de rentenier-schrijver Buysse lijkt vooral in het
weekend de internationale expositie te bezoeken . 4 Ondanks een
subsidie door de Belgische staat van 7 miljoen frank was een groot
deficiet van ca . 4,5 miljoen frank dan ook niet te vermijden .
G

(45) Voor de secularisering van religieuze thema's zie Hess (1975 :576 e .v.) en voor de
wereldtentoonstelling als sacraal "Gesamtkunstwerk" zie Hofmann (1974 :155-156) .
(46) Zie kader.
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In Gent stond de art nouveau van Geo Henderick (1879-1957)
tegenover de burgerlijke neostijl van Oscar van de Voorde 47 (18711938) . Deze laatste haalde het in de strijd om de wereldtentoonstelling. Van de Voorde inspireerde zich op Chicago 1893, dat een
keerpunt vormde "naar pretpark en produktenvitrine" (Capiteyn
1988 :114) . Voor de aanleg ging hij in tegenstelling tot de vorige
Belgische expo's methodisch en ordelijk te werk . Alles was gericht op
imponeren . Het resultaat was pompeus en eclectisch . "Naast de coherente kern barstte de expo echter naar goede gewoonte los in een
symfonie van aparte, vaak buitenissige creaties" (1988 :115) . Het
geheel maakte de indruk van een artificieel paradijs . Cyriel Buysse
schrijft in zijn eerste notitie over de grote tentoonstelling : "Daar zijn
van die grote krijtwitte, vlaggende gebouwen, met houten-en-pleisteren leeuwen en andere beesten vóór trappen en stoepen ; daar zijn

(47) Oscar van de Voorde maakte na de expo een schitterende architectencarrière . Hij
bouwde onder andere het kasteel Carelshof te Sint-Amandsberg-Westveld, dat nu gebruikt
wordt voor huwelijksfeesten . Over Van de Voorde, zie Demey (1997) .
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tuinen met jong plantsoen en jonge bloemen-heesters : alles lijkt er
jong en nieuw en artificieel . . ." (Buysse 1979 :39) .
De meeste gebouwen werden opgetrokken volgens het pleisteren
staff procédé . Slechts enkele moderne accenten waren te bespeuren .
Architecturaal was er het Duitse paviljoen dat "een schoolvoorbeeld
van Nieuwe Zakelijkheid" (Capiteyn 1988 :143) was . De kapel ervan
was uitgevoerd door Henry Van de Velde . De dienstgebouwen die
Van de Voorde construeerde "sloten qua vormgeving aan bij de
Engelse hervorming van de woonhuisarchitectuur in de tweede helft
der 19de eeuw" (1988 :134) ; ook het Modern Dorp was functionalistisch . Jugendstil-invloeden trof men aan in de Hall der Machines
die Henderick mocht maken en in de Arts and Crafts-sectie van het
Engelse paviljoen . Ook de presentatie van de Belgische kunst was
vooruitstrevend : op een neutrale achtergrond werden de werken gepresenteerd die door een jury onder leiding van Emile Claus waren
geselecteerd . In de jury voor de architectuur zetelde onder meer
Horta.

"Wereld-poppenspel"
Naast de reconstructieve golf die zij voort in de stad op gang brachten, lag het belang van de wereldtentoonstellingen urbanisatorisch in
het feit dat zij aanleiding gaven tot nieuwe buurten . Dit doel stond
bij de terreinkeuze in Brussel al voorop . In Gent gaf de wereldtentoonstelling de stoot tot het zogenaamde "miljoenenkwartier", dat
tussen 1926 en 1935 vooral met villa's in art-décostijl werd opgebouwd . Aanvankelijk zag Van de Woestijnti een positieve zaak in de
uitbreiding met de wijk Solbosch van de overbevolkte stad Brussel
(VdW II, 223) ; even later betreurde hij echter dat het idyllische
landschap door de wereldtentoonstelling bedreigd werd (II, 563) .
Van de Woestijnti versloeg de wereldtentoonstelling van Brussel
1910 en Gent 1913 in zijn hoedanigheid van "actualiteitsklaarmaker" (III, 104), van "wijsgeerige geschiedschrijver van dag-aan-dag"
(III, 649) voor de Nederlandse krant de NRC, door hem omgedoopt
in "de Boterhamre Courant" (I, XII) . Het gaat hier om brieven én
telegrammen waarin hij het "wereld-poppenspel" (I, 3S4), de
"wereldkermis" (III, 105) met de hem eigen ironisch schmierende
toon - Streuvels noemt hem een zeveraar (Van de Perre 1997 :123) 79

benadert. 48 Zijn broodwinning verklaart waarom hij zoveel meer dan
zijn collegae over de worldfair schrijft.
In het literaire werk van Buysse en Teirlinck, noch in hun veel
minder omvangrijke journalistieke arbeid komt het fenomeen van
de wereldtentoonstelling noemenswaardig aan bod . Er is bij Buysse,
behalve Zomerleven, enkel een ongepubliceerd en ongedateerd tekstfragment van tweeëneenhalve bladzijde 49 waarin de auteur tijdens
een overtocht naar New York in september 1887 kennis maakt met
een Frans gezelschap . Er wordt afgesproken dat ze elkaar zullen
weerzien op "1 September 1889 om 12 uur onder den Eiffeltoren"
(titel van het fragment) . Buysse merkt op : "in ieder geval zouden wij
allen terug zijn in Europa in 1889, het jaar der Parijsche Wereldtentoonstelling, waar iedereen reeds vol van was ."
Ook Van de Woestijnti was, zoals zovele van zijn generatiegenoten,
al langer met de wereldtentoonstellingen vertrouwd . Hij heeft de
gelegenheid gehad er al enkele in België en wie weet ook in het
buitenland te bezoeken . Wellicht is het een grapje wanneer hij op 6
juli 1909 in de NRC schrijft dat hij drie Armenianen heeft ontmoet
met wie hij voor het eerst kennis "maakte op de Parijsche wereldtentoonstelling van 1889" (III, 107) . Hij was toen elf jaar. . .
In een journalistieke brief van 2 december 1907 over de eerste
werken aan de tentoonstelling van Brussel verklaart hij zich een oude
tegenstander van de wereldtentoonstelling : "Ik ben sedert lang een
beslist vijand van wereldtentoonstellingen . Ik heb de innige, heilige
overtuiging dat ze op zichzelf tot niets hoegenaamd dienen" (II,
224) . Ze brengen niets bij, aangezien er voor elke nijverheidstak een
speciale beurs bestaat die beter is "dan op eenti wereld-foor waar alles
door mekaar staat gegooid en waar de overweldigende, zoo niet
ordelooze, hoeveelheid kalm beschouwen en oordeelkundig beoordeelen bijna geheel uitsluit, of althans zéker belemmert" (II, 224) .
Hij erkent het utile dulci van "naast uw deur de laatste roodhuiden,
de bloeddorstigste kannibalen, de mooiste odalisken, de echtste aïssasaoea's, de meest-stuitende woestijn-mehara's te weten . En onvervalschte koffie van Kaïro, rechtstreeks-geïmporteerd Perzisch roze-

(48) Alleen de langere brieven zijn opgenomen in het VJW, maar lang niet alle . De kortere telegrammen ontbreken volledig . (Vandevoorde 1995)
(49) Met dank aan Joris Van Part's voor de aanwijzing en de informatie . Het manuscript
wordt bewaard in het AMVC (onder de signatuur B995, 36512) .
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"Exposition, Gand 1913, Rue du Caire"
- Briefkaart. - Eigen bezit NVV

water, evenals oorspronkelijke Nougat van Montélimart en onmiskenbare Rademaeker's hopjes te mogen genieten : welke weelde! En
ik zwijg dan nog van den Annamitischen schouwburg en van de
peri jkelen des toboggans, van de nagebootste Stanley-Falls en de
aanminnelijkheden van het Russisch restaurant met afschuwelijkauthentieke nationale schotels . . . [ . . .] Maar voor hen die de keerzijde
der medalje kennen, die weten hoe al deze exotische uitstalling niet
veel meer dan ophitsing tot ontucht is ; die, gaan ze zoover niet,
weten hoe de vermenging van al die rassen en al die moraliteiten, in
eenti opgejaagde feest-atmospheer, geen veredelenden uitslag hebben
kan : die weet ik met mij om niet naar wereld-tentoonstellingen als
naar het dringend-noodige uit te zien" (II, 224-225) . De wereldtentoonstellingen hebben dus zedelijk gesproken een dubbel negatief
effect : ontucht en promiscuïteit . Ze brengen een groeiend aantal
prostituees mee en ras- en zedenverwildering . Als een echte moraalridder hamert Van de Woestijnti steeds op zedelijkheid . Vooral de
attractieve kant van de "Vanity-fair" (II, 225) moet het ontgelden,
met name vanwege de "verbeestelijkende invloed van wereldtentoonstellingen op de volksmentaliteit" (III, 5S1) .
81

Van de andere kant heeft Van de Woestijnti wel waardering voor
het menselijke genie : "de menschelijke arbeid, de menschelijke
levensuiting in blijde daden, 't werkdadige menschelijke genie, de
stralende menschelijke fantazie, menschelijke ijver en menschelijke
levensdrift zelfs : welke overoude en steeds vernieuwde heerlijkheden!" (II, 225) Voor Van de Woestijnti primeert de "geestelijke
beteekenis" van de wereldtentoonstelling (IV, 82) . Hij spreekt over
"De les der tentoonstelling" (IV, 79), als ging het om een moraliserend allegorisch verhaal . Hem trof de grotere aandacht "voor meer
belangeloze dingen dan koop en verkoop" (IV, 81), voor de inrichting van openbaar onderwijs bijvoorbeeld . Het "sociaal nut" (IV, 83)
van de wereldtentoonstellingen bestaat in de wedijver die ze
opwekken tussen de naties, een wedijver die boven de "alleenmaterieele belangen" (IV, 82) uitgaat .
Van de Woestijnti ziet voor het overige het ijdele (III, 458) van de
onderneming maar al te goed (vgl . De leeroen torens, 7, 364) . In het
extreemste geval denkt hij al aan afbraak vóór de wereldtentoonstelling goed en wel begonnen is (III, 447) en spreekt van de "mooie
schijn" van de tentoonstellingsgebouwen (III, 537) . Veel van de
expositie is evasie in een verleden .
Niet alleen de tentoonstellingen van oude kunst, de paviljoenen
van de vier steden, onveranderlijk reconstructies van een groots
verleden, de wijk "Oud-Vlaanderen", maar ook de randactiviteiten
zoals de Sint-Michielsommegang (zie een verslag van Van de
Woestijnti op 28 juli 1913, VI, 448-452) zijn uitingen van een retrospectieve ingesteldheid, van een evasieve gerichtheid op een "droomverleden" (VI, 452) . 50 De branden op de tentoonstelling betekenen
voor hem een gedroomde ontmaskering van die schijn .

Dood door het vuur?

Hoe minder duurzaam de tentoonstellingsgebouwen werden, hoe
groter het brandgevaarS 1 werd voor de gebouwen . Sinds de gebouwen
uit staffwerk werden opgetrokken zijn er effectief talrijke branden

(50) Vgl . Hess over de kunstmatige paleizen van Ludwig II (Hess 1975 :583) .
(51) Capiteyn wijst vreemd genoeg niet op dit brandgevaar .
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geweest . Van de Woestijnti maakt melding van vijf vuurhaarden op
de Brusselse tentoonstelling (vier op VdW IV, 71 en een vijfde op
IV, 79) .S2 Hij doopt haar dan ook om tot de "de tentoonstelling van
het vuur" . Hij beveelt twee zaken aan bij het afsluiten van de wereldtentoonstelling in Brussel : geïsoleerde paviljoenen te bouwen en
duurzamer materialen te gebruiken (IV, 80-81) . De eerste raadgeving wordt in Gent als het ware opgevolgd . Waarschijnlijk heeft men
er lering getrokken uit de talrijke brandjes die de Brusselse tentoonstelling teisterden . Nochtans kon ook in Gent brand niet vermeden
worden . 53
Naar aanleiding van nog eens een brand te Gent, dit keer in de hal
der machines (op 30 mei 1913), schrijft Van de Woestijnti ironisch :

(52) Van de Woestijnti was niet altijd aanwezig bij de vuurhaarden . In een brief aan uitgever C .A.J . van Dishoeck van 19 augustus 1910 verzoekt hij dringend "aan niemand, ook
niet aan den Aristokratischen vader van Geertje [de redacteur van de NRC, Johan de Meester,
schrijver van de roman Geertje], te zeggen, dat ik de expositie heb laten afbranden zonder
erbij aanwezig te zijn geweest" (Van de Woestijnti 1997 :142) .
(53) Zie de verslagen van Van de Woestijnti : bijv. VdW VI, 327-330 en een niet in het
VJWopgenomen telegram van 25 mei (in de NRCvan 26 mei 1913, Avondblad D) ; VI, 336 ;
VI, 514 : "En zeggen dat het heeft durven branden zonder dat ik er bij was!"
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"Ik ben niet zonder te weten dat een mooie brand eene prachtige,
haast onvermijdelijke, en sedert de laatste expositie van Parijs eene
klassieke tentoonstellingsattractie is . . ." (VI, 336) . Aan het einde van
de wereldtentoonstelling in Brussel verwelkomt Van de Woestijnti al
de brandjes daar, want "we hebben veel te veel wereldtentoonstellingen te slikken gekregen, de laatste jaren .S4 Niet alleen verwent deze
overvloed het publiek, maar de exposities-zelf verliezen er alle belang
bij" (IV, 71) . Hij raadt aan minder tentoonstellingen te organiseren
(zodat er meer geld beschikbaar is voor gebouwen in steviger materiaal) . Bij de tentoonstelling in Gent staat dit blijkbaar al vast, want
Van de Woestijnti meent naar aanleiding van de persvoorstelling van
9 april 1912 dat de expositie veel volk zal lokken "nu vooral dat in
de toekomst het getal der exposities zeer zeker beperkt zal worden . . ."
(V, 237) . 55 Van de Woestijnti constateert naar aanleiding van de
opening (op 26 april 1913) andermaal dat de traditie improductief
is geworden . "De traditie, die wil dat elke nieuwe wereldtentoonstelling de vorige overtroeft, maar dan met dezelfde, alleen vergroofde, middelen waarmede deze succes in mocht oogsten, - die
traditie heeft de wereldtentoonstellingen gedood . Of althans zo ziek
gemaakt, dat er in België toe besloten werd na de World's fair van
Gent geene tentoonstelling meer te dulden dan tien jaar nadien"
(VdW 1913) .
Dankzij de beperking zouden er volgens Van de Woestijnti meer
nieuwe dingen kunnen worden gepresenteerd . Toen hij de Brusselse
wereldtentoonstelling op het einde evalueerde, constateerde Van de
Woestijnti dat ze maar weinig nieuws voor het gewone publiek bevatte (IV, 71-72) . Vorige tentoonstellingen introduceerden de elektriciteit of de luchtvaart ; deze noviteiten bleven nu achterwege . Ook
de aandacht voor "staatsbestuur en openbare instellingen" (IV, 81)
was geen nieuwigheid. Van lieverlede kwam het accent daarom meer

(54) Met deze opwerping staat Van de Woestijnti niet alleen . Cf. Le lesre des expositions
universelles 1851-1989 (1983 :99) : "On a fait beaucoup d'objections contres les Expositions .
La principale est qu'elles sopt trop fréquentes ."
(55) Dit laatste kan hij op grond van twee zaken geconcludeerd hebben . De regering had
ten eerste de intentie geuit in de komende tien jaar geen subsidies meer te verstrekken aan
welke wereldtentoonstelling dan ook (V, 227) . En ten tweede was er in 1912 een overeenkomst te Berlijn gesloten om de wildgroei van wereldtentoonstellingen te beteugelen . Na de
Eerste Wereldoorlog zal er in 1928 een verdrag gesloten worden dat stipuleert hoe een
Bureau International d'Expositions de wereldtentoonstellingen zal coordineren (Capiteyn
1988 :193) .
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op de cultuur te liggen (X 1996 :5) . Ten slotte leverden de kolonies
op hun beurt nog weinig opzienbarends . De hyperrealistische
volkenkundige reconstructies met originele bestaffing waren reeds
traditie sinds 1867 (Capiteyn 1988 :158 ; Van Wesemael 1992 :109) .
Geïnspireerd door onder andere de tentoonstelling in Amsterdam
1883 werd er voor het eerst een Congolees dorp nagebouwd voor de
tentoonstelling te Antwerpen 1885 . In Antwerpen 1 894 was
opnieuw zo'n village indigène present, waarvan de populatie door
ziekte fel werd uitgedund - men heeft ze dan maar dicht bij de ovens
van de bakkerijafdeling gebracht - (Vints 1984 :25-26) . Voor de tentoonstelling van Brussel 1 897 werden in het park te Tervuren drie
Congolese dorpen bij de vijvers opgetrokken . Na het "Koloniënpaleis" uit 1 897 werd in 1904 gestart met de bouw van een groter
museum naar een ontwerp door Charles Girault, die voor Parijs het
Petit Palais had ontworpen . Het werd in 1910 officieel geopend . 56
Op de wereldtentoonstelling in Gent, waar overigens ook weinig
nieuwigheden te zien waren, S7 kon België voor het eerst met zijn
nieuwverworven kolonie pronken in een eigen gigantisch paviljoen
van architect Caluwaers (Capiteyn 1988 :147) . Het cirkelvormige
Congopanorama vormde er een van de grootste attracties . Alsof dit
enorme Congopaviljoen niet volstond, werd in Gent ook nog een
Senegalees en een Filippijns58 dorp nagebouwd . Sinds Parijs 1889
behoorde ook een "Rue du Caire" tot de vaste attracties van de
wereldtentoonstelling.
Het Filippijnse dorp lag midden in Oud-Vlaanderen . Buysse vraagt
zich ironisch af waarom . Na een "enorme inspanning" (Buysse
1979 :39) heeft hij het begrepen : "Wel, natuurlijk: Vlaanderen,
Oud-Vlaanderen, heeft immers in de Middeleeuwen behoord aan
Spanje, evenals de Filippijnen! Die `Filipinos' zijn dus wel zéér op
hun plaats in Oud-Vlaanderen, even goed als tal van andere volken
en stammen er op hun plaats zouden zijn . Want, aan wie, helaas!
heeft Vlaanderen, Oud-Vlaanderen niet behoord behalve aan zich-

(56) Zie in de NRC een "telegram" (1 mei 1910) van Van de Woestijnti, dat niet werd
opgenomen in het VJW .
(57) Alleen de floralien waren iets nieuws voor de wereldtentoonstelling .
(58) Capiteyn verwondert zich over het feit dat van het Filippijns dorp geen foto terug is
te vinden (1988 :158) . Wellicht heeft dat te maken met de verwijdering van de Filippino's,
waarover Van de Woestijnti bericht op 12 augustus (VI, 495) .
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zelfl Daarom ben ik er ook vast van overtuigd dat de `Filipinos', als
ze eenmaal in hun apenland een `World's Fair' oprichten, daar op
hun beurt een aardig plekje voor Oud-Vlaanderen zullen openhouden" (1979 :40) .

xpositie goed"
Op de wereldtentoonstelling van Parijs 1900 betreurt Verhaeren
dat de authentieke barbaren, de echte wilden gedomesticeerd zijn :
"ils sopt faconnés, naturalisés, apprivoisés . ( . . .) Aussi avec quelle
ardeur faut-il rechercher dès aujourd'hui telles et telles manifestations d'exotisme pur et franc . Les danses du ventre, les complaintes des marchands de nougat ou de santal, les musiques monotones et monocordes ne sont déjà plus que piments éventés . Les
foires les ont banalisées . On dirait qu'elles ne viennent guère de
plus loin que d'une banlieue parisienne" (Verhaeren 1989 :353) .
Ook Van de Woestijnti is ontgoocheld wanneer hij in de paviljoens
van de morgenlanden, Turkije en Perzië, geen vrouwen in traditionele klederdracht te zien krijgt . Alleen in de Japanse afdeling vindt
hij tussen haar verwesterde landgenoten nog een jong meisje in
kimono, dat de band met het verleden levendig houdt . "Alleen gij
past hierbij, klein tenger poppetje in uw kleurige kimono : gij,
trippelend en glimlachend beeldje van de oeroude traditie van uw
land; gij, die nog aan de overlevering behoort, omdat ge nog geen
tien jaar oud zift ; die nog niet praktisch kunt zijn; die nog onnoozel genoeg zift om aan geen Europeanisme te doen ; gij, de
geheele geschiedenis van uw land, heel zijn schoon, zijn levend
verleden, . . . die morgen, als uw zelf-bewust heer vader, er helaas
de leelijk-bedrijvige, onaesthetische toekomst van wordt . . ."
(VdW III, 633-634) Slechts de traditie staat borg voor esthetiek .
Dat is kort geformuleerd Van de Woestijnes motivatie voor zijn
onverbloemd exotisme .
Bij het zien van Japans theater beseft Verhaeren dat de westerse
notie van schoonheid verruimd moet worden met "la notion
d'excessivité et outrance" (Verhaeren 1989 :356) . Van de Woestijnti
echter is nog volledig een kind van het negentiende-eeuwse etnografisch centrisme, dat uitgaat van de superioriteit van de westerse
mens of "ras", zoals dat heet in de terminologie van zijn tijd . Hij
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beeldt joden stereotiep uit, zoals in het toenmalig antisemitisch
geestesklimaat gebruikelijk was .S 9 Zo gelijkt een man op "een vette
miljoenenjood" (VI, 477) en hebben oosterse joden steeds een
"valschep glimlach" (VI, 410) om de mond . De Aziaten worden niet
alle over eenzelfde kam gescheerd . De Chinezen zijn "(v)olstrekt
absolute beelden der armoede, der ellende-zonder-opstand ( . . .) Zij
zijn de onoverkomelijke miserie, die niet eens passief is te noemen,
vermits ze niet eens schijnt gevoeld . En daarom juist zijn zij de
ontzettendste aanklacht tegen hardvochtig egoïsme" (VI, 412) . De
Japanners daarentegen zijn "uitnemend geadapteerde parasieten, die
den indruk geven dat zij zich geenszins houden voor minderen" (VI,
413) . Kortom, zij zijn kopiërende aapjes en sluwe koophandelaars .
Vermenging van rassen vindt Van de Woestijnti niet alleen uit
zedelijk oogpunt geen goede zaak, hij bekijkt vreemd volk ook van
een esthetische kant : "al die leeli jke Eskimo's had men ons beter
getoond in een mooi Expositie-dorpje" (III, 570), meent hij . Ook
zwarte mensen vindt hij niet mooi : "ik behoor niet graag tot een
lelijke familie" (V, 117) . 6" Maar lelijke negers worden esthetisch aanvaardbaar door de sculpturen van Arsène Matton in het toenmalige
Koloniaal Museum van Tervuren . Men moet weten dat het hier
om allegorische figuren gaat die in tegenstelling met wat Van de
Woestijnti meent (V, 119) en in tegenstelling met sculpturen van
andere daar aanwezige kunstenaars, onbruikbaar zijn als etnografische bron .
Ondanks zijn nauwelijks verholen racisme voelt Van de Woestijnti
toch steeds grote deernis met de mens in de vreemdeling . "Het
Oosten te Brussel" werd door Minderaa terecht gebloemleesd voor
deel 6 van het Verzameld Werk. Het stuk begint als volgt : "Ik weet
niet welke wind ze hierheen heeft gejaagd, welke bezem ze hierheen
heeft geveegd, welke demonische doem ze als eenti gedweeê kudde
hierheen moest drijven : zekeren avond vond men ze op het
Boulevard, zonder dat iemand wist waar zij vandaan kwamen, zonder dat zij, die geen enkele Westerscha, geen enkele Europeesche taal
spreken, het zelf zouden kunnen vertellen . Zij stonden daar, zekeren
avond in den zomer, midden in de menschenvolte, zonder de min-

(59) Vgl . Vermeylen (1952, II, 53) .
(60) Vergelijk met de open geest waarmee Verhaeren vreemd volk lyrisch beschrijft,
bijvoorbeeld Verhaeren (1989:352) .
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ste uitdrukking op het vlakke, blinkende, wezenlooze gelaat of in de
smalle en schuine oogtin ; zonder roeren haast, volkomen rustig in
hunne gebaren, als wandelden zij daar sedert eenti eeuwigheid . En
sedert dien zijn zij hier ingeburgerd, al blijven zij vreemd en gesloten . Bij Tederen valavond verschijnen zij weer, en slechts bij geloken nacht verdwijnen zij weer spoorloos" (VI, 410) . Even verder herhaalt Van de Woestijnti zijn opmerking over de eindeloze doelloosheid, de "ewige Wiederkehr des Gleichen" : "Zij zien er allesbehalve schelmsch uit, de Chineesjes . Vrouwen, als mannen gekleed, in
een blauwkatoenen broek en een kort kieltje, kuieren zij heel langzaam over straat . Zij geven het gevoel van eindelooze eenzaamheid,
van een onverschillige ballingschap, die nooit een eind zal nemen .
Soms blijven de mannen staan, bezien de menschen alsof zij ze in
werkelijkheid niet zagen, halen uit een zak drie bamboezen stokjes,
die, ineens, uit hunne smalle, gele handjes rhytmisch de lucht inwippen : en, is het spelletje gedaan, dan steken zij weer de stokken op
zak, bezien een voor een, de menschen die om hen heen zijn komen
te staan, en gaan dan weêr, zonder éen woord, verder ; - oneindelijke
wandeling, die geen doel heeft, die geen uitkomst biedt en die ze,
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onachtzaam en ongevoelig, zonder vraag en zonder profijt, telkeu
avond ondernemen, tot op het uur dat de laatste nachtraaf het
Boulevard heeft verlaten" (VI, 411) .
Wat hier treft is de onmacht van de schrijver om achter deze
wezenloze verstarring de hand van het kapitaal te zien . Alles lijkt hier
noodlot . En toch, in De leeroen torens komt een fragment voor dat
de economische structuur erkent van de uitdrukkingsloosheid waarin de geïmporteerde vreemdeling zich geplaatst ziet . Sprekend noch
handelend, wezenloos als verstarde allegorische gestalten drukken zij
op het eerste gezicht niets anders uit dan de ontreddering door het
feit dat zij "expositie-goed" zijn en maken zij allegorisch evenzeer het
lot van elke ontwortelde mens duidelijk : "Thans liepen deze lieden,
gewikkeld in wollen doeken, huiverig rond . Zij spraken met niemand : hun mond was strak toe . Zij hadden blijkbaar niets te doen .
Hunne oogen stonden rond en zonder uitdrukking . Wat deden zij
hier nog? Zij waren expositie-goed, niets meer . Ook hen zou men
weldra inpakken, ze naar elders sturen, aan het andere eind der
wereld misschien, ze ook daar ten toon stellen . Intusschen waren zij
nog hier, ontredderd omdat zij ineens niet meer bezien werden,
omdat hunne rol voorlopig uit was . Waren zij treurig? Waren ze
onverschillig? Ze leken mij vooral . . . vreemdelingen, vreemdelingen
ook voor hen-zelf; wezens zonder bestemming, zonder levenslijn ;
misschien heel gevoelige, maar passieve; wellicht hunkerig-aanhalige, maar als bij geboorte gedesabuseerde zielen . . ." (VdW 7, 365) .
"Vreemdelingen ook voor hen-zelf," hoe kun je beter de toestand
beschrijven waarin de uitgebuite mens zich anno 1913 bevond? Het
is niet minder de situatie van de kleinburger die knusjes met vrouw
en kind de wereldtentoonstelling bezocht, of van de tuinman die op
de floraliën onbezorgd begonia's begoot .
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CYRIEL BUYSSE BEZOEKT DE WORLD'S FAIR

Volgens zijn dagboek Zomer/even (1915) heeft Buysse de Gentse
wereldtentoonstelling vijf maal bezocht: op zondag 4 mei, woensdag 4
juni, zaterdag 28 juni, zaterdag 26 juli en dinsdag 22 september. Op
zaterdag 2 1 oktober is hij een bezoek van plan, maar hij wijkt na het
zien van de drukte bij de ingang af naar "de grote, sombere, doodse
oude stad" (Buysse 1979 :160) .

Al haat Buysse stad en massa, hij gaat vooral om een verzetje te yinden. Op 4 mei: "ik ben naar de stad geweest. Ik ben er nu eens
geweest, ongedwongen, uit eigen vrije beweging, om eens onder de
mensen te zijn, om er, ik weet niet welke, verstrooiing te zoeken"
(1979:38) . Ook op 28 juni probeert hij aan de verveling en eenzaamheid te ontsnappen : "Aangezien het toch zo dof en guur en
triestig blijft en de dagen zá eindeloos en zó ellendig zijn, dat men
wensen zou naar vroege winteravonden om maar te werken of te lezen
bij het lamplicht ; aangezien alles hopeloos en onveranderd blijft en de
natuur nu maar in stille, doffe treurigheid schijnt dood te willen gaan,
ben ik nog eens geweest naar de drukke industriestad, waar de mensen,
niet zo heel verre van mijn vroeger schone en nu wel droeve en saaie
eenzaamheid, de grote wereldtentoonstelling hebben opgericht"
(1979 :84) .
Een andere keer moet Buysse chauffeur spelen voor familie of vrienden . "Nu ben ik nog eens naar de stad gereden, met mensen die de
`World's Fair' wilden zien" (1979 :138) . Hij wordt er per vergissing
door een in nationale klederdracht gestoken Zeeuwse boerenfamilie
aangezien voor een taxichauffeur en voert het pittoreske gezelschap
voor de gein naar een bodega .
Het is niet zeker of Buysse die dag de tentoonstelling binnenging .'
Op de andere vermelde dagen is dat wel het geval . Hij geeft op 4 itei
verslag van zijn wandeling door Oud-Vlaanderen; op 4 juni vermeldt
hij het "kermisachtig gedeelte" (Buysse 1979 :63), waar hij een bruine
kerel luidkeels voor een buikdanseres hoort werven ; op 28 juni spreekt
hij zijn bewondering uit voor een wonderlijke machine om het vlas
schoon te maken ; op 26 juli geeft hij een ironisch commentaar op drie
marmeren beeldhouwwerken die opgesteld zijn in "een afdeling van
een vreemd land" (1979 :100) en die veel volk aantrekken . 2
Op nog twee andere plaatsen in zijn dagboek vermeldt Buysse de
wereldtentoonstelling . Op dinsdag 3 juni - de dag dus voor zijn bezoek
op 4 juni - heeft hij in de kranten het verslag gelezen van een boksmatch . Het betreft het Europees kampioenschap zwaargewichten

90

tussen de Franse bokser Carpentier en de Brit Wells, dat op I juni in
het Feestpaleis plaatsvond (Capiteyn 1988 :178-179) . De Fransman
sloeg zijn tegenstander knock-out . Het verslag inspireert Buysse tot een
groteske toekomstvisie . Hij droomt van nieuwe brood-en-spelen waar
een strijd met echte wapens gevoerd zou worden . De zitplaatsen
zouden geen honderd frank kosten, zoals bij de boksmatch, maar van
driehonderd tot duizend frank. Dit prozastukje kadert duidelijk in
Buysses afschuw van geweld en zijn antimilitarisme, waarmee hij tijdens de Eerste Wereldoorlog nog last zal krijgen (blusschoot 1979 :XIXII) . De volgende dag pikt hij op zijn vizioen in . "Dat vooruitzicht
heeft mij aangemoedigd om nog eens een bezoek te brengen aan die
grote, internationale tentoonstelling," schrijft hij ironisch (Buysse
1979 :63) .
De laatste vermelding van de wereldtentoonstelling, op 21 oktober,
wordt een herfstige, nostalgische terugblik op het Gent zoals hij dat
vroeger heeft gekend : "0, de stilte en eenzaamheid van die grote,
doodse, sombere stad, waarvan haast alle bewoners naar het klatergoud
van die tentoonstelling zijn gaan kijken!

«Le plus grand combat pour le championnat d'Europe. Dimanche. 1 juin" Affiche, E. Gallice, Paris. - Uit: Capiteyn (1988 :179).
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De straten waren leeg, de pleinen waren leeg en in de koffiehuizen
en de restauraties zat slechts hier en daar een levend wezen, als 't ware
op straf arrest!
Zo zag ik eindelijk nog eens de stad, mijn stad, de grote, middeleeuwse industriestad, zoals ik haar van vroeger ken, in uitgestorven
feestdagrust!
Het heeft mij goed gedaan haar zo terug te vinden ik dacht, ik vreesde, dat haar karakter zou veranderd zijn, dat ik haar nooit meer als
vroeger zou zien" (1979 :160) .
Buysse wordt duidelijk aangetrokken door het ouderwetse, door datgene wat hem aan zijn jeugd herinnert . Van de andere kant lijkt toch
ook de wereldtentoonstelling hem aan te lokken (blusschoot 1979 :X
en Herdenkingscomité Cyriel Buysse 1982 :93) . Wanneer hij geconfronteerd wordt met de technische vooruitgang die de world's fair
demonstreert, jubelt hij : "( . . .) naast zoveel lelijks en onzinnigs, naast al
het cocotterig-wufte, en nutteloze, en wansmakelijke en futiele, heb ik
in stilte een wonder aanschouwd, dat mij eindeloos-lang geboeid heeft
gehouden .
Dat was een mechanisch werktuig om het vlas schoon te maken"
(Buysse 1979 :84) . Het is niet verwonderlijk voor de zoon van een
industrieel dat hij "hypnotisch geboeid" (1979 :84) geraakt door de
mechaniek . Door middel van een uitvoerige beschrijving van de werking van de machine bezingt hij dan ook als het ware de techniek, "de
poëzie van de mekaniek" (1979 :85) . Achter Buysses merkwaardige
weergave van zijn betovering schuilt ook een sociaal progressief motief .
Hij ziet voor zich de "arme zwingelaar" die "na een ganse, lange arbeidsdag, als vrucht van al zijn onverpoosde zwoegen, een zo schraal
hoopje schoongemaakt vlas naast zich" (1979 :84) ziet liggen. De techniek zal het lastigste werk overnemen van de arbeider. Ziedaar de naïef
utopische visie van de sociaalvoelende burger.
Danse du ventre
In de andere stukjes uit Zomerleven treft de ironische toon waarmee
Buysse het fenomeen van de wereldtentoonstelling en ruimer gezien
zijn tijd benadert. Die toon wordt meer dan een keer gekenmerkt door
een zekere terughoudendheid ten opzichte van de morele veranderingen in de maatschappij die de expositie weerspiegelt. Buysse reageert
op die evolutie ironischer dan zijn confrater Karel van de Woestijnti.
Voor de uitheemsen die in miserabele omstandigheden op de wereldtentoonstelling worden uitgestald, heeft hij niet meer begrip en eigenlijk minder deernis dan Van de Woestijnti . De Filippino's in Oud-
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Vlaanderen zijn een mengsel "van apen en mongolen. Zij wierpen met
speren en schoten met pijlen en gilden daarbij geweldig, zoals men van
wilden verwacht . Hun vrouwen zaten op het primitieve weefgetouw en
hadden niet zelden een klein kind, als een worst gebonden op de rug"
(1979:40) . Maar de spot met die mensen uit het "apenland" (1979 :40)
geldt in de eerste plaats hen die deze "barbaren" (1979 :50) in het
namaak-Vlaanderen hadden geplaatst, en dat zijn zijn landgenoten .
Buysse wordt niet geprikkeld door het exotische, zelfs niet door de
"danses du ventre" die Verhaeren in Parijs 1900 intrigeerden en waarvan deze toen al met spijt constateerde dat ze gebanaliseerd werden
(Verhaeren 1989 :343 ; 353) . Hoewel hij merkt dat er van de buikdanseressen geen lokroep meer uit gaat, lijkt toch in de eerste plaats
het bloot hem een beetje te verontrusten . 0 "wat leven we toch in een
heerlijke tijd" roept hij spottend uit wanneer hij tot de "danse-du-ventre-tent" wordt genood (Buysse 1979 :63) . Ook een paar weken later
tijdens een galavoorstelling in de stadsschouwburg treft hem de "bijna
ongelofelijke vereenvoudiging van 't vrouwelijk kostuum ( . . .) . En niet
alleen 't toneel, maar ook de zaal zat vol halfnaakte vrouwen. Iedere
loge leek wel op een luxe-badkuip ; en toen al die mooie dames dan na
de vertoning buitenkwamen en onder de plassende regen in hun auto's
verdwenen, werd die bad-impressie nog veel sterker ; men zag de
doorschijnend-vleeskleurig-gekouste benen, de van glinstering als 't
ware afdruipende japonnen, de naakte halzen en al 't naakte dat
daaronder was, en de rijke `sorties leken precies op badmantels in aller
ijl over die naaktheid en nattigheid heengegooid . Het was werkelijk
een heel, héél mooie kunstvertoning!" (1979 :83)
De vrouwelijke zedenverwildering doet Buysse echter minder huiveren dan het "valse, het onechte" (1979:39), het "klatergoud" (1979 :
63 ;1979 :160), het artificiële van de tentoonstelling, waarop hij steeds
weer terugkomt . "Is het omdat ik dat alles heb zien opbouwen in hout,
in pleister en karton, dat ik het nu maar niet als echt en ernstig kan
beschouwen? Ik kijk als 't ware dwars door al dat uiterlijk-monumentale heen en voel er al de ijle oppervlakkigheid en vergankelijkheid
van . . ." (1979 :63) .
Hem schrikt bovendien de "drukte" af waarmee de "aanzienlijke
wereldtentoonstelling" (1979 :100) werd opgericht en de massa die er
op afkomt : " . . . een walgende weerzin greep mij aan bij 't zien van de
drukte om de ingang van de gebouwen" (1979:60) . Een variant van die
afkeer voor de massa is Buysses dédain voor kunst die op de massa
afgestemd is . De beeldhouwwerken uit het vreemde land (drie
vrouwenfiguren, "La Voilée", "La Peureuse" en "La Mouche") worden
gretig besteld: hun verisme prikkelt de toeschouwer. "Dat groepje had
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het meeste succes . 't Was lastig er bij te komen, en de bestellingskaartjes sleepten tot op de grond. Ik las er die kwamen uit Samoa, uit
Tasmanië en uit Paraguay. Hulde! hulde! driemaal hulde aan het land
dat zulke kunstenaars bezit: een beeldhouwkunst zo wondergoed
aangepast aan de esthetische gevoelens en eisen van de menigte ; een
kunst die waarlijk niet behoeft onder te doen voor de detectief-romans,
voor de operette-muziek en de cinematograaf-prestaties van onze zo
heerlijk-artistieke-rijke, tegenwoordige tijd!" (1979 :101) .
Alles bij elkaar genomen maken de wereldtentoonstellingen, ook al
zijn ze een utopische variant van de stad, toch deel uit van het
"negatiefs stadslevers' (1979 :14 ; vgl . 1979 :10 en 22), van de ellende die
de stad steeds weer met zich meebrengt (1979 :23 ; 31) . En voor die
ellende gaat een natuurmens als Buysse liever op de loop.

(1) De journalist Van de Woestijnti biedt wat meer inkijk in wat Buysse op die
22ste september van het jaar 1913 deed. Voor de NRC schrijft hij 's anderendaags een
verslag van wat er toen op de wereldtentoonstelling gebeurde . De congresgangers (er is
een driedaags congres van rechtsgeleerden, van filologen en van medici aan de gang van
zaterdag 20 tot maandag 22 september) gingen naar Ruiselede, maar enkele afvalligen,
onder wie Van de Woestijnti, bezochten "Gent, Stad der Monumenten" (VdW VI,
534) .
'S Morgens houdt een auto voor Van de Woestijnes hotel stil . Wie is de bestuurder? "Het is, antwoord Ik u, niemand minder dan Cyriel Buysse. Wie springt, vraagt gij
mij verder, die auto uit? Ik wederwoord : het puik der Vlaamsche literatuur, aangevoerd
door niemand minder dan Stijn Streuvels. . . Diep ontroerd door de delicate intentie,
pink ik een traan weg. Nauwelijks is mijn blik weêr helder, of ik zie Buysse weg tuffen
naar zijn gezegend buitenverblijfte Aisnee" (VI, 534) . Blijkbaar verdwijnt hij niet voor
lang . Als we er van uitgaan dat de Zeeuwse boer die hem aanklampt de tentoonstelling
al bezocht heeft, moet het middag zijn wanneer Buysse nog eens "met mensen die de
`World's Fair' wilden zien" (1979:139) naar Gent rijdt. Geboeid door het leerzame
schouwspel dat de komst van een "machtige, hooggeplaatse personage" (1979:138)
begeleidt, blijft hij aan de inhang. Misschien is dat "hoge personage", waanrond volgens
Buysse de "strugglers en arrivisten" (1979 :139) zich verdringen, de Nederlandse heer
Nuyts, van wie ook Van de Woestijnti de lezing over "Oorlog en Vrede" bijwoont, of
dhr. Stuart, de regeringscommissaris, die hem inleidt. Deze lezing had om 5 uur plaats
in zaal Azalea.
(2) Vermoedelijk gaat het hier om de afdeling Italië, die bijna volledig door sculptuur was ingenomen . Een afbeelding van de beeldhouwwerken heb ik niet kunnen yinden .
(3) Buysse gebruikt de kwalificatie ook voor zijn spoorreizen (1979 :11 en 1979 :
21) . En keer wordt die met betrekking tot de natuur gebruikt : "'k Was één met de
natuur; ik stond, of zat, of lag daar ergens als een boom of plant en voelde in mij 't
negatieve leven van de bomen en planten komen" (1979 :129) . "Negatief" lijkt hier de
betekenis van "vegetatief" te hebben . Ook op de andere plaatsen inliet dagboek wordt
er een vegetatief bestaan mee aangeduid, zij het veel minder positief dan dat van bomen
en planten.
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Bijlage

GENT TENTOONSTELLINGSSTAD'

door Karel van de Woestijnti

Eenti wereldtentoonstelling is . . . eenti wereldtentoonstelling . De traditie ervan in uitzicht en wezen heeft zich in zulke mate gevestigd,
dat zij de wereldtentoonstellingen zoo goed als improductief heeft
gemaakt. Men weet dat nog slechts specialiteits-exposities vruchten
dragen ; men vraagt zich dan ook af wat, buiten de ijdelheid - toch
maar een secundaire factor in de economische ontwikkeling van een
volk -, tweede rangs-steden, als b .v. Gent zelfs in België is, ertoe
drijft millioenen uit te geven, die geen interest zullen opbrengen, en
voor den vooruitgang der nijverheid of van kunst, niermeer dan voor
den durenden welvaart der tentoonstellingsstad, klaarblijkend nut of
zelfs maar ideëel belang hebben . Temeer dat wereldtentoonstellingen
toch nooit anders kunnen worden dan de triumph der middelmatigheid ; dat het meest exentrische er herleid wordt tot burgerlijk
gebruik ; dat het doel van dergelijke feesten der menschelijke bedrijvigheid is, de krachtdadigste, de geniaalste, de meest ingewikkelde poging, "à la portée de toutes les bourses", laat staan "de
toutes les intelligences" te brengen . En nu kunnen sommigen het
een gelukkig resultaat vinden, dat dit inderdaad wordt bereikt : wie
weet welk verwerkingsproces (steeds een verminderingsproces) plaats
grijpt bij een kostschoolmeisje dat b .v. Pascal leest - ik kies met
opzet een grof en haast onwelvoeglijk voorbeeld -, zal inzien hoeveel
meer het gewenscht is, ongewone producten van hand of geest
slechts aan deskundigen te vertoonen .
De traditie, die wil dat elke nieuwe wereldtentoonstelling de vorige
overtroeft, maar dan met dezelfde, alleen vergroofde, middelen
waarmede deze succes in mocht oogsten, - die traditie heeft de

(1) De tekst uit De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland van 27 april 1913 (nr. 1870,
p .6) is hier diplomatisch weergegeven, met stilzwijgende correctie van enkele evidente
spellingsfouten . (HV)
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wereldtentoonstellingen gedood . Of althans zoo ziek gemaakt, dat er
in België toe besloten werd na de World's fair van Gent geene tentoonstelling meer te dulden dan tien jaar nadien . Telkens dus eene
rustkuur van tien jaar ; aldus houdt men misschien den patiënt in
leven . Al is dit nog zoo zeker niet .
De sloopende traditie : is Gent eraan ontsnapt?
Zeker : Gent is de stad van België, waar sleur en slenter den hardnekkigsten tegenstand vinden . Juist omdat de Gentenaar, die zich
in zijne geboortestad zoo prachtig weerspiegeld vindt, eene zoo
volledige, zoo scherp-afgeteekende en tevens zoo gesloten-complete
individualiteit uitmaakt, waarvan men de eigenschappen steeds
onder andere gedaante maar in weinig schakeerend complex
terugvindt, tegenover elke overlevering, die niet uit de bestendigheid
der tijden en den voortlevenden geest zijner stad is gesproten, argwanig staat en weigerig. Voeg daarbij - realistisch element naast het
psychische - dat Gent, en Oost-Vlaanderen in het algemeen, thans
tal van jonge kunstenaars tellen, bouwmeesters, beeldhouwers,
schilders, die onbewuste dragers van het oergenie der stede, tevens
hunkeren naar verbreeding en vooral vernieuwing der bestaande
orde, en dat het juist tot die jongeren is dat men zich gericht heeft
voor het tot stand brengen der tentoonstelling .
Aldus kon deze expositie waarlijk revolutionair worden en blijven,
tevens, Gentsch .
Ik verhaast mij er aan toe te voegen, dat zij er maar voor een deel
in geslaagd is . Wel bezit zij deze groote hoedanigheid, die Gentsch
is : zij rammelt niet . Constructief, is ze logisch . Zij is ook logisch in
de verdeeling . De stijl der hoofdgebouwen - Weensch-achttiend'eeuwsch, naar moderne verwerking - moge weinig persoonlijk
zijn : hij wijkt echter af van wat men terecht kan noemen : "style d'exposition", en dien men in al de landen der wereld terugvond .
Architectonisch kan deze stijl trouwens Gentsch heeten in dezen zin,
dat hij geene fantasie-in-het-ijle biedt . Bokkesprongen zijn hier niet
te verwachten, dan gepleegd na wijs overleg . Zoo heeft men het
wufte verbeeldingetje, dat wij vroeger "Oud-Antwerpen" of "VieuxBruxelles" noemden, onder benaming van "Oud-Vlaanderen"
gemaakt tot een archaeologisch wondertje : wat elders niet meer dan
lustoord was, werd hier een prachtig samenstel van de mooiste
geveltjes uit Vlaamsch-, Zeeuwsch- en Fransch-Vlaanderen . De acht
hectaren grond, waar men, als te Antwerpen en te Brussel vooral jo 96

lijs zou zoeken, werden bebouwd met juweelen van Vlaamsche
bouwkunst, uitnemend nagebootst . Het bier en de boterhammen
met ham zullen niet minder goed smaken, omdat men ze geniet in
een gebouw van Damme of een huisje van Veere . En zoo heeft de
Gentenaar, die deze wijk optrok, weer, naar wijze zijner stad, aan verregaande fantazie de stevigste degelijkheid tot grondslag gegeven . Fantazie die op werkelijke noodar berust : ge ziet ze terug in het
Moderne Dorp . Durf (een prachtige vorm van idealisme) die aan
realiteitszin ontspruit : het schoonste bewijs ervan vindt gij in het
paleis der Floraliën, in het reuzengebouw - het grootste van Europa
- waar de vijfjaarlijksche bloemententoonstellingen, roem van Gent,
voortaan in gehouden zullen worden, en dat in zulke grootscha verhoudingen is aangelegd, omdat de Gentenaar zulk een onwrikbaar
geloof heeft in de toekomst zijner stad, wetende dat hij zijn verleden
waardig is gebleven en nooit ontrouw werd .
Ziedaar - weinig onder het vele - wat de vreemdeling in de
Gentsche wereldtentoonstelling aan Gentsch zal vinden, en dat
buiten de tentoonstellingstraditie valt, wat dus den bijval der
Gentsche expositie moet bevestigen . Het overige . . . vindt de stad wel
in haar eigen .
Want deze expositie is eene gelegenheid, om Gent aan den
vreemdeling te openbaren . Want misschien niet de schoonste, is
Gent niettemin de eigenaardigste stad van Vlaanderen . Men moet ik steun op historische gronden evenals op aesthetische en ethische
- een bezoek eraan beginnen met het Gravenkasteel . Diederik van
Elzas heeft het gevestigd aan de boorden der Lieve . Met de tijden is
het gegroeid tot eene eenheid, die de versterking werd, binnen de
Zeven Brugjes die het met de overige stad verbonden, van de grafelijke macht, en de gerustheid verzekerde der kloosterlingen die zich
om die macht vestigden . Beneden den dubbelen vuiststoot die de
ingangtorens zijn van den vervaarlijker burcht ; beneden de hooge,
blinde muren der kloosters, leefden de laten, - leeft nog in smalle,
inktzwarte steegjes, eene bevolking die van nature achterdochtig is
en bij de minste gelegenheid uitdrukkingen geeft, en op luidruchtige
wijze, aan zijn wrok . Halsstarrige koppigheid der graven van
Vlaanderen ; mystische koppigheid der monniken ; en de duistere
maar geniepige koppigheid der geringe lieden : zij konden alleen uitgesproken dan in eene architectuur die rechtlijnig, weinig geornamenteerd en zeer gesloten zou zijn . . .
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Met de eeuwen komt de geest van opstand . De stad breidt zich
buiten de Zeven Brugjes uit . De macht van den Graaf is gebroken .
De Gemeentenaren vieren eigen gezag . De eeuwen-onderdrukte
menigte, slaat de vleugelen uit . Van aan de Lieve tot naar de Schelde
toe verrijzen, zo dicht bij elkander dat de stad er nog steeds als een
museum van monumenten bij blijft, bij beurze Belfort en
Korenhalls, St . Michielskerk, St . Nikolaaskerk, St . Baafskerk. De tijd
brengt meê dat zij naar verhouding meer of minder versierd zijn .
Maar het thans oppermachtige volk heeft, uit de overgeleverde
wrokkigheid, zijne strenge soberheid behouden . Zelfs de meest gesmukte gebouwen behouden eens strengheid en eens stevigheid in
de vormen, die getuigen van wel zeer vermogenden maar nog steeds
achterdochtigen volksgeest . En dit wordt, de eeuwen door, kenmerk
voor den Gentschen bouwstijl : soberheid zelfs in de uitbundigste
perioden . Slechts één gebouw maakt uitzondering, en is in België
een voorbeeld van de grilligst-versierde, van de meest romantische
gothiek: een deel van het Stadhuis . Maar dat deel werd niet uitgevoerd door een Gentenaar : het is het werk van den wonderen
Mechelaar Keldermaas . Naast het Stadhuis liggen trouwens "steenen" of burgerwoningen, die ouder, gelijktijdig, en jonger dan dat
Stadhuis zijn : zij allen vertoonen eens stevigheid en een trots, eens
uitdagende stevigheid en een angst-wanige trots, die alles behalve
grootschheid uitsluiten en waarvan de fantazie steeds berust op overleg en gewikste zekerheid .
Bezoekt dus eerst in Gent het Gravenkasteel en heel de sombere
wijk die er onder schuil gaat ; ga daarna, langs de Korenlei, waar gij
prachtige gildenhuizen vindt - waaronder het schoons Schippershuis, dat echter weêr minder Gentsch van karakter is ; naast het
Korenmetershuis : een volmaakt voorbeeld ervan - naar de
Koornmarkt, die u, in de volgorde die ik hierboven aangaf, de
gebouwen toont die van de gemeentelijke macht te Gent getuigenis
afleggen . En begeef u dan, per tram, en langs het klein Bagijnhof thans stadswijk, die echter zijn oorspronkelijk uitzicht kon
behouden en als eens oase van rust is in de Gentsche stoerheid begeef u dan naar de Brusselsche poort, en de fabrieken . En gij zult
zien : in die onoogelijke fabrieken heeft de Gentsche stijl, meer natuurlijk een karakter der stad dan eens bouworde, zich weten te
handhaven . De Gentenaar blijft zich-zelf; de stad blijft haar-zelf: het
is wat Gent in de tijden versterkt en bestendigt .
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De Gentenaar spreekt een dialect, dat gij aan geen ander vastknoopen kunt . Gij kunt het nauwelijks vastknoopen zelfs aan de
twee hoofddialecten van Oost-Vlaanderen . Het houdt er weinig verband mee . Het Gentsch is een taalkundig eiland, ook in de beeldspraak van den Gentenaar. Die beeldspraak is realistisch tot de hoogste heftigheid en tevens geëxalteerd tot bij de uiterste grens . Zij kan
vulgair worden, en doet het zelfs bij voorkeur ; grootsch is ze echter
altijd, en tot in het liefelijke .
Zoo ook het karakter van den Gentenaar, die gaarne al zijne gevoe~ :ns overdrijft, maar ze nier bouwt op herschenschimmen . Hij houdt
niet van gemakszucht ; hij weet zich razerig in te spannen . Maar
pocht geweldig op den bereikten uitslag. Hij is alles behalve nederig,
maar hij liegt zelden . En hij vecht liever, dan te veinzen .
Naar het uiterlijke is hij groot als een Vlaming en scherp als een
Spanjool . De vrouwen kan men in Gent voor Spaansche uit NoordHiberië houden . Zij doen, noch voor de Antwerpsche vrouwen die
weelderig en zelf tevreden, noch voor de Brugsche die zedig zijn en
teeder, in haar temperamentvolle hoekigheid van aangezicht en lijnen geenszins onder.
Dit reeds kan eene voldoende reden zijn, om de wereldtentoonstelling van Gent te bezoeken .
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DE DERDE ZUSTER LOVELING
Cyriel Buysse en zijn moeder Pauline Loveling (1832-1909)
door
Joris van Parys

I
Hoewel Cyriel Buysse de dood van zijn moeder omschrijft als "het
grootste verdriet dat mij in mijn leven heeft getroffen", heeft de
Buysseliteratuur niets substantiëler over Pauline Loveling te bieden
dan het portret dat Antonin van Elslander in zijn monografie uit
1960 schetst : "een uitzonderlijke vrouw", "een beminnelijke, fijngevoelige en dichterlijke natuur", "de zachte, liefdevolle en begrijpende moeder en voor haar zoon Cyriel ook nog in latere jaren de
veilige toevlucht in dagen van hulpeloosheid en verwarring ." 2 Als je
dat leest, vraag je je af waarom Pauline in de Buyssestudie nauwelijks
ter sprake komt en waarom Lovelingbiografen geen moment stilstaan bij de rol die ze in het leven van haar jongere zussen heeft gespeeld. 3 Hoe nauw de band met Rosalie en Virginie na haar huwelijk
bleef, bewijst een vroege herinnering van haar dochter Alice aan de
fleurige jonge tantes in Nevele, "deux grandes et belles files qui,
chaque soir d'été, vêtues de robes blanches, venaient, alertes et
joyeuses, ecobrasser leur soeur aimée ." 4

(1) Cyriel Buysse aan C .A .J . van Dishoeck , Den Haag 31 .3 .1909 (NLMD, B9962) .
(2) Antonin van Elslander, Cyriel Buysse. Uit zijn Leven en zijn Werk (I-II), Antwerpen
1960, dl . I, p. 12 . Van Elslander heeft zich gebaseerd op gepubliceerde jeugdherinneringen
van Cyriel Buysse en op uitspraken van diens zus Alice . Naar Alice wordt ook verwezen in
`Cyriel Buysse . Zijn Nevelse periode (1859-1896)', de licentiaatsverhandeling (RUG, Gent
1960) van Van Elslanders student Antoon Schelstraete : "Pauline Loveling was volgens de
getuigenis van haar dochter Mevr . De Keyser-Buysse, een vrouw met een zacht en aangenaam karakter, zeer belezen en intelligent ." (p . 17) .
(3) Zelfs in de uitvoerige studie Rosalie en Virginie. Leven en werk van degezusters Loveling
(Tielt 1997) van Ludo Stynen wordt Pauline alleen terloops vermeld (zie Buysse-Loveling in
het personenregister) .
(4) Alice Buysse (1868-1963), `Préface' in Hélène Piette, Les Soeurs Loveling. Rosalie et
Virginie, deux grandes figures féminines des lettres flamandes, Brussel 1942, p. 7 .
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De drie zusters Loveling in 1854 .
V. L n. r. Pauline (22), Virginie (20) en Rosalie (18).

Na de dood van Rosalie (1875) en van haar moeder (1879), en na
de verhuizing van Virginie naar Gent (1880), moet Pauline zich
absoluut verweesd hebben gevoeld . Als bufferpartij tussen haar
autoritaire echtgenoot Louis Buysse en haar zoons Cyriel en Arthur
zal ze jarenlang sussen en blussen, schipperen en bemiddelen, vergoelijken en - vooral - zwijgen om de lieve vrede . Veelbetekenend is
de passus in een brief uit december 1 885 waarin Cyriel zijn tante
Virginie bijna smeekt met de kerstdagen nog eens naar Nevele te
komen : "Arthur en Alice zullen hier toen ook zijn en Papa zal
wellicht uitgaan. . . . Mama verlangt bijzonder naar u ."S Hij eindigt
met : "Veel komplimenten van Mama . Wij hopen dat gij van deze
week toch zult komen ."
Dank zij tante Virginie heeft Cyriel een paar maanden tevoren zijn
eerste novelle, `Het erfdeel van Onkel Baptiste', als feuilleton in het
Gentse weekblad Het Volksbelang' kunnen publiceren . In een redactionele nota bij de eerste aflevering wordt zijn debuut ingeleid als "de
eersteling van een jong schrijver die ons geroepen schijnt om eene
eervolle plaats in de rei onzer Zuid-Nederlandsche letterkundigen te
nemen"', maar dat zal nauwelijks een troost zijn in de ellende die hij
zich in die maanden op de hals haalt door een liefdesaffaire met de
dochter van een Nevelse herbergier. "Ik was de eenige niet die
gemeens had met haar," constateert hij achteraf, "maar ik dacht dat
ik het was en toen er een kind moest komen en zij mij zegde dat dit
het mijne was, had ik de naiefheid haar te gelooven ." S Aangezien hij

(5) Cyriel Buysse aan Virginie Loveling, Nevele 21 .12 .1885 (UBG, hs . 34261 66) ; zie
`Cyriel Buysse . Brieven aan familieleden I . Virginie Loveling', uitgegeven door A . van
Elslander en A.M . Musschoot in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap I, Gent
1985, p. 64 . Niet alleen Cyriel, ook Arthur had problemen met vader Buysse : zie hierna,
noot 80 .
(6) Het Volksbelang, 5 september tot 10 oktober 1885 . Dit liberale flamingantische weekblad was in handen van Buysses neef Paul Fredericq (1850-1920), hoogleraar in Gent, en van
de Gentse journalist en boekhandelaar Willem Rogghé (1824-1896) .
(7) Het Volksbelangvan 5 .9 .1885 . Onder de introductie staat geen naam gedrukt, maar in
Paul Fredericgs exemplaar van deze editie, aanwezig in de Gentse universiteitsbibliotheek, is
onder het tekstje achteraf de naam Virginie Loveling geschreven (zie Herdenkingsalbum
Cyriel Buysse 1859-1932, Gent 1982, p . 18 en p. 20) . Daarom wordt zij als de auteur
beschouwd, hoewel Herman van Puymbrouck in De Week van 8 .4 .1911 (p . 2) een andere
naam noemt : "Interessant is wel de nota waarbij het feuilleton door den heer Pol Ann,
redacteur aan dat blad, werd aangekondigd ."
(8) Cyriel Buysse aan Max en Lucie Rooses, Nevele 9 .6 .1892 (AMVC, B995, 31389
63a-d) .
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Pauline Loveling in 1875 (foto AMVC, B995/P)
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niet minder schuldgevoelig reageert dan de hoofdfiguren van de verhalen en de romans9 waarin hij deze woelige periode romantiseert,
staat hij voor een keuze die vergelijkbaar is met het dilemma van de
vijfentwintigjarige Adolf in `Het erfdeel van Onkel Baptiste' : of de
erfenis, of de vrouw die door zijn oom als "de dochter van een ontuchtige" wordt bestempeld. "De dag dat gij met haar zult trouwen,
zult gij voor de laatste keer uw voet in mijn huis gezet hebben",
dreigt Adolfs moeder, en Onkel Tiste zweert dat zijn geld nooit zal
"dienen om door dat verdoemde ras verkwist te worden ." 1° Vermoedelijk verschillen de dreigementen waarvoor Adolf zwicht niet zoveel
van de argumenten die vader Buysse gebruikt om Cyriel te overtuigen . Wat Alice Buysse zich een halve eeuw later nog kan en wil
herinneren van de affaire waarin haar broer verwikkeld was doet in
elk geval niet onder voor het melodrama van zijn eerste novelle . Aan
Louis Fredericq" vertelt ze dat de pastoor-deken op een zondag in
hoogsteigen persoon aan de deur stond om vader en moeder in te
lichten over de liaison van hun oudste met "een meisje uit Nevele"
dat blijkbaar niet onbesproken van gedrag was . Als welvarend
cichoreifabrikant en dorpsnotabele - wethouder van 1 870 tot 1884
- moet Louis Buysse een en ander hebben ervaren als een diepe persoonlijke vernedering . In de woorden van Alice : "mon père entra
dans une colère telle qu'il jeta Cyrille brutalement à la porie ." In de
hoop dat de vader tot rede, de zoon tot inkeer zal komen, wordt op
voorstel van tante Virginie besloten Cyriel voor enige tijd naar familie in Amerika te sturen . "Il n'y resta pas longtemps", besluit Alice
laconiek, "car un intense mal du pays le ramena en Belgique ."
Pauline blijft in dit hele verhaal onzichtbaar, al ligt het voor de
hand dat zij het is geweest die de hulp van haar zus heeft ingeroepen
om de gemoederen tot bedaren te brengen en een publiek schandaal

(9) `De levenskring' (ongedateerde fragmenten van een vroege roman, voor het eerst
gepubliceerd in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap IV en VII, uitgegeven en
ingeleid door A .M . Musschoot), `Een liefdesgeschiedenis' (in et handschrift door BuYsse
gedateerd: Nevele, feb .1892 ; voor het eerst gepubliceerd in VW7), Wroeging (1895), Mea
culpa (1896), Zoals het was (1921) .
(10) Cyriel Buysse, `Het erfdeel van Onkel Baptiste' (V V 4, p . 12) . De rancune van de
oom is te verklaren door het blauwtje dat hij in zijn jonge jaren bij de moeder van het meisje heeft gelopen : zij gaf de voorkeur aan een arme boerenzoon, met wie ze pas na de geboorte
van haar dochter is kunnen trouwen (vandaar : "dochter van een ontuchtige") .
(11) Louis Fredericq, Notes sur la Famille Fredericq-Beaucarne, Gent 1940 (privé-uitgave),
p . 49-50 .
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te voorkomen . Hoewel het dorp gonst van de geruchten 12 zal de
identiteit van moeder en kind een angstvallig bewaard familiegeheim
blijven . "Ik gaf haar 't geld dat zij verlangde" 13 , bekent Cyriel, maar
over het directe verband met zijn eerste reis naar Amerika rept hij
met geen woord . In brieven beweert hij later dat hij in 1 886 door
zijn vader naar de Verenigde Staten werd gestuurd "voor grooter uitbreiding der zaak" 14 . De onthulling dat hij in werkelijkheid voor een
afkoelingsperiode naar Amerika werd verscheept, staaft het vermoeden dat de frontale botsing tussen vader en zoon is veroorzaakt door
Cyriels weigering om zijre relatie met het "meisje van beneden zijn
stand" te verbreken 1 s . Het kan geen louter toeval zijn dat Louis
Buysse in september 1886, op z'n zesenvijftigste, zijn testament' 6
maakt en zijn vrouw Pauline als enige erfgenaam aanwijst.
Terwijl Arthur in 1 887 advocaat bij het Gentse Hof van Beroep
wordt en in 1 890 trouwt met een dochter uit de gerespecteerde familie Beaucarne, blijft Cyriel na zijn eerste Amerikaans intermezzo
nog tien jaar het tegendeel van de modelzoon . Het contrast met zijn
broer neemt bijna groteske proporties aan wanneer hij zich uit-

(12) De Nevelse folklorist Antoine Janssens in een interview (1988) : "Er wordt verteld
dat hij een meiske uit de wijk `den Hul' in verwachting gebracht heeft . Het meiske zou het
achteraf zelf gezegd hebben . Ik kan dat wel geloven . Het kindje heeft echter maar enkele
maanden geleefd . Het meiske is daarna naar Amerika uitgeweken ." (A . Strobbe, `Onder vier
ogen met Antoine Janssens' in Het Land van Nevele, 19e jg ., nr. 2, p . 100) . In de Nevelse en
Gentse chronique scandaleuse wordt Buysse het vaderschap van niet minder dan vijf onechte
kinderen toegeschreven.
(13) Cyriel Buysse aan Max Rooses (zie noot 8) : "Ik gaf haar 't geld dat zij verlangde en
hield geen rekenschap van de vermaningen mijner vrienden, die met mij spotten en het
ongehoord vonden, dat ik mij zoo iets in eeniger mate wilde aantrekken . Later heb ik ondervonden hoe zeer ze gelijk hadden, maar ik was te goedhartig en had te weinig ondervinding
van het leven, ik ben door mijn goedheid in het net gevallen ."
(14) Cyriel Buysse aan Paul Wynants, Deurle 7 .4 .1930 (AMVC, B995) . Zie ook de brief
aan Max Rooses uit 1892 (noot 8) : "Op het einde van 1886 vertrok ik voor de eerste maal
naar Amerika en knoopte er de handelsbetrekkingen aan die mij later zoo goed van pas
zouden komen ." Alice Buysse in 1940 : "C'est une autre erreur de croire que Cyrille fut
envoys en Amérique pour y faire des affaires : un écart amoureux fut la cause de ce départ."
(in Louis Fredericq, Notes sur ia Famille Fredericq-Beaucarne, Gent 1940, p . 49) .
(15) Het is niet uitgesloten dat hij zich door het meisje of door haar familie trouwbeloften
had laten afdwingen . Zie ook A. van Elslander in een interview : "dat een rijke meneer een
avontuurtje had met een volksmeisje, dat hij er zelfs een kind bij had, vond men echt niet zo
erg, dat behoorde haast tot de folklore, maar dat die meneer het meisje bleef opzoeken, dat
het iets meer was dan een slippertje, dat was iets wat men niet nam, daar begon het schandaal pas . En dat was het wat Buysse deed ." (Fernand Auwera, `Omtrent Cyriel Buysse' in het
weekblad Mimo van 19 .8 .1973, p. 78) .
(16) Kopie in de nalatenschap van Arthur Buysse (privé-archief, Gent) .
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van Brooklyn, waar hij telkens weer "als een pijl in het hart" 21 wordt
getroffen door de inscriptie Here is reposing my dear mother .
Tegen het eind van zijn langste verblijf - negen maanden - schrijft
hij in februari 1 892 aan Arthur dat hij ondanks zijn hevig verlangen
om mama weer te zien niet van plan is terug te keren naar Nevele :
"J'ai pris la ferme intention de creeer de misère plutót que de
retomber sous la tyrannie du père ." 22 In zijn opstandigheid vergeet
hij rekening te houden met het praktische bezwaar dat hij nog steeds
geen eigen middelen van bestaan heeft . Dat wil zeggen : wat hij met
tijdschriftpublicaties en met zijn eerste boeken verdient is veel te
weinig om het vrijgezellenleven te financieren waarin hij zich heeft
geïnstalleerd . Emmanuel de Bom zal zich herinneren dat Cyriel na
een Amerikaanse reis in het Antwerpse Hótel du Grand Miroir
afstapte en "een sleepje Amerikaansche oudere of jongere misses bij
zich (had), die hij vermoedelijk aan boord had leeren kennen, en
voor wie hij, als galant medereiziger, zich beijverde om haar `de voornaamste monumenten van Antwerpen' te tonnen ." 23 Omdat hij zich
een en ander alleen op kosten van papa kan permitteren, keert Cyriel
in maart 1 892 ondanks zijn ferm besluit van een maand tevoren
terug naar het Nevelse nest . 24

II
In een brief aan Lucie van Geert, de vrouw van de Antwerpse
kunsthistoricus Max Rooses, zegt Virginie Loveling in september

(21) Cyriel Buysse, `Iets over de godsdiensten in Noord-Amerika in Nederlandsch
Museum, le en 2e all ., 1889, . 20 (VW7, p . 267) .
(22) Cyriel Buysse aan Artur Buysse, 24 .2 .
(geciteerd in Cyriel Buysse 1859-1932,
Gent 1982, p . 30) . Via Arthur laat hij zijn moeder weten wanneer hij naar België terugkeert .
(23) Emmanuel de Bom, `Bij Cyriel Buysse' (1926) in Dagwerk voor Vlaanderen .
Ontmoetingen en portretten, Amsterdam 1928, p . 74-75 . Zie ook de Antwerpse brief van
Buysse aan De Bom van 17 .6 .1891 : "Ik kom van Amerika en ben genoodzaakt, wegens mijn
zaken misschien een paar maanden in Antwerpen over te brengen . U kent beter de stad dan
ik, weet u mij van geen `appartement garni', dat niet al te duur is. Het is mij om het even in
welk gedeelte der stad of der faubourg . Voorlopig verblijf ik in het hotel du Grand Miroir."
(AMVC, B99S, 8463119) .
(24) De eerste brief die hij na zijn terugkeer uit Amerika schrijft is een brief aan
Emmanuel de Bom, gedateerd "Nevele, 19 Maart 92" . Hij schrijft dat hij De Boms brief en
postkaarten heeft ontvangen, "den eersten in Amerika, de tweede in België, waar ik Maandag
verleden terug aangeland ben ." (AMVC, B99S, 6306 1/29) .
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1888 : "Uwe Rosa heeft hier alle harten voor haar ingenomen, het zal
zeker geen nieuws voor u zijn dit te vernemen, maar het doet mij
genoegen het te schrijven en kan u enkel aangenaam zijn het te
hooren herhalen ." 25 Drie jaar later noteert Paul Fredericq in zijn dagboek de aanwezigheid van Max Rooses "en zijn allerliefste Roosje"
op het door hem georganiseerde Nederlands Congres in Gent. In
maart van hetzelfde jaar schrijft hij over een feest bij Gentse vrienden waar onder anderen Alice en Cyriel Buysse de familie vertegenwoordigden en Rosa Rooses "la reine du bal" was . 2ó Meer dan
waarschijnlijk heeft Cyriel de dochter van Max Rooses bij die gelegenheid, op 8 maart 1891, voor het eerst ontmoet, al ziet Rosa zelf
hun nadere kennismaking tijdens een diner bij Paul Dupont op 14
juli als het begin van hun relatie . 27 Ondanks zijn reputatie en haar
prille leeftijd - ze is pas 19 - ontvlamt tussen Rosa en Cyriel een verliefdheid die in het voorjaar van 1892, na zijn voorlaatste reis naar
Amerika, resulteert in een drukke geheime correspondentie28 . Het
spreekt vanzelf dat Cyriel niet haar enige aanbidder is en dat zijn
rivalen - met name Paul Dupont - gretig misbruik maken van het
geroddel over zijn privé-leven om hem bij haar ouders in diskrediet
te brengen . Wat Max Rooses via Duponts Gentse vrienden Paul
Fredericq en Willem Rogghé te horen krijgt is meer dan voldoende
om zijn dochter elke illusie omtrent de mogelijkheid van een
huwelijk met Buysse te ontnemen, maar het staat zo ver af van het
beeld dat zij zich van haar "lieve, beste Cyriel" heeft gevormd, dat ze
alle verhalen over hem afdoet als "jongelingszonden" uit een voltooid
verleden tijd .

(25) Virginie Loveling aan Lucie van Geert, Gent 20 .9 .1888 (AMVC, L863, 31020155) .
(26) Paul Fredericq aan Virginie Loveling, Gent 9 .3 .1891 : "Gisteren avond groot bal bij
Goossens : Anna, Alice, Cyriel, Simon en Gustaaf hebben er de familie vertegenwoordigd .
Het feest was schitterend en Rosa Rooses `la reine du bal' ." (Zie `Correspondentie van de
gezusters Loveling . Brieven van en aan Paul Fredericq', uitgegeven door A . van Elslander en
A.M . Musschoot in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap X, Gent 1994, p . 114115) .
(27) Rosa Rooses (1872-1957) aan Cyriel Buysse, Antwerpen 11 .7 .1892 : "Ik wil u herinneren dat den 14den as . het één jaar geleden is dat wij bij Pol dineerden, zult gij dan eens
op mij denken, het is onzen jubilé mijn ventje ." (in Ada Deprez, Een idylle in de late negentiende eeuw. Rosa Rooses' brieven aan Cyriel Buysse, Gent 1982, p. 101) .
(28) De 56 brieven van Rosa heeft Cyriel zijn leven lang bewaard ; ze zijn in 1982 uitgegeven (zie noot 27) . De tegenbrieven van Buysse zijn waarschijnlijk vernietigd .
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Intussen put Cyriel uit haar verliefde brieven de moed om een jaar
na de eerste afwijzing door haar vader een tweede poging te wagen .
In een zeven vellen lang epistel aan het echtpaar Rooses legt hij zijn
ziel en zijn verleden bloot en doet hij wanhopig zijn best om hen
alsnog te overtuigen van zijn goede trouw. Terwijl hij aan het schrijven is beseft hij kennelijk dat zijn oratio pro domo weinig indruk zal
maken als ze niet wordt ondersteund door een getuigenis van
iemand die boven alle verdenking staat :
Zoudt ge geen betrouwen hebben in mijne Mama en in hetgeen zij u
van mij zou kunnen zeggen? Zoudt ge denken, dat zij, die, misschien
alleen op gansch de wereld, mij tot de innigste snaren des harten kent,
uw eenig dochtertje moedwillig zou bedriegen? Gij moogt, indien gij
wilt, haar dezen briefzenden, alhoewel ik haar van deze, mijne nieuwe
aanvraag nietgesproken heb, en haar vragen of het niet de waarheid is .
En er zijn nog zooveel en menigvuldige omstandigheden, die ik niet
schrijven kan en die zij u zou kunnen zeggen . Zij zou mij over sommige
dingen niet pogen vrij te pleiten, bijlange niet ; ik ben overtuigd dat zij
misschien zeer hard zou zijn voor mij, maar zij zou u ook de goede
gaven en hoedanigheden zeggen, die in mij zijn, zij zou u vooral zeggen,
dat zij de overtuiging heeft, dat ik, ondanks mijn gebreken en 'tgeen op
mijn verleden te zeggen valt, een braaf en voorbeeldig echtgenoot zou
zijn. Ik ben, van den eenen kant, beschaamd, u zulk een voorstel te
maken, waarde Heer en Mevrouw ; men gaat niet bij de moeder om
inlichtingen op den zoon ; maar, van een anderen kant, Mama kent mij
zoo wel en haar karakter is zoo eerlijk en zoo verheven boven alle
gedachte van kleingeestigheid en eigenbelang; ik ben zoo overtuigd, dat
gij bij haar aan de ware, en diepe, en eerlijke bron zoudt zijn, dat ik
het toch durf wagen. Ik weet en ik gevoel, dat ik Mejuffrouw Rosa zou
gelukkig maken, en zij, Mama, weet en gevoelt, dat ik om het even
welke vrouw zou gelukkig maken met wie ik getrouwd zou zijn .29
Dat het tussen haar Cyriel en Louise Beaucarne wat kon worden had
Pauline misschien wel gehoopt maar allicht nooit echt geloofd . In
Rosa ziet ze behalve het meisje van goeden huize ook de vrouw die
eindelijk rust zou kunnen brengen in het chaotische leven van haar

(29) Cyriel Buysse aan Max en Lucie Rooses (zie noot S) .
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oudste zoon en ervoor zorgen dat zijn naam definitief uit de chronique scandaleuse van Gent en omstreken verdwijnt. Hoe graag
Pauline dat zou willen valt af te leiden uit deze aandoenlijke passus
in een van Rosás brieven aan Cyriel :
Wel neen, mijn baaske, zeker ben ik niet kwaad omdat gij uwe lieve
mama met dien briefgelast hebt . Ik vond hem heerlijk, en als wij beide
onder de protectie staan van een zoo edel mensch kan er ons toch niet
veel kwaadgebeuren . Ik zie haar zoo gaarne, en zij ook schijnt mij wel
ie zinnen verdragen want zij hecft het mij meer dan eens gezegd en mij
omhelsd. Ik heb haar een kusje gegeven op hare linke kaak, kus gij haar
daar ook, dan zal datgoede mensch ons nog eens van dienstgeweest zijn .
Ik was toch zoo verschrikt als zij mij zegde dat ze iets voor mij had; zij
vroeg mij of ik het wilde aannemen, dat het een schetsje was, ik zegde
haar dadelijk ja, maar toen zij haar hand in den zak stak kwam
Mme R. 3" aan, dat heeft- mij zoo rood doen worden, dat zij het gansch
goed bemerkt heeft, want den volgenden dag heeft zij het aan Mama
gezegd. Daarop heeft Mama mij gevraagd of Mme Buysse van Cyriel
gesproken heeft. Ik heb haar met een ferme jezuïetenstreek geantwoord
`Zijne naam is tusschen ons beide niet uitgesproken geweest" daarmee
heb ik toch nietgelogen want uwe mama heeft enkel gevraagd of ze mij
iets geven mocht. Och, wat een mensch toch al niet moet doen, als men
verliefd is, want, Cyriel, men kan onze betrekking heeten zoowel men
wil, ik, voor mij, voel heel wel dat het een zuivere, reine liefde is, die ik
voor u gevoel. Maar weet ge, ventje lief, dat die enveloppe niet gesloten
was, uwe mamaatje moest eens alles gelezen hebben! Enfin, ik heb dien
brief gekregen en gelezen dat is het bijzonderste . Toen wij afscheid
namen hoorde ik uwe Mama tegen Mme. R. zeggen "ik zal eens komen
en alles vertellen, want ik heb veel te vertellen" ik hoop wel, Cyriel, dat
het van ons niet is, want, onder ons gezegd, Mme. R. is wel de slechtste
confidente die men kiezen kan . 31
t

Misschien heeft Max Rooses intussen meer over Buysse gehoord dan
wat hij zijn vrouw en zijn dochter vertelt? In elk geval blijft hij erbij,

(30) De vrouw van Willem Rogghé (zie noot 6) .
(31) Rosa Rooses aan Cyriel Buysse, Antwerpen 8-9 .7 .1892 . In een briefvan 18 .5 .1892
schrijft ze : "Weet ge, beste Cyriel dat ik Uwe mama het beste mensch vind dat er bestaat . Uw
Papa toch ook maar die ziet er zoo streng uit ." (zie noot 27, p . 50) .
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schrijft Rosa aan Cyriel, "dat gij hem niet dienen kunt als schoonzoon"32 . Niet alleen haar vader probeert haar te doen inzien dat hij
goede redenen heeft om Cyriel af te wijzen . "Men heeft mij op alle
manieren gewaarschuwd," vertelt ze, "men heeft mij verzekerd dat ge
mij reeds eenige maanden na ons huwelijk zoudt verlaten ; en juist
dit kan ik niet aannemen, ik kan niet begrijpen wat aantrekkelijks al
die vuile vrouwen voor een getrouwd man kunnen hebben, Cyriel,
als gij bij hen gaat, zift gij dan in alle punten voldaan, ik kan het niet
gelooven ." 33 Na de definitieve afwijzing - die ze wijten aan lasterlijke
"renseignementen" van Paul Fredericq - is Cyriel zo radeloos, dat
Rosa hem zelfmoordgedachten en het niet minder onzalige plan
voor een duel met zijn Gentse neef uit het hoofd moet praten . 34 Wat
haar overigens meer hindert dan de roddel is de vaststelling dat haar
liefste Cyriel niet zo openhartig is als ze zou willen . Hij heeft haar
wel verteld over "die vrouw met haar kindje", maar op andere vragen
krijgt ze zelfs na herhaald aandringen geen bevredigend antwoord .
Bovendien vindt ze dat hij zijn "mooie talent" misbruikt wanneer hij
verhalen zoals De bietenstekker schrijft . "Ge zult het nooit meer
doen, niet waar! " 35 smeekt ze - terwijl hij al een jaar op zoek is naar
een uitgever voor Het recht van de sterkste.
Wanneer hij in maart 1 893 thuiskomt van zijn laatste reis naar
Amerika, is het duidelijk dat de lange winter hen allebei definitief
heeft ontnuchterd . "Zooals gij heb ik alles nauwkeurig overzien en
overwogen," schrijft Rosa in haar afscheidsbrief, "en even als gij vind
ik geene uitkomst aan onzen treurigen toestand . . . . Alles wel na
gezien hebt gij volkomen gelijk, wat wij nu doen is onzin . En ik vind
het belachelijk dat gij soms uren moet loopen om mij dan van verre
eens te kunnen bezien ." 36
Ondanks de relatieve bekendheid die Cyriel in 1 893 en 1 894 in
Nederland verwerft met publicaties in diverse tijdschriften en met de

(32) Rosa Rooses aan Cyriel Buysse, Antwerpen 8-9 .7 .1892 (zie noot 27, p . 96) .
(33) Rosa Rooses aan Cyriel Buysse, Antwerpen 11 .7 .1892 (zie noot 27, p . 100) .
(34) Onder een brief aan Emmanuel de Bom met een lijst van potentiële abonnees voor
Van nu en straks schrijft Buysse op 21 .10 .1892 : "Als ge mij een plezier wilt doen gij zult noch
aan W Rogghé, noch aan P Fredericq een prospectus zenden . Ik lig overhoop met hen voor
een persoonlijke quaestie en 't is overigens genoeg, dat ze mijn naam op het prospectus zien
om niet te ondertekenen ." (AMVC, B995, 63061123) . Na Buysses antiilamingantische uitlatingen van de jaren 1897-1900 zal de kloof tussen de twee neven nog breder worden .
(35) Rosa Rooses aan Cyriel Buysse, Antwerpen 24 .5 .1892 (zie noot 27, p . 54)
(36) Rosa Rooses aan Cyriel Buysse, Antwerpen 8 .5 .1893 (zie noot 27, p . 196) .
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Amsterdamse boekuitgaven van zijn eerste romans Het recht van de
sterkste en Sursum Corda, blijft zijn literaire activiteit onrendabel - en
voor zijn vader dus inacceptabel . Wat Louis Buyssse constateert is
dat zijn vijfendertigjarige zoon sinds het huwelijk van Alice (1892)
als enige van de drie kinderen nog op kosten van zijn ouders leeft en
dat het de hoogste tijd wordt hem voor het blok te zetten . "Reeds
verleden jaar heb ik u gezegd dat mijn vader mij de vieres gecoupeerd heeft", schrijft Cyriel in maart 1895 aan Emmanuel de Bom,
"welnu dat is nog niet veranderd, integendeel . Indien het niet was
dat ik geld win met te schrijven, ik zou in de zwartste armoede zitten . Het ware veel te vervelend u in 't lang te vertellen hoe zulks
gekomen is en wat ik moet doen om de intresten te betalen van sommen die ik verschuldigd ben ; ik kan u maar zeggen dat het zo is en
wilt g'het niet geloven, ik kan het niet helpen ." 37
Aangezien Louis Buysse zich even onverzettelijk als de vaders van
Rosa en Louise zou hebben getoond indien hij in hun plaats was
geweest, zal hij zijn oren niet kunnen geloven wanneer die flierefluiter van een Cyriel een jaar later thuiskomt met het nieuws van
zijn verloving met de gefortuneerde Hollandse weduwe die hij bij
vrienden in Gent heeft leren kennen . Pauline moet het gevoel
hebben dat haar gebeden eindelijk zijn verhoord, en op 1 oktober
1 896 noteert Paul Fredericq zonder commentaar in zijn dagboek :
"Cyriel Buysse trouwt te Haarlem met Nelly Dyserinck, weduwe van
wijlen mijn goeden vriend Tromp ." 38
Nadat ze zelf maandenlang ziek is geweest, verblijft Virginie
Loveling in september en oktober 1 897 als "ziekenverpleegster bij
een familielid" 39 in Nevele . Uit een vraag van haar neef Fredericq

(37) Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom, Nevele 9 .3 .1895 (AMVC, B995) . De Bom en
Au gust Vermeylen hadden van Buysse een bijdrage verwacht om Van nu en straks na de eerste
rees (1893-1894) uit de financiële nood te helpen .
(38) Paul Fredericq, `Aantekeningen over mijn leven' (UBG hs 3704 A, cahier XIII) .
Tromp : Nelly's eerste echtgenoot Theodoor Tromp (1857-1891), die Fredericq waarschijnlijk had leren kennen via zijn Nederlandse vriend en collega Hendrik Logeman, tot 1914
hoogleraar in Gent. Cyriel Buysse en Nelly Dyserinck waren eveneens bevriend met het echtpaar Logeman en hebben elkaar trouwens in oktober 1895 voor het eerst ontmoet bij de
Logemans in Gent ; zie A. van Elslander, Cyriel Buysse I, p . 74 . Rosa Rooses trouwt in mei
1896 met de Antwerpenaar Paul de Gottal .
(39) Virginie Loveling in een brief aan Pol de Mont, Nevele 6 .10 .1897 (AMVC, L863,
30256) .
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naar de gezondheid van "Onkel Louis" valt af te leiden dat het om
haar zwager gaat, die in juli nog alleen naar Nederland is gereisd
voor een eerste bezoek bij Cyriel en Nelly . Uit zijn briefverslag4 " valt
op te maken dat Pauline negen maanden na het huwelijk van Cyriel
nog niet in Den Haag op bezoek is geweest :
Chère Pauline
Le train par lequelje devais arriver d la Haye d 5.55 m y a débarqué à
quart avant huit heures donc un retard de près de 2 heures. Nelly, Cyriel
et les 3 enfants4 ' étaient d la gare et y étaient depuis deux heures, à attendre le train Beige . Tout est très bien ici, splendide maison, bien meublée
et très grande. Les enfants sant dune gentillesse incroyable . Jai de la
peine d écrire tauter soot autour de moi. I 'on attend ici Edmond etAlice.
Cyriel me fait dire quit écrira lui même aujourdhui encore à Alice d
Nevele .
II est 9 heures. Nous allons faire une promenade en ville . Laprès midi
nous allons à Scheveninge. Demain Lundi nous serons d Harlem42 . Je ne
connais pas le reste du programme, mais je rentrerai Mercredi je penre.
J'espère que tout est bien à la maison et que vows avez Augusta, Arthur,
Alice et peut être Edmond avec vous . 43
Le temps est asset beau aujourdhui, it ny a plus de brouillard . Enfin
tout se pasre bien jusqu'ici.
Cyriel a ici tout ce quit puisse désirer pour être un des heureux de ce
monde, aussi it me semble l apprécier . Hy is hier met zyn gat in de boter
gevallen. Enfin tout est bien, qui finit bien .
Donc d Mercredi soir, ou Jeudi dans la journée . Je me laisse conduire pour cette foil ou ils veulent, mais je remarque que Nelly est vite
fatiguée. 44
L. Buysse
amitiés de tons

(40) Louis Buysse aan Pauline Loveling, Den Haag 6 .6 .1897 (kopie RUG, Vakgroep
Nederlandse literatuur) .
(41) De drie dochtertjes (Inez, Mary en Thea Tromp) uit het eerste huwelijk van Nelly
met Theodoor Tromp .
(42) Waarschijnlijk bij Nelly's moeder, die in Haarlem woont .
(43) Augusta en Edmond : Augusta Beaucarne, echtgenote van Arthur Buysse, en Edmond
de Keyser, echtgenoot van Alice Buysse .
(44) Nelly is op dat moment zes maanden zwanger . Haar zoontje René Buysse wordt
geboren in augustus .
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Zelf brieven schrijven doet Pauline kennelijk zelden of nooit: alle
Nevelre berichten die Virginie in 1 899 tijdens haar zeereis naar
Australië ontvangt, zijn geschreven door haar zwager, niet door haar
zus . Wat Louis te melden heeft documenteert overigens vooral de
ldeurloosheid van het dorpsleven : "Hier is er geen ander nieuws dan
de dood van Antiphon Bruggenvan die wij vernemen . . . . Alles is met
ons goed . Pauline is gansch genezen . 45 Ik zou u willen meer vertellen,
maar ik weet niets waar u nog belangen [sic] in stellen zoudt ."46 Een
paar weken later : "Alles gaat hier goed . Pauline is gansch hersteld . Ik
ben tamelijk wel, doch nog niet teenemaal gewoon . Bijzonder
nieuws is er hier niet ."47 Vandaar dat Virginies wereldreis met spanning wordt gevolgd : "Dagelijks spreken wij van u en bewonderen u
voor den iever die gij had, zoo eene lange reis te durven ondernemen . Het moet verschrikkelijk zijn ." 48 Uit een briefvan 14 februari :
"Het ontstuimig [sic] weder heeft ons veel aan u doen denken . Hier
was het tempeest, gij moet de zee in haare woede gezien hebben ."49
Op 23 februari : "Vrijdag vernam ik op de beurs te Gent dat de boot
Carlsruhe Zaterdag morgen voor Gibraltar verwacht werd . Ik heb al
naar Napels geschreven . . . . Wij zullen weten welke dag de boot te
Napels aankomt als ook wanneer hij het kanaal van Suez zal
invaaren . Wat zift gij gelukkig dit alles te mogen zien . Ik heb er te
Parijs eene afbeelding van gezien, en er van Lesseps eene conferencie
hooren over geven . Sedert verlang ik altijd er iets van te hooren of te
lezen, en waar de reis slechts van afstand van Parijs ik had reeds lang
het kanaal gezien . Voor u is dit eene kleinigheid, gij zult zoo veel
schoone groote dingen zien . "50 Hoewel de fabriek, de dorpspolitiek

(45) Over de ziekte van Pauline is verder niets bekend . Wel is bekend dat ze op Kerstmis
1899 een ernstige val deed . Virginie Loveling aan Jan en Adolphine Van Rijswijck, Gent
8 .1 .1900: "Van mijne zuster is het nieuws niet goed . Zij heeft nu eene non bij zich en zal
minstens drie maanden te bed moeten liggen, zegt de dokter . Gelukkig, dat zij het zelve niet
weet . De illusie is op aarde misschien nog het hoogste goed ." (AMVC, L863, 66855192) .
(46) Louis Buysse aan Virginie Loveling, Nevele 14 .2 .1899 (UBG, hs . 3426) .
(47) Id ., 9 .5 .1899 (UBG, hs . 3426 G/35) .
(48) Id .
(49) Zie noot 46 .
(50) Louis Buysse aan Virginie Loveling, Nevele 23 .2 .1899 (UBG, hs . 3426) . Lesseps :
Ferdinand de Lesapr (1805-1894), Frans diplomaat, had de leiding van het plan voor het
Suezkanaal (1859-1869) en nam in 1876 ook het initiatief voor de aanleg van het
Panamakanaal . Uit een andere briefvan Louis Buysse aan Virginie blijkt hoe hij aan de gedetailleerde inlichtingen over haar zeereis kwam : "Het Bureel van Antwerpen van de
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en de beursberichten duidelijk niet zijn enige interesses zijn, keert
Louis na zijn ontboezeming over het Suezkanaal snel terug naar het
leven aan het Nevels Vaardeken : "Hier is alles naar gewoonte .
Weinig nieuws . Theodor Janssens zal denkt men heden dood zijn . . . .
Pauline gaat morgen naar Gent en zal bij Charles middagmaalen ."S'
Halfbroer Charles LovelingS 2 en nicht Fanny LavaS3 zijn naast
Virginie de enige familieleden bij wie Pauline af en toe haar hart kan
luchten . In een brief aan Virginie, tijdens haar terugreis uit Australië,
schrijft Charles : "Au moment ou j'écris ces lignes on m'annonce
l'arrivée de Pauline chez Fanny . J'attends sa visite ." Even later constateert hij dat de dames elkaar blijkbaar zoveel te vertellen hadden,
dat ze later arriveren dan verwacht : "Après une attente qui m'ennuie
parceque je crains que ma lettre arrivera trop tard, Pauline arrive en
retard avec Fanny qui l'a retenue . Je lui donne sommairement de vos
nouvelles . Elle repart avec Fanny, il est midi . Pauline uienara diner à
une heure de l'après-midi ." 54

III
Ie l 'ai connue quand j étais tout enfant. A la nouvelle armee, j'accompagnais mes parents dans la traditionnelle tournee de visites chez les membres les plus ages de la famille. Nous allions ainsi presenter nos bons
voeux de prospérité et de bonheur à Tante Pauline, qui, en hiver, residait
d Gand chez sa felle et son gendre, Alice et Edmond De Keyser-Buysse.

Noordduytsche Lloyd liet mij weten ter beurs van Gent dat de boot Gibraltar voorbij was .
Zijne aankomst te Genua, te Napels, te Port Saïd, het in en uit gaan van 't Suez Kanaal, der
ronde zee, de aankomst te Ceylon, te Singapore en Victoria om vermoedelijk ter plaats aan
te komen op 3 of 4 April . Onzen Agent te Antwerpen had zich gelast die inlichtingen te
nemen, en deelde mij die den Vrijdag mede ." (Louis Buysse aan Virginie Loveling, Nevele
9 .5 . 1899, UBG, hs . 3426 G/35) . Zie ook Virginie Loveling over haar heenreis : `Stoombootindrukken I . Aan boord van de Karlsruhe', postuum gepubliceerd in de bundel Van hier en
elders, Gent 1925, p . 109 .
(51) Zie noot 50 .
(52) Charles of Karel Loveling (1825-1911), buitenechtelijke zoon van Marie Comparé,
gewettigd bij haar huwelijk met Herman Loveling . Karel woonde in Gent vlak bij Virginie .
(53) Florence Hélène (Fanny) Lava, geboren Maertens, was de echtgenote van Julius Mac
Leod .
(54) Charles Loveling aan Virginie Loveling, Gent 7 .6 .1899 (UBG, hs . 3426) .
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J'ai garde le souvenir d une dame forte et dgée, installée dans un vaste
fauteuil; elle avait un air maternel et paisible et parlait en souriant.
Mon père l aimait beaucoup : dans sa jeunesse, il était souvent alle passer de tongues vacances chez elle à Nevele .SS
Zo is ze blijven leven in de herinnering van Louis Fredericq en zijn
vader, en zo heeft de hele familie haar gekend : de goedige grootmoeder, tante en oudtante die haar kleinkinderen, neef es en nichtjes onvergetelijke zomervakanties bezorgde . Later zal kleindochter
Madeleine, de dochter van Arthur, aan haar eigen kinderen vertellen
hoe grootmoeder haar buiten het weten van de strenge grootvader
op zolder de boeken van Jules Verne te lezen gaf die Cyriel Buysse als
kind had verslonden . Het verhaal van kapitein Nemo's Nautilus in
Twintigduizend mijlen onder zee zal Cyriel zelf zijn leven lang blijven
associëren met een intieme herinnering aan zijn moeder uit de tijd
toen hij "nog een klein ventje van niet meer dan acht of tien jaar
oud" was :
Vader was op reis . Moeder en ik zaten alleen in de stille huiskamer,
waarvan de tuindeur open stond omdat het, ondanks 't late jaargetijde,
buiten nog zo zacht was.
wij lazen : moeder in haar sterrenboek, dat haar altijd zo boeide en
ontroerde; ik in het pakkend Jules Verne-verhaal "Vingt mille lieues sous
les roers" getiteld.
Ik herinner mij dat mijn vader boos was op dit boek, en het onzin
noemde, `De zee is niet zo diep, de ganse doorsnee van de wereld is zo
diep niet, 'placht hij brommerig te zeggen. En ik had mooi te antwoorden dat hier niet de diepte, maar de afstand onder zee bedoeld werd, ik
kon zijn praktische geest met de onwaarschijnlijkheid van het verhaal
toch niet verzoenen .
Moeder begreep dat veel beter. Zij leefde 's avonds in het etherisch
Heelal, zoals ik leefde in de mysterieuze afgronden van de zeeën. Wij
raakten beiden zo zacht en gemakkelijk uit onze alledaagse, aardse sfeer,
en 't hoogste voelde en begreep het diepste, zoals de hemel zich weer-

(55) Louis Fredericq, Notes sur la famille Fredericq-Beaucarne, Gent 1940 (privé-editie),
p. 47 . Louis Fredericq was een zoon van Simon (1857-1934), die zelf een zoon was van
Cesar Fredericq (1817-1887), een van de halfbroers van Pauline Loveling.
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Pauline Loveling op latere leeftijd (AMVC, B995/P)

spiegelt in het water. Als moeder langgevoeg in haar sterrenboek gelezen
had, ging ze dikwijls buiten naar de schitterende gesternten in de hemel
kijken. Zij nam mij mee bij de hand en in het donkerblauw uitspansel
wees ze mij de sterren en de constellaties : Orion, Sirius, de Beer, Altaïr,
de Poolster, al de schone namen die zij als oude vertrouwden kende en
die mij als wondersprookjes in 't geheugen bleven hangen .
Mijn hand in moeders zachte hand, en onze beide hoofden in de
donkere nacht ten hemel naar de sterren opgeheven, zo voel ik haar het
liefst en innigst. . . Zo liepen wij de nachtelijke tuin diep in, onder de
zwarte bomen . . . . 56

Het gebeurde dikwijls, zoo vertelde Cyriel Buysse's zuster, Mevr. De
Keyser-Buysse mij, dat mama 's avonds onder voorwendsel naar de sterren te gaan kijken, heimelijk den tuin introk, naar het serrenhuis toe .
Daar wachtte haar begaafde zoon haar op om haar zijn manuskript
voor te lezenS7 . ( De Dag, 1935)
Je me souviens qu étant jeune felle, fai plus d une fois fait le guet après
le souper quand Cyrille partait au fond du jardin lire son manuscrit à
Maman d la lueur d une lampe d écurie, pendant que mon père sommeillait dans son fauteuil. 58
(Alice Buysse, geciteerd door Louis Fredericq, 1940)

Met schrijven is geen droog brood te verdienen, weet Louis Buysse,
en dus kan hij zich niet voorstellen dat een verstandig mens daar zijn
beroep van zou willen maken . Cyriel heeft hij nooit anders gezien
dan als zijn opvolger. Als hij aan hem dacht heeft hij nooit anders

(56) Cyriel Buysse, `De katten' in VW S, p. 192-194 (oorspronkelijk verschenen in de
bundel Stemmingen, Bussum 1911) . Het boek van Verve verscheen in 1869 .
(57) Pollux, `Sprokkelingen uit het leven van Cyriel Buysse' in De Dag In Woord en Beeld
(`Onpartijdig Morgenblad'), Antwerpen, zaterdag 25 .5 .1935, p . 10.
(58) Louis Fredericq, Notes sur la famille Fredericq-Beaucarne, Gent 1940 (privé-uitgave),
p. 49 . Op dezelfde bladzijde wordt Alice nog een tweede keer geciteerd : "Quand nous étions
encore enfants . . . Tante Virginie Loveling que cherchait à éveiller en nous des talents littéraires, avait organisé un concours, et Cyrille, dons les aptitudes furent précoces, décrocha
évidemment le premier prix. Il était d'ailleurs encouragé par Maman ."

1 25

geredeneerd dan de vaders van Robert DuBois in `De levenskring' 59
en van Gilbert Van den Steen in Sursum Corda. "Daar zullen wij
eenen nijveraar van maken! pochte Mijnheer DuBois ." En vader Van
den Steen "wachtte maar naar de terugkomst van zijn zoon uit het
Atheneum om hem met de handel bekend te maken en hem weldra
aan het hoofd van zijn fabriek te plaatsen" G°. Als Cyriel in Sursum
Corda uitlegt waarom vader en moeder Van den Steen niet in staat
zijn te begrijpen dat hun zoon absoluut niets voelt voor de gouden
toekomst die ze voor hem hebben weggelegd, verwijst hij evident
naar de levensvisie van vader Buysse : "In hun beperkte geest van
praktische lieden, voor wie het geldelijk vermogen en een honorabele, op kloeke grondslagen gevestigde betrekking in de handel het
ideaal en het natuurlijke doel des levens waren, scheen het onbegrijpelijk, ongehoord, dat hun zoon een enkel ogenblik het voornemen kon hebben een zo zekere, zo degelijke welstand onder de
voeten te trappen . " G ' Dat Louis Buysse er precies zo over denkt bewijst een uitspraak van hem die in de familie geschiedenis zal maken :
"Cyrille sera fabricant de chicorée et non un inutile faiseur de
livres!" 62 In 1929, op z'n zeventigste, weet Cyriel nog precies te
vertellen waarom zijn schrijverij uiteindelijk door papa werd geaccepteerd : "toen, zekeren dag, uit Nederland, een wissel kwam van
200 gulden, toen werd het hem duidelijk dat die `flauwe dingen'
zooals hij mijn schrifturen noemde, misschien nog niet zoo flauw
waren, en hij verzette er zich niet meer tegen ."G3 Of zijn vader ook
De biezenstekker en Het recht van de sterkste als "flauwe dingen"
beschouwde vertelt hij er niet bij .
Het is niet moeilijk om van Louis Buysse een karikatuur van een
echtgenoot, een vader en een werkgever te maken . Wanneer hij door
Louis Fredericq wordt getypeerd als "un homme droit, aimant l'ordre et la discipline", en door Herman van Puymbrouck "tamelijk
streng" G4 wordt genoemd, is dat twee keer een eufemisme van for-

(59) Zie noot 9 .
(60) Cyriel Buysse, Sursum Corda, Amsterdam 1894 (VW l, p. 161) .
(61) Id .
(62) Alice Buysse, geciteerd door Louis Fredericq (zie noot 11) .
(63) Cyriel Buysse in een interview (`Bij Cyriel Buysse') met Johan de Maegt in Den
Gulden Winckel, 25e jg. (1929), p . 240 .
(64) Herman van Puymbrouck, `Cyriel Buysse' in De Week van 8 .4 .1911 .
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maat . Zelfs zijn dochter Alice, zijn oogappel, noemt hem "een moeilijk karakter, alleen levend voor zijn zaak en bedacht op materiële
vooruitgang en geldgewin ."6S Ironisch genoeg zal hij na zijn overlijden in 1901 de Nevelse geschiedenis ingaan als een toonbeeld van
menslievendheid, een man "die vele diensten bewezen heeft aan zijne
geboortestreek en aan hare inwoners" . 6G In zijn grafrede staat notaris
Van Roy uitvoerig stil bij de gelegenheden waarbij ze kwamen aankloppen, "zij die troost, steun of bescherming noodig hadden ; want de eerste gedachte, die als natuurlijk bij hen opkwam, was :
`Gaan wij bij Mijnheer BUYSSE!' . . . En hoe gelukkig was hij dan,
omdat hij zijn minderen medemensch met raad en daad mocht
behulpzaam zijn!" 6 ' Een en ander verklaart het twintig verzen lange
gedicht op het rouwprentje waarin Virginie haar zwager roemt als
lichtend voorbeeld van "eer en deugd en plicht" . - Van plicht
gesproken, Jan van Hese, 36 jaar lang `voerman' van de cichoreifabriek, ziet Buysse sr. elke ochtend aan de fabriekspoort staan met zijn
horloge in de hand : "Als Jan een minuut te laat aankwam, moest hij
's avonds één minuut langer werken ." 6 g
Niet minder rigoureus gaat Louis Buysse te werk bij de handhaving van zijn vaderlijk gezag . Tegenspraak duldt hij niet. Zelfs het
voorzichtigste protest of weerwoord kan zijn koleriek temperament
doen ontvlammen. Bovendien worden zijn driftbuien niet zelden
gevolgd door ijzige stiltes in huis, dagen waarop hij weigert ook maar
een woord met vrouw en kinderen te wisselen . Absoluut noodzakelijke mededelingen krabbelt hij op een papiertje dat hij achterlaat op
zijn stoel . Geen wonder dat het gezin alleen tot rust komt wanneer
hij niet in de buurt is . Op vrijdag - beursdag - slaakt iedereen een
zucht van verlichting als hij 's ochtends naar Gent vertrekt, waar hij
na de beurs bij zijn zwager Charles blijft dineren . "Jongens, hij is

(6S) Alice Buysse, geciteerd door Antoon Schelstraete in zijn licentiaatsverhandeling, p.18
(zie noot 12) .
(66) Het Volksbelang van 6 .4 .1901 (p. 3) : "Dezer dagen overleed te Nevele (OostVlaanderen) in den ouderdom van 71 jaren, de heer Louis Buysse, fabrikant aldaar en oudgemeenteraadslid, die veel diensten bewezen heeft aan zijne geboortestreek en aan hare
inwoners .
(67) Uit de `Lijkrede uitgesproken door den Heer notaris Van Roy op het graf van den
Heer Louis Buysse te Nevele, den 3 April 1901 .' (kopie RUG, Vakgroep Nederlandse literatuur) .
(68) A . Strobbe, `Onder vier ogen met Antoine Janssens' in Het Land van Nevele, juni
1988,19e j g . nr. 2, p. 99 .
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weg!", zucht Pauline zodra hij de deur uit is . "C'était le signal des
réjouissances . Tout ce qul etait mterdit durant six jours de la semaine
était permis le vendredi .69 "

Meneer De Beule sprak aan tafel over niets anders dan over zijn zaken,
en madam De Beule die daaraan gewend was, sprak in dezelfde zin
mee. Zij was een geëffaceerd en goedig wezen, gewoon te gehoorzamen,
zonder eigen leven . Haar enige zelfstandigheid en kracht bestond in het
vrij handig profiteren van haar mans zwakheden, in zijn zeldzame
ogenblikken van inconsequentie. Zo had ze reeds heel wat weten te
verkrijgen . Teder keek ze hem in de ogen, deed wat hij verlangde, hield
in hem het bewustzijn levendig, dat hij volkomen heer en meester was'° .
Op het dramatisch hoogtepunt van de autobiografische roman Zoals
het was komt het in het gezin De Beule tot een uitbarsting die onvermijdelijk doet denken aan het verhaal van Alice Buysse over de
reden waarom Cyriel destijds door zijn furieuze vader aan de deur
werd gezet . Relevanter dan de vraag of het tafereel een reconstructie
van de slaande ruzie tussen vader en zoon is, lijkt de vaststelling dat
moeder De Beule door haar echtgenoot met groot verbaal geweld
verantwoordelijk wordt gesteld voor de lichtzinnigheid van Triphon :
"Zij had hun zoon zo opgevoed; zij was aldoor veel te zwak geweest en te toegevend voor zijn talrijke gebreken ; zij had luiheid en
plichtsverzuim bij hem aangekweekt en aangemoedigd ." Moeder
doet zelfs geen poging om tegen de stroom van verwijten in te gaan .
Ze doet "niets als onbedaarlijk zuchten en snikken" en laat zich tot
het einde toe telkens weer opsluiten in haar geconditioneerde
angstreflexen : ze "kroop als naar gewoonte in haar schulp" (296),
"kroop in haar schulp terug" (325), "kroop opnieuw voorzichtig in
haar schulp terug" (326) . In dat opzicht verschilt ze nauwelijks van
moeder Van Paemel en haar voorafbeelding moeder Van Lierde in de
vroege novelle `Moeder'" .

(69) Louis Fredericq, Notes, p. 47 (zie noot 11) .
(70) Zoals het was, VW 3, p. 188 .
(71) Cyriel Buysse, `Moeder' (11W 4, p . 236), oorspronkelijk verschenen in het eerste
nummer van Van nu en straks (april 1893) en twee jaar later in de bundel Wroeging (Den

Haag 1895) .
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Volgens Rosalie Loveling wekt het 19e- eeuwse Burgerlijk Wetboek
de indruk "dat de europeesche vrouw eene soort van slavin is,"72
maar ongetwijfeld zijn de meelijwekkende moederfiguren in Buysses
werk niet op de laatste plaats ook het product van zijn frustratie over
de dociliteit en de lijdzaamheid van zijn eigen moeder . Kennelijk zit
die frustratie zo diep, dat hij de relatie tussen echtgenoten niet
anders dan in zwart-wit-tegenstellingen kan zien . In Zoals het was
spreekt zijn alter ego Triphon over "het egoïstisch juk van zijn chagrijnige vader en zijn slaafs-onderworpen moeder", en zelfs een
jeugdherinnering als `Zomernacht'73 verraadt een ambivalente reactie als het over moeder gaat : "Is vader daar? . . . Neen . Des te beter.
Vader moet het maar liefst niet weten ; en moeder . . . . och, die mag
het wel weten ; maar toch ook beter niet ."
Natuurlijk is vader niet alleen maar de man die het leven van zijn
huisgenoten verzuurt, en blijft moeder niet in alle situaties pijnlijk
passief. 74 Alice Buysse vertelt bijvoorbeeld dat vader een kistje voor
Cyriels gestorven poedel timmerde en dat ze ooit op een fraaie
herfstdag met hem mee naar Lokeren mocht, op ziekenbezoek bij de
tuinman die vroeger nog voor grootvader had gewerkt . Haar verhaal
van die rit met paard en rijtuig is het meest intieme beeld dat van de
anders zo sévère vader Buysse bewaard is gebleven : "Het rijtoertje het liefste wat ik deed - deed mij van vreugde op de kussens wippen, ik lachte luid, zonder dat ik wist waarom, en praatte maar
aldoor . . . . `0, gij zoete kwakkeltje', zei vader en glimlachte mij met
zijne goede oogen teder aan ." 75
(72) Rosalie Loveling, `Het meesterschap' (1874), voor het eerst gepubliceerd in
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap II, Gent 1986, p. 21 (bijlage bij A . van
Elslander, `Rosalie Loveling : enkele aanvullende gegevens') . In `Het meesterschap' probeert
Rosalie met een aantal nogal naïeve voorbeelden te bewijzen dat de man alleen maar in
schijn het hoofd van het gezin is. Zie ook het artikel van B . Christiaens hierna in deze

Mededelingen.
(73) In de bundel Uit de bron, Gent 1922 (VW 5, p . 593) .
(74) In Zoals het was wordt de kolerieke fabrikant De Beule "weekhartig" zodra zijn woede
zakt, en in `De levenskring' blijkt de oerzakelijke meneer DuBois klarinet te spelen. Zo kunnen zelfs de meest nuchtere karakters "in zich eene trillende snaar" hebben, commentarieert
de auteur. De enige gelegenheid waarbij hij vader Buysse positief typeert is een passus in de
brief uit 1 892 aan Max Rooses (zie noot 8) . In `Pa-ijs' (een jeugdherinnering waarin volgens
Buysse zelf alles precies is gebeurd zoals hij het heeft opgeschreven) voelt hij zich door zijn
vader onverdiend gestraft en door zijn moeder in de stee gelaten omdat ze niet gelooft dat
hij het Franse woordje "pays" niet met opzet verkeerd heeft uitgesproken .
(75) Alice Buysse, `Hoe ik dierenbeschermster werd' (1940), herdrukt in `Bijdragen van
Alice en Cyriel Buysse in het Tijdschrift van de KMBD' in Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap Xl, Gent 1995, p . 73 .
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Even verrassend als deze herinnering aan Louis Buysse is de rol
waarin zijn vrouw Pauline opduikt in een brief uit 1 875 van Virginie
Loveling aan Paul Fredericq . In haar sarcastisch verhaal over de
afloop van een buitenechtelijke affaire van Louis' jongere broer
Honoré' G vertelt Virginie dat de berouwvolle echtgenoot door zijn
vrouw met open armen is ontvangen, "even als weleer de verloren
zoon in zijn vaders huis" . Kennelijk heeft Honoré de behoefte niet
alleen zichzelf en zijn vrouw maar ook de familie en iedereen die
hem kent ervan te overtuigen dat hij tot inkeer is gekomen . "Hij
doet boetveerdigheid," schrijft Virginie, "en is met zijne vrouw
openlijk ter biecht en communie geweest, er was maar te kort van
barvoets en blootshoofd te zijn gelijk Henri Plantagenet ." Virginie
heeft hij alvast niet overtuigd . Ze vindt het alleen maar "pijnlijk om
zien van zoo basselijk onder de oogen zijner bekenden te verschijnen
en als een schooljongen vergiffenis te hooren vragen, zooals hij aan
Pauline deed ."" Alleen al het feit dat Honoré de absolutie komt vragen bij zijn schoonzus bewijst dat de moederfiguren in de autobiografische verhalen en romans van Cyriel Buysse niet minder personage zijn dan portret .

IV
. . . alzoo gaven mijne zuster Pauline - later moeder van Cyriel Buysse en Rosalie op tien- en twaalfjarige ouderdom een dagblad uit, dat
bestond uit een beschreven blaadje papier met het nieuws van den dag .
Het eene heette De Nevelaar, het andere De Vaderlander. . . . Die kranten verschenen een heelen tijd lang driemaal in de week. `Ik moet nog
mijne gazet gaan opstellen,' riepen zij soms in het midden van het spel
uit, hare verbaasde kameraadjes ontvluchtend.'$

(76) Honoré Buysse (Nevele 1836-Gent 1896) : de jongste broer van Auguste en Louis .
Honoré was getrouwd met Elisa Simoens .
(77) Virginie Loveling aan Paul Fredericq, Nevele 1 .9 .1875 (UBG hs . 111177) . Zie
`Correspondentie van de gezusters Loveling . Brieven van en aan Paul Fredericq (I)', uitgegeven door A . van Elslander en A.M . Musschoot in Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap IX, Gent 1993, p . 125-126 .
(78) A. van Elslander, De 'Biografie' van Virginie Loveling, Gent 1963, p . 12 . In deze memoires uit 1895 komt Pauline alleen ter sprake in een paar anekdotes die - met uitzondering van het verhaal over het krantje - nauwelijks het vermelden waard zijn .
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Als Cyriel Buysse in 1 892 van zijn moeder zegt : "Mama was met
mij, zij is een Loveling en heeft heel en gansch mijn gedachten"' 9 ,
denkt hij niet alleen aan Rosalie en Virginie maar allicht ook aan zijn
Duits-Nederlandse grootvader van moeders kant, Herman Loveling,
en misschien zelfs aan zijn oudoom Wolbert Leveling . Terwijl vader
Buysses reactie op de artistieke ambities van Cyriel en Arthur$" doet
denken aan het verhaal `De baan der kunst' 81 van Rosalie Loveling
over de weduwe die zich schaamt omdat haar zoon naar de kunstacademie wil, heeft scheepsmakelaar Leveling zich niet verzet toen
zijn ene zoon schilder, de andere musicus wilde worden . "Dus gij ziet
wel lieve nicht", schrijft hij in een brief aan Virginie, "dat mijne
kinderen de vrije Kunsten boven den handel achten . Ik heb hunne
roeping niet willen wederstaar ofschoon zij nog geen vast en
voordeelig beroep bezitten ." 82
Grootvader Loveling heeft Cyriel nooit gekend, maar van zijn
moeder en van tante Virginie zal hij weten dat hun vader in zijn
jonge jaren gedichten in zijn dagboek kopieerde, dat hij een
imposante huisbibliotheekS3 bezat en dat hij zijn dochtertjes elke dag
een bladzijde Duits te lezen gaf . Aangezien hun moeder Marie
Comparé een even veelzijdige belangstelling voor boeken had, 84 is
Pauline opgegroeid met een vanzelfsprekend respect voor literatuur
en met het besef dat, zoals Rosalie het uitdrukt, "een kind het eigendom zijner ouders niet is, maar dat het eens voor zich telven een
mensch moet worden . " 8 Juist daarom moet de overgang van de
relatieve tolerantie thuis naar de katholieke kostschool 86 in het WestS

(79) Cyriel Buysse aan Max Rooses (zie noot 8) .
(80) Arthur Buysse mocht niet naar het conservatorium en aanvankelijk ook niet naar de
universiteit . Vader Buysse verplichtte hem twee jaar lang een opleiding in zijn fabriek te volgen . 0p aandringen van zijn zwagers Cesar Fredericq en Karel Loveling legde hij zich er ten
slotte bij neer dat Arthur rechten zou gaan studeren .
(81) Rosalie Loveling, `De baan der kunst' in Novellen, Gent 1874 .
(82) Wolbert Leveling aan Virginie Loveling, Nantes 21 .10 .1875 (UBG Hs 3426 D22) .
Leveling was de oorspronkelijke schrijfwijze van de naam Loveling .
(83) Virginie Loveling in haar `Biografie' (zie noot 78) : "Hij kocht schier alles wat er verscheen . Zijn bibliotheek, uit de meest uiteenlopende werken samengesteld, besloeg de muren
van een ganse kamer, zonder al de boeken te rekenen, die in huis rondlagen ."
(84) Volgens Virginie Loveling las ze zowel Voltaire en Jean-Jacques Rousseau als Jacob
Cats .
(85) Rosalie Loveling , `De baan der kunst' (zie noot 81) .
(86) Waarschijnlijk het bekende Pensionnat St Georges van de augustinessen. Mogelijk
hing de keuze samen met het feit dat August Fredericq, haar oudste halfbroer, in die periode
arts was in Menen .
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Vlaamse Menen voor Pauline een schok zijn geweest waarvan de
gevolgen voor haar verdere leven nauwelijks te meten zijn .
Hetzelfde geldt voor de omstandigheden waarin haar vader in de
zomer van 1 846 sterft : de berichten dat de negenendertigjarige
Nevelse wethouder "schielyk" is overleden verhullen het feit dat
Herman Loveling zich in zijn tuin heeft opgehangen .$' De ingrijpende gevolgen voor het gezin zal de veertienjarige Pauline veel
bewuster beleven dan haar respectievelijk twee en vier jaar jongere
zusjes . In het Nevelse bevolkingsregister wordt ze op 28 december
1 846 met de vermelding "afwezig in de kostschool te Meenep" 8 uitgeschreven naar Gent, waar het vaderloze gezin onderdak vindt bij
Cesar Fredericq, een zoon uit het eerste huwelijk van Marie
Comparé . Kort voordat Cesar in 1 849 trouwt, keert moeder Comparé met haar oudste dochter terug naar Nevele . Terwijl Rosalie en
Virginie nog drie jaar in Gent blijven en zich in het vrijzinnig intellectuele milieu van de familie Fredericq kunnen ontwikkelen tot
zelfstandige vrouwen, wordt Pauline definitief ondergedompeld in
een klerikale dorpsmentaliteit 89 en in de routine van huiselijke
bezigheden . Haar drama is trouwens niet dat ze de onbekende derde
zuster Loveling blijft, maar dat ze na haar huwelijk (1858) met fabrikant Louis Buysse het slachtoffer van haar meegaand karakter
wordt . Niet alleen haar kinderen, ook haar zussen - jarenlang haar
naaste buren - zullen er getuige van zijn hoe ze zich naar de nukken
van haar echtgenoot plooit om de vrede in het huishouden te
bewaren . Wanneer Rosalie zich afvraagt of "men dat overeenkomst (mag) noemen, als een van beiden zwijgt om rust in huis te
hebben, "9° kan niemand beter dan haar oudste zus weten wat ze
bedoelt.
Dat Pauline het grootste deel van haar tijd en haar energie aan haar
gezin en het familiebedrijf moet besteden, betekent niet dat ze haar
S

(87) Zie A . van Elslander, `Rosalie Loveling: enkele aanvullende gegevens', p . 19-20 (zie
noot 72) .
(88) Nevele, BR 1846, boek 1, f. 223 .
(89) Die mentaliteit was de voornaamste reden waarom haar zus Virginie het dorp in 1880
definitief verliet . Na haar verhuizing naar Gent noemt ze Nevele in een ingezonden stuk in
La Flandre Libérale een van de meest klerikale dorpen van Oost-Vlaanderen (op deze liberale
krant durfde ze in Nevele niet eens een abonnement nemen) ; in een brief aan Paul Fredericq
schrijft ze dat ze nu "volkomen onafhankelijk van de geestelijken" is (14 .1 .1880) .
(90) Rosalie Loveling, `De baan der kunst' (zie noot 81) .
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vroegere interesses verliest . Ongetwijfeld is haar bijzondere belangstelling voor literatuur en astronomie juist te verklaren door haar
behoefte om af en toe te ontsnappen aan de alledaagsheid van het
dorpsleven en zich bevrijd te voelen van de verstikkende geldingsdrang van haar echtgenoot . Als moeder zal ze de eerste zijn om haar
oudste zoon in zijn beginnende literaire activiteit aan te moedigen,
terwijl Arthur naar eigen zeggen door haar "in de Duitsche
Letterkunde geheel (werd) ingewijd ." 91 Van haar blijvende interesse
getuigt een opmerking in een brief van Cyriel uit 1 896 aan de uitgever van Nederland: "ik voeg er ook de dankzegging mijner moeder bij, die gansch bijzonder met uw mooi tijdschrift ingenomen is ." 92 In 1903 wordt Pauline op haar eenenzeventigste een van
de eerste abonnees van Groot-Nederland. Na de aarzelende start
van het tijdschrift schrijft Cyriel eind 1904 aan Alice dat mama
haar abonnement in geen geval mag opzeggen: "Je suis sur que le
roman de Couperus qui commence en janvier l'intéressera beaucoup . " 93

V
Op een zomerse familiefoto die op het buitengoed van Cyriel
Buysse in Afsnee is genomen, zit de bejaarde Pauline, ingepakt in
deftig zwart, tussen haar zus Virginie en haar kleinzoon René, die
niet ouder dan 5 of 6 kan zijn . Cyriel staat achter haar. In haar linkerhand houdt ze het knuistje van René vast . Zoals ze daar zit doet
ze me denken aan het begin van het laatste hoofdstuk van de roman
Het leven van Rozeke van Dalen, die Cyriel in 1905 in Afsnee zal
voltooien en aan haar opdragen : "De harde strijd, die veel van haar
had weggerukt, was plotseling uitgestreden en daar zat ze nu, alleen
en zwaar beproefd, maar eindelijk toch verlost en vrij, met een

(91) Zie Advocaat Arthur Buysse' in 't Zal wel gaan. Gentsche studentenalmanak 1909-

1910, 46e jg ., p. 90-98 (het artikel is ondertekend met de initialen JE .) .
(92) Cyriel Buysse aan J . Funke, Nevele 22 .1 .1896 (kopie in AMVC, B995) .
(93) Cyriel Buysse aan Alice Buysse, Den Haag 3 .12 .1904 (kopie in AMVC, B995) . De
bedoelde roman van Couperus is Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan . `Mijn moeder
las veel", zegt Buysse ook in het gesprek met Johan de Maegt dat in september 1929 in Den
Gulden Winckel (p. 239) verschijnt .
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gevoel van zekerheid en vrede, in 't instinctief besef dat 't ergste was
geleden . " 94
Na de dood van haar echtgenoot in 1901 heeft Pauline haar
dochter doen beloven dat ze haar niet bij hem in Nevele zal laten
begraven. "Hij heeft mij heel mijn leven den duvel aangedaan," zegt
ze, "Als ik dood ben wil ik alleen zijn ."9 S Acht jaar zal ze hem overleven . In het overlijdensbericht dat op 13 februari 1909 in het
Gentse liberale Volksbelang verschijnt wordt ze op de eerste plaats
genoemd als de moeder van Arthur, die twee weken voor haar over-

De 70-jarige Pauline Loveling (in het zwart), op een familiefoto,
tussen haar zus Virginie en haar kleinzoon René Buysse . De man met de
sportpet is Cyriel Buysse (Afsnee, Roze Huis, ca . 1902).

(94) VW2, p. 298 . De opdracht in de boekuitgave luidt : "Voor mijne moeder" .
(95) Mevrouw Livine Verschoors-Sevens (weduwe van Paul Verschoors, de kleinzoon van
Arthur Buysse) weet heel zeker dat Pauline dit in alle ernst heeft gezegd, en niet "half ernsti g , half schertsend", zoals S . de Groots schrijft in zijn opstel `Arthur Buysse : liberaal
volksvertegenwoordiger' (Het Land van Nevele, sept . 1997, p . 164) .
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lijden lid van de liberale fractie in het parlement is geworden : "Onze
Vlaamsche liberale vriend, de heer Arthur Buysse, de nieuwe volksvertegenwoordiger van Gent, heeft deze week een gevoelig verlies
geleden in de persoon zijner moeder, te Nevele (Oost-Vlaanderen)
verleden Donderdag overleden in den ouderdom van 78 jaren .
Mevrouw Buysse-Loveling was de zuster van Mej . Virginie Loveling
en de moeder van den heer Cyriel Buysse ."
Op twee uitzonderingen na - korte vermeldingen in brieven aan
uitgever Van Dishoeck96 en Lode Baekelmans - brengt Cyriel Buysse
in zijn bewaard gebleven correspondentie de dood van zijn moeder
nergens ter sprake . In het briefje aan Baekelmans - op papier met
een brede rouwrand - schrijft hij : "In deze dagen van rouw - ik heb
pas mijn dierbare moeder verloren - was het mij een troost uw
artikel over mij in de Vlaamsche Gazet, te ontvangen ."97
Over de begrafenis van tante Pauline noteert Paul Fredericq in zijn
dagboek: "Li jkdienst 's morgens te Nevele . Vervoerd met doodwagen
naar Gent, en 's namiddags begraven op het kerkhof te SintAmandsberg, waar ook tante Rosalie Loveling ligt ."98 Op het vrome
rouwprentje staan citaten van Thomas a Keurpis en de heilige
Bernardus en verder alleen deze simpele woorden : "Zij was een voorbeeldige echtgenoote, een liefderijke moeder ." Het spreekt vanzelf
dat Cyriel Buysse vooral de herinnering koestert aan de momenten
waarop hij zich als kind door die liefderijke moeder beschermd, gesteund en begrepen voelde . Intieme momenten zoals de avonden
toen hij haar bij het schijnsel van een stallantaarn zijn eerste probeersels voorlas of met haar alleen in de tuin naar de sterren stond te
kijken . Of de lenteavond waaraan hij plotseling moet denken als hij
in het voorjaar van 1917 in Nederland - "in den vreemde" - de eerste
nachtegaal hoort 99 :

(96) Zie noot 1 .
(97) Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans, Den Haag 27 .2.1909 (AMVC, B995,
12189019) .
(98) Paul Fredericq, `Aantekeningen over mijn leven', 15 .2 .1909 (UBG, hs 3704 A, cahier 27) . Pauline ligt begraven in het graf (G 320) waarin later ook haar dochter Alice (18681963) en haar echtgenoot Edmond de Keyser (1868-1946) bijgezet worden .
(99) Cyriel Buysse, `Wat eeuwig is' ("In den vreemde, lente 1917") in Uit de bron, Gent
1922 (VW 5, p . 696-697) .
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Met innige droefheid melden wij u het overlijden van onze geliefde
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante cn oud-tante .
MEVROUW

Marie

Pauline

Sophie

LOVELING

WEDUWE VAN DEN HEER

LOUIS BUYSSE
geboren te Nevels den 18 Januari 1832
en aldaar overleden den 11 Februari 1909 .
Ae lijkdienst, wanrop wij de eer hebben u uit te noodigen, zal hh~ats
hebben in de kerk van Nevels den 15 Februari om 10 ure 's morgens, en
onmiddellijk gevolgd words door do begrafenis in den familiekelder op het
Kerkhof van Sint Amandsberg (bij Gent) .

Nevels, den 1 t Februari 1909 .
de Heer en Mevrouw CYRIEL BUYSSE-DYSERINCK
en hun zoon REN-CYRIEL,
de Heer en Mevrouw ARTHUR BUYSSE-BEAUCARNE
en hun dochter MADELEINE,
de Heer en Mevrouw EDMOND DE KEYSF,R-B17YSSE,
de Heer KAREL LOVELING
zijne kinderen en kleinkinderen
Mejuffrouw VIRGINIE

ELING,

de lieer en Mevrouw AUGUST BUYSSE-AUBRY
hun kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw de We HovoR>; BUYSSE-SIMOENS
hare kinderen en kleinkinderen,
de Heer JULES VAN HEUVERSWYN
zijne kinderen oir kleilkinderen
Do familie FREDERICQ,
De familie MAC LEOD,
De familie VAN DER VENNET,
De familie BUYSSE .
Rijtu~'gcn zullen ter beschikking zijn te Landegem bij de aankomst can den trein
van 8,49 ure.
BROOD AAN DEN ARME.

En waarom staat daar ineens mijn moeder voor mij, mijn lieve zachte
moeder, met haar schone, blauwe ogen, zoals zij eens glimlachend tot
mij kwam, over het gras vol bloeiende madeliefjes, naar de bloeiende
appelboom waaronder ik stil zat te spelen, om mij te zeggen dat ik nu
genoeg gespeeld had en naar huis moest komen om te eten? Ik zie nog
met welke grootse luister van oranje glanzingen de zon die avond tussen
de luchtkastelen van de grijze wolken in het westen onderging; en ik voel
nog de warmte van haar hand die mijn hand nam ; en ik hoor nog de
melodieuze klank van haar stem . . . .
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VAN DE EERSTE OPVOEDING
TOT HET MEESTERSCHAP
Over vrouwen in de novellen van Rosalie Loveling
door
Barbara Christiaens

Inleiding
Rosalie Loveling, de oudere zus van Virginie, is vooral bekend van
de dichtbundel die ze samen met haar zus publiceerde . Maar
poëzie is niet het enige genre waaraan de oudste Loveling zich
waagde . Na het succes van Gedichten (1870) schreef ze een eerste
prozaverhaal, De eerste opvoeding, en uiteindelijk werden er een
twintigtal novellen van haar hand in drie verschillende bundels
gepubliceerd .
Bij het lezen van die novellen vallen er twee zaken onmiddellijk
op : in de eerste plaats is dat de stijl die Rosalie Loveling hanteert .
Net zoals haar gedichten worden ook haar prozaverhalen gekenmerkt door beknoptheid, door een trefzekere woordkeuze en
een realistische weergave van gevoelens en situaties . Ook eerlijkheid en eenvoud zijn karakteristiek voor de verhalen . Twee thema's
keren steeds terug : de opvoeding van kinderen en de vrouwenproblematiek . Dit artikel zal uitsluitend handelen over het laatstvermelde thema.
Het feit dat Rosalie Loveling als hoofdpersonage bijna altijd
vrouwen verkiest, is op zich al veelbetekenend . De vrouwelijke
hoofdpersonages uit haar novellen vertonen trouwens grote overeenkomsten . Steeds portretteert de schrijfster intelligente en sterke
karakters, die onder alle omstandigheden het hoofd boven water
weten te houden . Dit betekent niet dat Rosalie Loveling haar hoofdpersonages idealiseert ; integendeel : als realist in hart en nieren
beschrijft ze haar `leading ladies' steeds met hun tekortkomingen en
gebreken . In Juffrouw Leocadie Stevens is het titelpersonage een zeer
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sterke en interessante vrouw, maar ze wordt door Rosalie Loveling
afgebeeld met haar slechte kantjes : ze is zeer koppig en wil altijd haar
zin krijgen . In Serafine heeft het titelpersonage eveneens een zeer
sterke persoonlijkheid, maar zij heeft moeilijkheden om haar macht
te delen met haar man . Po uit Po en Paoletto is het enige personage dat met de regels breekt. Ze is helemaal niet intelligent en ze
heeft een zeer zwak karakter. Maar toch kunnen we nog begrip
opbrengen voor deze vrouw : Po is een doofstom meisje . Zij begrijpt
de wereld niet en de wereld begrijpt haar niet . Dus doet ze domme
dingen .
In haar oeuvre is er een deelaspect van de vrouwenproblematiek waar
Rosalie Loveling opvallend veel belangstelling voor toont : de positie
die de vrouw inneemt binnen het gezin . In sommige novellen, zoals
Mijn verre neef of Mijnheer Daman en zijne erfgenamen, treedt dit
onderwerp minder op de voorgrond en in novellen als Serafine of De
baan der kunst komt dit onderwerp dan weer explicieter naar voren .
Maar de visie van Rosalie Loveling hierover komt het duidelijkst tot
uiting in Het Meesterschap, een beschouwende novelle uit 1874 . Het
Meesterschap is eigenlijk een reactie op John Stuart Mills
beschouwend-filosofische werk uit 1869, The Subjection of Women .
Ook daarin wordt de positie van de vrouw behandeld, maar dan in
een bredere context .
Het Meesterschap en The Subjection of Women dienen als uitgangspunt voor dit artikel . Nadat we beide essays besproken hebben,
nemen we van een tiental novellen de vrouwelijke hoofdpersonages
onder de loep . We bekijken hun karakter en gaan vooral dieper in op
de vraag die reeds in Het Meesterschap beantwoord werd: welke plaats
neemt de vrouw in binnen het gezin . Vervolgens onderzoeken we
nog twee programmatische teksten van Rosalie Loveling, Iets over het
onderwijs der vrouw en De tweede vrouw, waarin nieuwe aspecten van
de vrouwenproblematiek naar voren worden gebracht .
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Het Meesterschap
Over het ontstaan van Het Meesterschap', de laatste novelle die
Rosalie Loveling schreef, is heel weinig bekend . Uitgebreid onderzoek van de briefwisseling tussen 1 869 en 1 875 leverde niets op .
Ludo Stynen, die toegang had tot meer bronnen, vermeldt in zijn
biografiet over de zussen Loveling wel enkele interessante gegevens :
Rosalie Loveling werkte aan een commentaar op The Subjection o f
Women van Mill, zonder het boek bij de hand te hebben . Op die
manier schiet het niet op, want Virginie Loveling schrijft aan Frans
De Gort, hoofdredacteur van een tijdschrift waarin beide zussen
publiceerden, dat Rosalie haar poging gestaakt heeft . Virginie vraagt
aan diezelfde Frans De Gort, of hij niet aan een exemplaar van het
boek kan geraken . Een kleine drie maanden later vraagt ze hem of ze
zijn exemplaar van The Subjection of Women nog een beetje langer
mag lenen . Rosalie Loveling had de tekst dus bij de hand, toen ze
haar opstel schreef.
John Stuart Mill, op wiens werk Het Meesterschap gebaseerd is,
schreef aanvankelijk vooral economische traktaten . Na zijn huwelijk
begon hij echter steeds meer interesse te vertonen voor de sociale
aspecten van de economie . Zijn belangrijkste traktaat, Principles of
political economy, heeft in Engeland decennia lang dienst gedaan als
leerboek. Ook zijn louter filosofische werken kenden heel wat succes . Daarin behandelde hij vooral de ethiek in de huidige moderne
maatschappij, zoals ook blijkt uit The Subjection of Women . In dit
werk neemt hij de positie van vrouwen in de moderne Engelse
maatschappij onder de loep . Hij vertrekt van het verre verleden, toen
mannen en vrouwen nog een gelijke status hadden, om vervolgens
bij de verwrongen situatie - de ongelijkheid van mannen en vrouwen
- in het heden terecht te komen . Die situatie is volgens hem te wijten
aan het te lang toepassen van "the law o force" 3 . De huidige maat-

f

(1) Antonin Van Elslander, `Rosalie Loveling : enkele aanvullende gegevens', Mededelingen
van het Cyriel Buysse Genootschap II, Gent, 1986, p . 21-29 . De tekst werd afgedrukt als
bijlage .
(2) Ludo Stynen, Rosalie en Virginie. Leven en werk van degezusters Loveling, Lannoo, Tielt,

1997, p . 95-96 .
(3) John Stuart Mill, The Subjection of Women, Source Book Press, New York,

1970

(1869), p . 14 .
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schappij is immers zodanig geëvolueerd dat het recht van de sterkste
al lang niet meer toepasbaar is, maar nog steeds staan de wetten in
dienst van die "law offorce': Volgens de f losoof hebben vrouwen het
dan ook heel moeilijk : ze hebben nauwelijks of geen rechten . Dat
demonstreert Mill aan de hand van het huwelijkscontract . Verder
meent hij dat vrouwen niet uitsluitend de traditionele beroepen (lerares, gouvernante) moeten uitoefenen . Ze zouden een groter werkaanbod moeten krijgen, maar daarvoor hebben ze ook een betere
opleiding nodig.
Ten slotte beschrijft de filosoof hoe veel mooier - en ethisch meer
verantwoord - de wereld er zou uitzien als mannen en vrouwen gelijk
behandeld zouden worden .
In The Subjection of Women geeft Mill een heel negatief beeld van de
positie van de vrouw weer . Om te bewijzen hoe vrouwen behandeld
worden, slaat hij er het burgerlijk wetboek op na en daar vindt hij
bitter weinig wetten die ook van toepassing zijn op vrouwen . Hij
heeft bijna uitsluitend oog voor de theoretische kant van de zaak en
daardoor plaatst hij vrouwen in een slachtofferrol : er is immers geen
enkele wet die hen voorziet van rechten .
Na lectuur van The Subjection of Women, valt Het Meesterschap
makkelijker te begrijpen . In deze novelle toetst Rosalie Loveling
namelijk Mills theorieën aan de werkelijkheid, en zij komt tot de
conclusie dat Mill het verkeerd voorheeft : eerst en vooral probeert
ze zich in te leven in een niet-Europeaan . Als die het burgerlijk
wetboek zou lezen, dan zou hij zich een heel verkeerd beeld vormen van vrouwen . Als diezelfde vreemdeling vervolgens The
Subjection of Women van John Stuart Mill zou lezen, dan zou dat verkeerde beeld alleen maar worden benadrukt . Loveling is zeer scherp
in haar waarneming en gaat fel tekeer tegen de filosoof: "1
. . .] en
van de woorden : martelarij, gehoorzaamheid, onderwerping, wettelijke
slavernij, die de schrijver bezigt telkens het de vrouw geldt . " (p . 21) .
Mill heeft het dus allemaal verkeerd begrepen . Het lot van de
vrouw is helemaal niet zo erg als hij beweert, vertelt Loveling ons .
Er staat weliswaar in het burgerlijk wetboek dat een vrouw haar
man moet gehoorzamen en volgen, . . . maar dat zijn louter woorden, om die ene zwakheid van de man te verbergen, met name
zijn ijdelheid . De ware meester in het huis is namelijk de vrouw,
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en de man laat haar begaan . Volgens Loveling zijn vrouwen wel
listig :
De vrouw gaat op eene zeer behendige wijs te werk . Zij schijnt in alles
den man te raadplegen, en weet de zaken zoo in te richten j j dat hij
ten laatste gelooft dat alles in huis en buiten huis naar zijnen wil
geschiedt. Zij gaat zelden recht naar haar doel, zij verkiest bij voorkeur
• omwegen en kronkelingen, en daar waar zij werkelijk gebiedt, kan
zij den schijn aannemen van enkel ennen bescheiden raad te geven en
• zaak waarover ergehandeld wordtgeheel en al aan het oordeel kaars
echtgenoots over te laten . (p . 22-23)

Waarin de vrouw duidelijk een heel belangrijke rol speelt, is de
opvoeding van de kinderen . Ondanks mogelijke tegenstand van haar
echtgenoot, stuurt een moeder haar kinderen toch naar een school
van haar keuze . Ook de verdere loopbaan van de kinderen stippelt
zij uit . Toch moet Rosalie Loveling bekennen dat er uitzonderingen
zijn, maar die betekenen niets : "1. . j1 en eenieder kent mans die meester
zijn en hunne vrouw onderdrukken, doch zulks bewijst niets . "(p . 23) .
De schrijfster gaat wel akkoord met de stelling van Mill dat mannen
in fysiek opzicht sterker zijn dan vrouwen, ook al kent iedereen wel
een koppel waarvan de man een kop kleiner is dan de vrouw.
Je kunt je natuurlijk afvragen waarom een man toelaat dat een vrouw
over hem heerst . Wel,

•

man laat vrijwillig al de lasten des levens, buiten die zijner eigenlijke bediening, al de verantwoordelijkheid en al het gezag aan zijne
vrouw over; dit komt omdat zijn geest zich niet zoo goed tot den engen
kring zou kunnen beperken waarin de vrouw leeft en werkt 1
. . .j De
man ziet alles in hetgroot 1. . .J, de vrouw heeft enkel de toekomst harer
zonen voor oogen,1. . . j. De man bekommert zich om den vooruitgang
en de welvaart der menscheid, de vrouw enkel om den voorspoed harer
familie. (p . 24) .

Rosalie Loveling vraagt zich af waarom mannen er zoveel problemen
mee hebben om toe te geven dat vrouwen heersen thuis . Mannen
voelen zich immers niet door vrouwen bedreigd :
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De vrouw maakt gewoonlijk geen misbruik van hare macht, daarom
kan de man er zich zoo goed in schikken . .1 . . j de vrouw laat haren man
in veeldingen volkomens vrijheid. (p . 25) .
Loveling haalt vervolgens een ander voorbeeld aan om te bewijzen
wie er in het dagelijkse leven de teugels in handen heeft . Een man
zal immers nooit zomaar zijn vrienden uitnodigen ; hij overlegt eerst
met zijn vrouw. Het bewijs vindt men volgens Loveling in Camera
Obscura :
En waar is de vriend die de uitnoodiging zou durven aanvaarden als
die niet door de vrouw bekracht wordt. Mr. Bruin [sic] dorst toch niet
in Camera Obscura . (p . 25)
De passage waarover Rosalie Loveling het heeft, kunnen we inderdaad terugvinden in Camera Obscura:
. . .], en gij soupeert met ons in de stad?"
7
"Ik weet niet'
; antwoordde Bruis, die gaarne gezien had dat mevrouw
bij deze uitnodiging tegenwoordig geweest ware . "4
Maar Rosalie Loveling is niet alleen vol lof over de capaciteiten van
de vrouw; ze heeft het ook over de kwaliteiten van de man . Toch
bewijzen zijn capaciteiten niet dat hij het dagelijkse leven kan runnen :
Het is waar dat gewoonlijk alle plannen en voorstellen van den man
komen[] want de vrouw heeft van hare natuur weinig initiatif [sic],
maar plannen en ontwerpen maken is geen bewijs van meesterschap .
(p . 26)
Net zoals Mill snijdt ook Loveling het eigendomsrecht van de vrouw
aan, maar zij heeft er duidelijk een andere mening over :
En waar zullen degene, die zoo als de heer Stuart Mill beweren dat de
echtgenoot over alles wat de vrouw bezit mag beschikken, den man vinden, die verre van de goederen zijner vrouw te verkoopes, het wagen

(4) Hildebrand, Camera Obscura, Delta, Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam,
1998, p. 135 .
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zou een enkelperceel van zijnen eigenen akker, of nog min, eene reeks
boomgin, tot zelfs eengin enkelen eik te koop te veilen, zonder dat zij hem
zulks heeft toegelaten? (p . 26) .

Met nog een andere situatie demonstreert Loveling de macht van de
vrouw. Zij alleen kan bijvoorbeeld beslissen of het dochtertje des
huizes oorbellen mag dragen ; ze laat het namelijk gewoon gebeuren
als de vader van huis is . Als hij terug thuiskomt, vindt hij dan wel
dat "het engelenkopje" (p . 27) van zijn kind verminkt is . En hij kan
dan wel boos zijn, maar het kwaad is al geschied . Met andere woorden, "de vrouw is er in gelukt den man te doen gelooven, dat zij hem
tracht te behagen, en dit gaat toch wel heel ver. " (p . 27) . En daarmee
bedoelt Loveling dan de extreme aandacht die vrouwen schenken
aan hun uiterlijk en kledij, zogezegd alleen maar om de mannen te
behagen .
"Het is de schuld niet van de vrouw te willen heerschee, het is hare
natuur. "(p . 28), stelt zij verder. Want een vrouw die werkelijk door
haar man overheerst wordt, voelt aan dat de situatie onnatuurlijk is .
De invloed van mannen op vrouwen valt trouwens niet te onderschatten . Vrouwen luisteren graag naar een man, omdat die een
grotere kennis van de wereld heeft . Een vrouw leert heel veel van een
man, en geeft die kennis later door aan haar kinderen . Op die
manier wordt de vader dan toch nog bij de opvoeding betrokken .
Haar novelle eindigt ze met een waarschuwing aan het adres van
de mannen
Gij hebt ongelijk de jonge meisjes met minachting te aanschouwen en
te verwaarloozen, wantgij kunt hunne opvoeding maken en hebt ergestadig de gelegenheid toe . Gij moet niet uit het oog verliezen dat zij het
zijn aan wie uwe zonen later zullen gehoorzamen .
Gehoorzamen? Dat woord klinkt misschien wel wat barsch en stroef,
maar er is geen ander daar waar kwestie van meesterschap is . Overigens
de man heeft niet te klagen want hij kiest zelf zijnen meester, en zou
hem gewoonlijk voor niets ter wereld willen missen . (p . 28-29)

Als we The Subjection of Women met Het Meesterschap vergelijken,
dan komen we tot de volgende conclusie : het belangrijkste verschil
tussen beide auteurs ligt in hun uiteindelijke meningen . Terwijl Mill
streeft naar een gelijke behandeling van man en vrouw en ze dus als
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gelijkwaardig beschouwt, spreekt Loveling van "een meesteres" . Zij
geeft weliswaar toe dat mannen ook kwaliteiten hebben en dat die
zeker niet te onderschatten zijn, maar uiteindelijk plaatst zij vrouwen
boven mannen, toch zeker wat de rol binnen het gezin betreft .
Wat verder in Het Meesterschap opvalt, zijn de realistische voorbeelden die Loveling gebruikt om haar stellingen te bewijzen . Terwijl
Mill het nogal ver zoekt, en vooral theoretisch bezig is, houdt
Loveling haar beide voeten op de grond . Haar voorbeelden zijn uit
het dagelijkse leven gegrepen . Als zij spreekt over een barbiersvrouw
die enkele centimeters boven het hoofd van haar man uitkomt, dan
kan de lezer zich direct zo'n vrouw voor de geest halen . Ook het
voorbeeld van het meisje van vier jaar, dat zich groot wil voordoen
en oorbellen wil hebben, is levensecht .
In vergelijking met die van Loveling komen Mills voorbeelden
nogal gekunsteld en vergezocht over . Het lijkt alsof Loveling ze zo
maar uit haar mouw kan schudden, terwijl Mill er dagenlang over
loopt te piekeren, en dan nog kunnen we zijn voorbeelden niet echt
geslaagd noemen .
Bovendien loopt Loveling ook recht op haar doel af - d .w.z . de
lezer ervan te overtuigen dat vrouwen de ware meesters zijn -, terwijl Mill eerder een onrechtstreekse confrontatie met de lezer verkiest. Mill kan ook zeer scherp uit de hoek komen - hij poneert de
stelling dat vrouwen het nog slechter hebben dan slaven - ; maar hij
gaat steeds voorzichtiger te werk dan Loveling . Hij houdt steeds
rekening met zijn lezerspubliek en met de eventuele vooroordelen
waarop hij zal stuiten . Loveling gaat helemaal niet zo voorzichtig te
werk . Zij is ervan overtuigd dat haar stelling de juiste is . Meer nog :
ze is er ook van overtuigd dat zelfs mannen haar gelijk zullen geven .
Daarom windt zij er geen doekjes om .
Maar de directe aanpak van Loveling en de voorzichtigheid van Mill
zijn te verklaren . De eerstgenoemde komt namelijk uit een heel
liberaal gezin . De drie zussen Loveling zijn niets tekort gekomen in
hun opvoeding . Bovendien hebben ze altijd in intellectuele kringen
vertoefd, waar de mening van een vrouw op prijs werd gesteld .
Situaties zoals Mill ze voorstelt, met onderdrukte en mishandelde
vrouwen, heeft Rosalie Loveling wellicht nooit aan den lijve ondervonden . Zij bevindt zich dus in een bevoorrechte positie . Maar dat
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hoeft niet te betekenen dat ze daarom niet bekwaam is om een
oordeel te vellen .
Mill moest waarschijnlijk veel meer zijn woorden wikken en
wegen, voor hij ze op papier zette . In Engeland was de idee van "a
Victorian girl" steviger ingeburgerd dan hier in België en Nederland .
Als we bijvoorbeeld opnieuw Camera Obscura van Nicolaas Beets
erop na slaan, die toch een realistische weergave van het dagelijkse
leven toen zou moeten zijn, blijkt dat vrouwen helemaal niet onderdanig zijn . Een voorbeeld : op een bepaald moment maakt het
hoofdpersonage Hildebrand kennis met Henriette, de dochter van
meneer Kegge . Nu is die dochter helemaal geen braaf en bedeesd
meisje . Op een bepaald moment wordt ze door haar vader geplaagd
en ze kan er niet mee lachen .
"Henriette was boos' ; zei de vader, toen wij gezeten waren . ja, die
dametjes! je moet ze ontzien, vrind ! En Henriet heeft veel karakter."
(p .179)

Kegges dochter is zelfs zo boos, dat de arme man bloemen voor haar
moet kopen om zich te verontschuldigen:
Henriette, die ook al berouw over haar verstoordheid had, keek weer
vriendelijk; en toen haar vader haar de bloemen gaf, stonden er tranen
in haar mooie ogen. (p . 184)

Ook in andere verhalen in het boek blijken de vrouwen in
Nederland `meer vrijgevochten' . Ze hebben op zijn minst inspraak in
het runnen van de huishouding .
In Engeland echter was op dat moment het ideaal van `a Victorian
Girl' meer ingeburgerd . Maar wat houdt dat ideaal nu precies in?
Deborah Gorham heeft er haar boek The Victorian Girl and the
Feminine Ideals volledig aan gewijd .

(S) Deborah Gorham, The Victorian Girl ant the Feminine Ideal, Groom Helm, London
& Canberra, 1982 .
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The ideal women was willing to be dependent on men and submissive
to them, and she would have a preference for a life restricted to the confines of home. She would be innocent, pure, gentle and self-sacrificing.
Possessing no ambitious strivings, she would be free ofany trace ofanger
or hostility. More emotional than man, she was also more capable o f
self-renunciation. (p . 4-S)

De belangrijkste eigenschappen van een vrouw waren dus : onschuld,
puurheid, vriendelijkheid en zelfopoffering . Het komt er op neer dat
de ideale vrouw eigenschappen bezat die toebehoren aan een kind .
Bovendien moest een vrouw ook "the angel of the house" (p . 7) zijn .
Ze moest met andere woorden haar man verstrooiing brengen, als
die terugkwam van een stressvolle dag op het kantoor. De opvoeding van vrouwen werd echter niet verwaarloosd :
While the mother was the usual, and generally considered the natural,
teacher of her children, frequently an older sister would teach the
younger children . Indeed, in the early and mid-Victorian period, it was
not uncommon for middle-class families to send the eldest laugher to
school in her early teens. On her return home at sixteen or seventeen, she
would undertake the instruction of her younger sisters and brothers .

(p . 20)
Meisjes kregen een andere opvoeding dan jongens : de klassieke talen
werden hun bijvoorbeeld niet aangeleerd, evenmin als wiskunde met
een hogere moeilijkheidsgraad . Het aanbod van vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en spelling was over het algemeen mager . Wat
meisjes wel leerden, waren muziek en tekenen - om later hun man te
kunnen behagen - en eventueel Frans . Verder leerden ze ook naaien,
borduren, . . . Het belangrijkste kenmerk van vrouwenonderwijs in de
negentiende eeuw is zijn verschillende variëteiten . Het onderwijs was
niet gestandaardiseerd, wat betekent dat het gewoon van de leraar
afhing wat een meisje leerde. Het lesgeven gebeurde niet louter
thuis, maar meisjes konden ook voor een kostschool kiezen of voor
"day schools" (p . 22), waarbij het meisje dan thuis bleef overnachten .
Toch concludeert Gorham dat "most middle-class girls were not educated in a way that would prepare them for the world of gainful
employement. " (p . 24) . In het midden van de negentiende eeuw
veranderde de algemene houding tegenover meisjesscholen . Er werd
een standaard opgesteld en bepaalde doelstellingen moesten ver14 8

wezenlijke worden . Toch bleven nog steeds de `domestic skills"
(p . 25) de belangrijkste elementen in de schoolopvoeding .
Sommige oudere vrouwen hadden de pech dat hun familie hen
niet kon onderhouden, zodat ze verplicht waren om zelfgeld te gaan
verdienen . Ofwel zorgden ze zelf voor hun inkomen door te gaan
werken, ofwel gingen ze bij familie of kennissen in het huishouden
helpen . Vanaf 1 870 hadden Victoriaanse vrouwen meer keuzemogelijkheden : ze konden gouvernante worden of kinderverzorgster .
Beroepen dus, waarbij opnieuw hun domestic skills werden aangesproken . Nog later, eind negentiende eeuw, werden ze ook tewerkgesteld als kantoorklerken . Vrouwen werden dus voorbereid op een
betaalde job voor ze trouwden .
Verder schrijft Gorham :
Girls were to be rearedfor domesticity, and prepared, in adolescence, for
a dependent and a subordinate position in relationship to males . But
the domestic role that the Victorian middle-class girl was told she must
prepare for was a multifaceted one. It was not the simple domesticity
of the thrifty yeoman's [a farmer who owns and works his own land]
wife, skilled only in housewivery that was held up to her as a model, but
rather the complex role of Angel in the House. In addition to the skills
of housewivery, she was told that she should prepare herself to bring to
her role as wife and mother both aesthetic and intellectual qualities .
(p . 102)

Vrouwen moesten zich echter niet alleen toeleggen op de
huishoudelijke taken ; om een goede moeder en echtgenote te zijn,
moesten ook de "moral senses" (p . 111) ontwikkeld worden . Een
kwaliteit die hoog in het vaandel werd gedragen, was bijvoorbeeld de
zelfcontrole . Een meisje moest te allen tijde haar gevoelens onder
controle kunnen houden .
In een eeuw tijd kan er heel veel veranderen, zo beschrijft Gorham :
In the 1840s, Victorian middle-class adolescent girls were advised that
they must be content to be inferior to men ; If they were to be considered properly brought up young ladies, they would accept both the
limited confines of domesticity, and a very narrow range ofpublic selfexpression . (p . 119)
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Het is duidelijk dat John Stuart Mill tegen deze vorm van vrouwenbehandeling in . opstand komt. Toen hij The Subjection of Women
schreef (1869), was dit stereotiepe beeld nog op elke vrouw van
toepassing. Dat verklaart dus zijn voorzichtige aanpak . Had hij zijn
essay rond 1900 geschreven, had hij veel minder op zijn woorden
moeten letten . Het beeld dat vrouwen uit gingen werken of een
degelijke opvoeding kregen, was toen veel aanvaardbaarder.
Naast Mills voorzichtige aanpak en Lovelings meer realistisch schrijven, bestaan er nog andere verschillen tussen beide essays . Ten eerste
is de toon van Loveling veel minder moralistisch . Dat hoeft ook niet
natuurlijk, want zij heeft helemaal geen moraal aan de lezers mee te
delen . Het staat voor haar onomstotelijk vast dat de lezer met haar
akkoord zal gaan als zij beweert dat vrouwen de echte meesteressen
thuis zijn . Mill daarentegen moet wel een moraal aan zijn lezer
meegeven: vrouwen zijn evenwaardig aan mannen . Die boodschap
komt door The Subjection of Women heen heel duidelijk naar voren .
Nog een ander verschil is dat Mill vooral terugverwijst naar het
verleden, wanneer hij zijn standpunt wil verdedigen . Dat is omdat
hij de dialectische werkwijze hanteert . Hij kan niet louter feiten vaststellen . In zijn ogen heeft alles een oorzaak en een gevolg . De dialectiek gebruikt termen als these, antithese, synthese, en je kunt die ook
toepassen op het essay . De these : Mill spreekt eerst over het verre
verleden, in de prehistorie, toen man en vrouw nog gelijk waren .
Vervolgens spreekt hij over de dominantie van mannen (antithese) .
Die waren superieur vanaf de periode waarin de wet van de sterkste
gold en lang daarna, toen die wet allang voorbijgestreefd was . Ten
slotte komt hij tot een synthese : mannen en vrouwen worden terug
evenwaardig.
Volgens Sue Lonoff doet Mill het volgende :
Specifically, he seeks to find a pattern in history, `i progressive chain of
causes and effects" that can account for the present subservience of
women and presage their liberation in the future .

(6) Sue Lonoff, "Cultivared Feminism ; Mill and The Subjection of Women", in Philological

Quarterly, 1986, p . 84 .
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Loveling past de dialectische methode helemaal niet toe . Haar essay
is in dat opzicht eerder een novelle te noemen, want bij haar komt
er weinig filosofie aan te pas . Ze heeft een mening en die argumenteert ze met voorbeelden . Het is een redelijk eenvoudige methode, maar haar boodschap komt in die 9 pagina's haast beter over
dan die van Mill, verspreid over 188 pagina's .
Natuurlijk hebben beide auteurs ook overeenkomsten . Bijvoorbeeld :
zowel Loveling als Mill gaan ervan uit dat hun lezerspubliek voor een
groot deel uit mannen bestaat . Bij Loveling gebeurt dat alweer heel
direct : in Het Meesterschap gebruikt ze de gij-vorm en spreekt ze over
"uwe vrouw, de naaister en uw vierjarig meisje . " (p . 26) . Een enkele
keer richt zij zich ook tot vrouwen : 7a, moeder, gij durft wel veel
j . .]" (p . 27), maar dat is een uitzondering . Mill neemt een grotere
afstand tot zijn lezer en spreekt die bijgevolg niet rechtstreeks aan,
maar uit zijn voorzichtige formuleringen valt af te leiden dat hij voor
een mannelijk publiek schrijft .
Als conclusie kunnen we dus stellen dat John Stuart Mill en Rosalie
Loveling twee compleet verschillende methodes hanteren om hun
opinie duidelijk te maken . Terwijl de eerstgenoemde het voorzichtig
aan doet, is de laatstgenoemde recht voor de raap . Verder is de toon
van Mill nogal moralistisch en filosofisch, terwijl Loveling realistisch
is en het filosofische aspect achterwege laat . Ook gebruiken beiden
heel verschillende voorbeelden om hun meningen te illustreren .
Rosalie Loveling haalt zelfs de Camera Obscura als autoriteit aan .
Het belangrijkste verschil echter zijn de standpunten die de
auteurs innemen. Voor Mill zijn mannen en vrouwen evenwaardig;
voor Loveling zijn vrouwen de ware meesteressen thuis .
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De vrouwelijke personages in de novellen
Novellen (1874)'
Na het succes van hun poëzie, begonnen zowel Rosalie als Virginie
Loveling zich toe te leggen op proza . Rosalie Lovelings prozadebuut
komt er met De eerste opvoeding, een novelle die we ook in deze paragraaf behandelen . Voorheen had Loveling al enkele prozaverhalen
vertaald, onder andere van Klaus Groth, maar dit was haar eerste
poging tot een eigen novelle, en we mogen die gerust geslaagd noemen . In 1 874 hebben de zussen genoeg materiaal om een eerste
novellenbundel uit te geven : Novellen .
In Novellen vinden we vijfverhalen terug van Rosalie Loveling : Janoom en Belle- Trezeken, De baan der kunst, Serafine, Broeder en zuster'
en Meester Huyghe. In deze paragraaf behandelen we alleen de eerste
vier novellen . Meester Huyghe wordt hier niet besproken omdat de
vrouwenproblematiek er niet aan bod komt ; in de andere novellen is
dat wel het geval .
Tussen de novellen kunnen we een aantal parallellen trekken . Zowel
jan-oom en Belle-Trezeken als Serafine gaan bijvoorbeeld over het
landelijke leven . Een thema dat zowel in Serafine als in Broeder en
zuster aangesneden wordt, is het klassenverschil . In De baan der
kunst en Broeder en zuster komt de opvoeding dan weer naar voren .
De novellen zijn wat de thematiek betreft dus duidelijk verwant met
elkaar. In deze bespreking richten we onze volledige aandacht echter
op de vrouwelijke personages .

De eerste op voeding$
Deze novelle, die handelt over de mislukte liefdesrelatie tussen Felix
en Delphine, geeft ons niet al te veel informatie in verband met de

(7) Voor deze bespreking citeren we steeds uit : Rosalie en Virginie Loveling, Novellen,
Gent, 1909, derde druk .
(8) De eerste opvoeding werd als bijlage gepubliceerd in : Antonin Van Elslander, De
`biografie' van Virginie Loveling, p . 45 -54 .
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vrouwenproblematiek . Interessant in dat verband is echter wel het
eerste hoofdstuk, waar hier een stukje uit overgenomen is :
Delphine Vetlinde was eerst sints korten tijd in het groote dorp X, bij
tante komen woonen . Het was een liefjong meisje: schoon haar, schoone
oogen, schoone tanden. Haar vader was een befaamde doktor uit eene
naburige stad geweest . Hij was over eenige maanden gestorven ; zij
droeg er den rouw nog voor. De onvoorziene dood was een regt ongeluk
voor zijn huisgezin. Mevrouw Vetlinde bleef weduwe zonder fortuin,
met talrijke kinderenwaarvan Delphine een der grootsten was.
Mevr. Vetlinde was eene fijne, welopgebrachte vrouw, die veel dacht,en
weinig sprak, en zich vooral op de opvoeding harerkinderen had
toegelegd, ook zegde men overal: De kinderen van den doktor dat zijn
welgemanierde kinderen . Nu was geheel het huisgezin verspreid de
eenen langs hier, de anderen langs daar, en Delphine kwam te XX bij
haretante woonen, de eenige zuster van haar vader. (p . 45 ; mijn

onderstreping - B .C .)
Uit deze passage blijkt dat de dood van een echtgenoot verstrekkende gevolgen kan hebben, zelfs voor een familie uit de gegoede
kringen . Aangezien Delphines vader "een befaamde doktor" (p . 45)
was, kunnen we aannemen dat de Vetlindes zeker niet zo arm
geweest zullen zijn . Maar we kunnen begrijpen dat het in die tijd
niet gemakkelijk moet zijn geweest voor een alleenstaande vrouw,
laat staan voor een weduwe met kinderen .
Deze situatie is te vergelijken met de situatie van Rosalie Loveling
zelf. Toen haar vader stierf, werd zij ook ergens anders ondergebracht . Samen met haar moeder en twee zussen heeft zij immers een
aantal jaar in Gent gewoond . Dat moeder Comparé uit Nevele
weggetrokken is, heeft zeker te maken met de triestige herinnering
die de familie overhoudt aan de zelfmoord van de vader . Maar
ongetwijfeld heeft er ook in dit geval een financieel aspect meegespeeld .
Delphine Vetlinde is ook in andere opzichten een interessant personage . Het is duidelijk een braaf meisje . Alhoewel ze in het begin
niet graag bij haar tante woont, wordt ze het na een tijdje wel
gewoon . Wat haar het meeste parten speelt, is de verveling . Ze is het
drukke leven van de stad gewoon (hetgroote dorp X), en op het platteland is er niets te doen :
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Opgebracht in een talrijk huisgezin, aan tafel, in huis of op de wandeling steeds van kleinere bróerkens en zusterkees omringd, scheen het
haar toch treurig van met tante alleen aan het middagmaal te zitten .
En hetgesprek van heden geleek toch zoo wel op hetgesprek van gisteren .
Te huis kregen zij ook veel bezoek, en hier kwam niemand dan nu en
dan eens de oude moeder van de vrederegter en de onlangs nieuw
benoemde onderwijzer, [ . .j. (p . 46)

Uiteindelijk wordt Delphine verliefd op de nieuwe schoolmeester,
Felix, maar die liefde kent dus een ongelukkige afloop . De eerste
opvoeding van Felix wordt hem fataal, want Delphine vindt zijn
gebrek aan elementaire beleefdheid onoverkomelijk en trouwt niet
met hem .
De eerste opvoeding van Felix speelt dus een cruciale rol in deze novelle . Rosalie Loveling zelf verwijst er ook een aantal keren naar . Zo
schrijft zij bijvoorbeeld : "Hij had geleerdheid, hij had geene opvoeding. "(p . 49) .
De vraag rijst echter of het mislukken van deze liefde louter te
wijten is aan de eerste opvoeding van Felix . De eerste opvoeding van
Delphine is immers op dezelfde manier fataal : zij komt uit een
stedelijk milieu, waar beleefdheid en etiquette niet alleen geapprecieerd worden, maar ook een groot deel uitmaken van de cultuur .
Net als Felix heeft ook Delphine in die zin een verkeerde opvoeding
gehad . Hadden zij allebei dezelfde - ofwel een stedelijke, ofwel een
andere - opvoeding gehad, dan zouden ze wel gelukkig zijn samen .
Rosalie Loveling heeft op allebei de personages kritiek : ook zij vindt
Felix soms een beetje te bot, maar aan de andere kant verwijt ze
Delphine dat die duidelijk te veel gesteld is op etiquette. Uiteindelijk
kiest ze geen partij .

Jan-oom en Belle- Trezeken
In deze novelle komen enkele belangrijke aspecten in verband met
de vrouwelijke personages naar voren . Ook maakt Rosalie Loveling
terloops een paar opvallende opmerkingen, die we hieronder nog
aan bod laten komen . De personages die in deze bespreking worden
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behandeld, zijn Belle-Trezeken, een ietwat oudere boerin, en
Meieken, haar jongere nichtje .
Belle-Trezeken is een typische boerin : ze is in de eerste plaats zeer
gelovig . Dat blijkt duidelijk uit het volgende fragment :
1. . .1
Belle- Trezeken woonde er gaarne, en klaagde slechts, dat het zoo ver
van de kerk was; want in den winter gebeurde het dikwijls, dat zij des
zondags tehuis moest blijven, dan zat zij alleen aan het raam hare mis
te lezen in haar boek met groote letteren . (p . 4)

Daaraan voegt Rosalie Loveling toe : "Geheel hare geleerdheid bestond
daarin . "(p . 4) . Dus daaruit kunnen we afleiden dat Belle-Trezeken
geen geletterde vrouw was . Ook verder in de tekst, wanneer zij van
tovenarij beschuldigd wordt, maakt Jan-oom daar een allusie op :
1. . .1
"Hoe is het mogelijk, "dacht Jan-oom, "dat zij de schuld op haar leggen,
indien het nog iemand was, die iets bijzonders kan ; maar Belle- Treze,
die bijna niet geleerd is!" (p . 23)

Belle-Treze leest alleen maar de bijbel . Maar hoewel ze bijzonder
gelovig is, is ze niet zo bijgelovig . Haar bijgeloof is in ieder geval van
een andere strekking dan dat van haar buurvrouw. Zij is niet zozeer
bang van tovenaars of weerwolven, want daarover vertelt ze verhalen
waar de kinderen dol op zijn ; zij hecht meer geloof aan het paranormale en aan een hogere macht . Zo is haar vader 's nachts eens verloren gelopen, terwijl hij nauwelijks een half uurtje verwijderd was
van zijn hoeve . Ook is haar moeders tante eens ernstig ziek geworden, nadat ze gesmeekt had dat haar vee gezond zou blijven . En
aldus geschiedde : haar vee bleef gezond, maar zij kreeg de tering .
Het traditionele bijgeloof is dus niet aan Belle-Trezeken besteed :
`Als het maar de koeplaag niet is, "sprak een der kinderen .
"Indien wij ze in de stal kregen, zouden wij al gauw ons vee laten
belezen, "zei Roze.
- "Gij zoudt ongelijk hebben, " was het antwoord van Belle- Trezeken ;
want zij wist het beter dan iemand, dat geen mensch, de macht heeft
om de koeplaag weg te nemen . "Men kan die enkel in de lucht zenden,"
verzekerde zij, "en ongelukkig waar ze dan neervalt !" (p . 7)
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In verband met de maatschappelijke situatie van vrouwen, kunnen
er over deze novelle ook interessante zaken verteld worden .
Belle-Treze is niet de eerste vrouw van Jan-oom . Ze kenden elkaar
al in hun jeugd, maar door een misverstand is hun relatie toen verbroken . Jan-oom is toen met een andere vrouw getrouwd . "Hij had
het niet getroffen, en veel met haar afgezien . "(p . 2) . Met deze vrouw
is hij twaalf jaar getrouwd geweest en toen zij stierf, is hij, na zoveel
jaren, uiteindelijk toch nog met Belle-Treze getrouwd .
Belle-Trezes verleden blijft duister in dit verband . Omdat het koppel kinderloos is, zorgen ze voor Meleken, het dochtertje van BelleTrezekens zuster.
In verband met Meleken komen er in de novelle enkele fragmenten voor, die een mooi beeld geven van de situatie toen :
De jongste zuster van Belle- Trezeken was in den boerenstand niet
gebleven. Zij woonde op de hoofdplaats van het kanton, en was met
eenen varkensslachter getrouwd geweest. Nu was zij weduwe en stelde
het goed. Ze had een klein meisje, van hetwelk Belle- Trezeken meter
was, en dat zij Melanie geheeten had; doch men noemde haar gewoonlijk Meleken. Dat was het kind, dat Jan-oom ging halen, daar hare
moeder nu met eenen beenhouwer schikte te hertrouwen, en opdat er
dan geen gevaar zou zijn, dat het kleine meisje van haren stiefvader
verdrukt mocht worden . (p . 2 ; mijn onderstreping - B .C .)

Vooral de laatste zin is belangrijk . Daaruit kan worden afgeleid dat
het regelmatig voorkwam dat een meisje door haar stiefvader `verdrukt' werd .
Rosalie Loveling zelf was ook vertrouwd met het concept 'stiefvader' . Haar zes halfbroers en halfzusters (de kinderen Fredericq)
waren immers stiefkinderen van Herman Antoon Loveling . Er
ontstonden in het gezin overigens grote problemen toen Louis en
Cesar Fredericq vonden dat zij door hun stiefvader werden
achteruitgesteld . Wat die problematiek betreft, weet zij dus waarover
ze praat .
Melekens stiefvader komt verder nog een aantal keren ter sprake,
maar nergens laat Rosalie Loveling zich in negatieve bewoordingen
uit over de man :
Meleken ging maar zelden naar heur huis : het was ver en zij hield niet
veel van haren stiefvader, ofschoon deze haar altijd vriendelijk aansprak, wanneer hij langs dien kant kwam om vee te koopgin. (p . l0)
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De stiefvader komt hier eigenlijk goed voor de dag . Het is ook
logisch dat een kind in de eerste instantie een beetje revolteert tegen
e nieuwe papa.
Als de beenhouwer en zijn vrouw Meieken komen ophalen, komt
de man ook niet onsympathiek over. Hij liegt weliswaar over de
reden waarom hij haar komt weghalen, maar dat is omdat hij BelleTrezeken niet wil kwetsen .
Verder komen er in de novelle drie veelzeggende fragmenten voor in
verband met de vrouwenproblematiek . De eerste twee gaan over het
huwelijk, een derde over het meesterschap in huis :
1) Als zij aan den molen kwam, keek zij eens op, en Martien zei : "Ik
weet, waarom gij naar den molen kijkt; ik heb gehoord, dat gij hier
haast de bazin zult worden. Het zou mij spijten; maar gij moogt het
mij wel zeggen: is het waar?" - "Neen", antwoordde Meieken, `ik heb
niet den minsten lust om de tweede vrouw te worden, daar waar
kinderen zijn."(p . 14 ; mijn onderstreping - B .C .)
2) 1. . .]
"En gij, Belle- Treze, gij zijt zelve wel met eenen weduwenaar
getrouwd, "kreeg zij lachend tot antwoord ; Belle- Trezeken had toen ook
gelachen : zij had het waarlijk op dit oogenblik vergeten, dat Jan-oom
weduwenaar was, als zij met hem trouwde .
Wie wordt er meer vergeten dan iemands eerste vrouw? (p . 14 ; mijn
onderstreping - B .C .)

3) 1. . .]
Aldus is het: eene boerin heeft haar botergeld voor zich zelve om er hare
huishouding mede te doen, en hoeft er aan niemand rekening over te
geven. (p .17 ; mijn onderstreping - B .C .)

Melekens uitspraak is duidelijk : zij vindt dat een tweede vrouw benadeeld wordt, als er reeds kinderen uit het eerste huwelijk geboren
zijn . Die laatste toevoeging is een belangrijke nuance, want zelf
wordt Meieken immers ook opgevoed door een man die aan zijn
tweede huwelijk toe is . Maar Jan-oom bracht geen kinderen mee uit
zijn vorige huwelijk, toen hij de echtelijke verbintenis aanging met
Belle-Trezeken . Ook Melekens eigen moeder ging een tweede
huwelijk aan . Als gevolg daarvan wordt het meisje weggestuurd naar
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haar tante . Meleken is dus wel vertrouwd met een tweede huwelijk,
maar dat verklaart nog niet waarom ze er zo afkerig tegenover staat.
De positie van de tweede vrouw is een van Rosalie Lovelings stokpaardjes en in een andere novelle, Uwe tweede vrouw, gaat ze er heel
wat dieper op in . Daarover lezen we meer in de laatste paragraaf .
Meleken zelf heeft niet zoveel zin om tweede vrouw te worden daar
waar kinderen zijn, maar Belle-Trezes uitspraak komt daar helemaal
niet mee overeen : "Wie wordt er meer vergeten dan iemands eerste
vrouw ?'; mijmert zij . Zij was zelf al vergeten dat ze de tweede vrouw
is van Jan-oom . Zij heeft dus helemaal geen problemen met die positie . Ook de novelle zelf lijkt met die stelling akkoord te gaan, want
er worden twee zinnen gewijd aan Jan-ooms eerste vrouw, die dan
nog niet flatterend zijn voor haar .
In deze novelle worden dus twee kanten van de medaille bekeken .
Het derde fragment slaat terug op de vraag : wie is er de ware meester
in huis? In Het Meesterschap heeft Rosalie Loveling die vraag al eens
beantwoord, en toen luidde het antwoord : de vrouw des huizes . In
deze novelle is dat ook zo, alhoewel het hier om een beperktere vorm
van meesterschap gaat : de vrouw mag haar `botergeld' spenderen
naar believen .

De baan der kunst
Het belangrijkste vrouwelijke personage in De baan der kunst, een
novelle over de opgroeiende kunstenaar Elie Mandelier, is de moeder van het hoofdpersonage . In tegenstelling tot de personages uit de
vorige novelles, is dit geen sympathiek persoon . Rosalie Loveling laat
zich in weinig flatterende bewoordingen uit over Mevrouw
Mandelier.
Maar die negatieve opmerkingen beperken zich tot datgene dat
verband houdt met de opvoeding van Elie . Een voorbeeld maakt dit
duidelijker : Silvester, een oom, is niet te vinden voor haar opvoedingsmethodes, evenmin als Elies grootvader :

Zij hadden geene andere kleinkinderen, en hun zoon f= Silvester] had
er reeds meer dan eens bij zijne schoonzuster op aangedrongen, die 1
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Elie], voor eenige jaren ten minste, bij hen te laten komen wonen ; want
hare manier van opvoeding stond hem niet aan . Deze wilde er echter
volstrekt niet van hooren, en de oude vader zegde ten laatste ontmoedigd aan zijnen zoon : ach, wat kan daar ook uitgroeien met zulk
eene moeder!" (p . 32) .

Nochtans wordt de moeder niet als dom voorgesteld, louter als
onwetend . Bijgevolg kun je haar dus niets kwalijk nemen, want zij
weet niet beter. Zij doet datgene waarvan ze overtuigd is dat het juist
is . Zij leeft in een heel beperkte wereld, zeker nu haar man dood is
en ze met haar twee zussen samenwoont :
De drie vrouwen onderhielden elkander over de duurte der levensmiddelen, de buitensporige toiletten der dames, die in hare buurt woonden,
en de moeite, die men tegenwoordig heeft om zich goede, verkleefde
dienstboden aan te schaffen . (p . 32)

Elie zelf voelt deze situatie, als hij ouder is, als verstikkend aan :
Elie droomde een geheel ander leven voor zich dan hier te huis : hij had
behoefte aan andere gesprekken en aan een wijderen kring. Hij kon hier
niet ruim adem halen . (p . 44)

Mevrouw Mandelier wil alleen maar het beste voor haar zoon, en hij
mag geen schilder worden, om de volgende redenen :
Voor haar en hare zusters was een artist een jongmensch zonder middelen van bestaan, die al droomend door het leven gaat, met onzekere
schreden, en met het haar op den rug. (p . 35)

Maar zij bedoelt het niet slecht, want `Mevrouw Mandelier geloofde
haren plicht te doen, als zij haren zoon belette zijne natuurgaven te
ontwikkelen. "(p . 3S) . Bij haar pogingen om haar zoon op het goede
pad te leiden, gaat ze wel erg ver : als de jonge Elie op een dag terugkeert van school, zijn zijn tekeningen, waar hij zo aan gezwoegd
heeft, gewoon in de kachel gegooid en verbrand .
Bij De baan der kunst kunnen er twee belangrijke opmerkingen
worden gemaakt :
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[1]
Hier voedt de moeder de kinderen op, maar in tegenstelling
tot in De eerste opvoeding hebben de methodes van Mevrouw Mandelier geen succes . In de eerstgenoemde novelle konden we immers
lezen dat de kinderen van Mevrouw Verlinde welopgevoede
kinderen waren . Mevrouw Mandelier heeft duidelijk minder succes .
Hier zijn het de mannen (Silvester, de grootvader) die het bij het
rechte eind hebben .
Voor de rest is Rosalie Loveling wel consequent : vrouwen blijven
instaan voor de opvoeding. Een uitzondering hierop is Mathilde,
Elies zuster, die naar een kostschool wordt gestuurd . In verband met
het onderwijs is het misschien wel interessant om te zien wat
Mathilde daar geleerd heeft :

Nu werden al de witte lapjes, die Mathilde in de kostschool gebreid o f
gehaakt had, op de vensterkussens, [ . .] gelegd. j . . j Van het plafond
daalde een korfje met gemaakte, verschotene bloemen, en op een
speeltafeltje, tusschen twee vensters, stond een ander korfje onder glas
met wassen fruit: appelen, peren, noten en druiven, het werk der zanten, dat zij ook eens in hare jeugd uit de kostschool medegebracht hadden. (p . 38)
Zoals reeds in verband met Het Meesterschap werd opgemerkt, was
het heel normaal om de meisjes naar een kostschool te sturen .
Meestal waren dit dan de oudere kinderen, die later hun moeder
konden bijstaan bij de opvoeding van hun jongere broertjes en zusjes . Uit het fragment blijkt trouwens dat ook de tantes naar een
kostschool gestuurd werden .
Voorheen werd het meisje naar een gewone school gestuurd :

Dat was nu het eenig gesprek, dat de kinderen hoorden, wanneer zij
van school kwamen. Mevrouw Mandelier vond, dat zij te veel gerucht
maakten, en daarom werden zij naar school gezonden . (p . 33)
Er is hier dus geen sprake van een verschillende behandeling van de
kinderen naargelang van de sekse .
In verband met het huwelijk en het weduwschap van Me[2]
vrouw Mandelier komt er ook een heel opmerkelijke uitspraak voor
in de novelle :
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zij kwamen zoo goed overeen, [ . .].
Het was waar, dat zij niet in twist hadden geleefd, en de kortzichtige
vrouw bekwelde zich ook nergens in, al had zij er misschien wel reden
toe, zij die hem in alle kleinigheden tegengesproken had, zoolang hij
leefde.
Mag men dat een overeenkomst noemen, als een van beiden zwijgt om
rust in huis te hebben? (p . 31 ; mijn onderstreping - B .C .)

Rosalie Loveling suggereert hier dus dat de Mandeliers helemaal
geen goed huwelijk hadden . Om de vrede in huis te bewaren, ging
meneer Mandelier akkoord met zijn vrouw, maar soms ging hij ook
tegen haar in . De herinnering van Elie bewijst dit: Elie moest van
zijn moeder om acht uur stipt naar bed, maar "j . .1 zijn vader had
hem menigmaal weder beneden gehaald [ . .]. "(p. 33) .
Volgens weduwe Mandelier is haar zoon `onhandelbaar', omdat hij
geen vader heeft . Maar zoals de novelle het laat uitschijnen, heeft de
dood van de vader er weinig mee te maken . Toen die nog leefde, had
hij toch weinig te zeggen .
In verband met het meesterschap in huis, kan er dus geen twijfel
bestaan : Mevrouw Mandelier is duidelijk de baas in huis en daar
wordt in de novelle nadrukkelijk een paar keer op gealludeerd . Toch
probeert zij de rol van het slachtoffer te spelen :
(1) [ . . .]
"Het is ongelukkig, waar geen vader is, "sprak de moeder, met vochtige
oogent "ik kan er niets aan doen, hij is hier meester: hij doet enkel zij,
nen wi ; [ . . ] .
Dat was niet waar' dat kind had nog nooit zijnen wil gedaan, en werd
gestadig door dien zijner moeder en tapten onderdrukt. (p . 34)
(2) [ . . .]
Mevrouw Mandelier geloofde haren plicht te doen, als zij haren zoon
belette zijne natuurgaven te ontwikkelen. Zij ontnam hem verf en
penseel, en zou eens zien, wie hier van beiden meester was, zegde zij.
(p . 35)
(3)

[ . . .]
Mevrouw Mandelier was niet zeer welsprekend, en blikte ten hemel,
allof zij vervolging voor de rechtvaardigheid leed ; dan zuchtte zij, zich
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tot hare zusters wendend: "wat kan men doen, als men veeduw is!"
(p . 37)

Kleine opmerkingen als deze laten zien dat Mevrouw Mandelier nog
steeds heel veel macht heeft, maar dat ze net doet alsof ze er geen
heeft. Ze buit haar situatie van weduwe een beetje uit .

Serafine

De belangrijkste personages in deze novelle zijn twee zussen
Serafine en Thilia Biebuyck . Serafine is de oudste van de twee, de
minst mooie, maar wel de geleerdste .
Tante Begi jntje zag de twee meisjes gaarne : zij waren zoo stil en zedig,
zegde zij, en dat was waar, vooral Serafine : die was meesteres in de
zondagschool. Thilia had ook in de boeken leeren lezen, maar kon niet
schrijven. (p . 49)

Serafine is een voor die tijd vrij zelfstandige vrouw. Ze heeft absoluut geen zin om te trouwen, omdat ze dan haar macht op de
boerderij moet overdragen aan haar man .
"ik ben zoo dwaas niet, "dacht Serafine, "zij zullen mij hier in den
hoek niet zetten!" (p . 59)

In de novelle komen er een paar dergelijke opmerkingen voor, die
erop wijzen dat Serafine de eigenlijke meesteres is thuis, maar dat
haar gezag soms ondermijnd wordt door haar knecht Albinus . Hij
bedoelt het goed, maar zij vat het anders op, zoals ze haar tante toevertrouwt :
`ja, Tante, het is zulk eene groote verandering.' Het is zoo moeilijk met
vreemde menschen huis te houden, en, ik heb het aan Thilia ook gezegd:
Albinus begint zich wat te veel meester te maken naar mijnen zin . Hij
moet toch denken, dat hij maar knecht is."
Zij kon het hem niet vergeven, dat hij daar alles naar zijnen zin
inrichtte, en dit dikwijls zonder haar te vragen of zij het zoo wilde .
(p . S9)
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Serafine was ook besloten hem 1 Albinus] te behouden ; maar het
mishaagde haar, en de geburen lachten er mede, dat hij in de herberg
van zijne koe en zijn varken sprak. (p . 60)
"Is hij niet beschaamd, " dacht Serafine, "zou men niet zeggen, dat hij
hier de baas is!" (p . 62)

Serafine wil haar eigen baas zijn en zelf de boerderij runnen . Uiteindelijk zwicht ze voor Albinus, maar dat heeft niets te maken met het
feit dat zij, als vrouw, ongeschikt zou zijn om een eigen hofstedeken
te hebben . Ze trouwt met hem omdat ze hem graag ziet en omdat ze
- op emotioneel vlak, niet op financieel vlak - niet zonder hem kan
leven .
Hoe komt Serafine, als alleenstaande vrouw, aan haar inkomsten,
waardoor ze de pacht voor de boerderij kan blijven betalen en er
bovendien nog een knecht kan op nahouden? In de novelle worden
een aantal hints gegeven . In de eerste plaats heeft haar vader "vijf en
twintig pond wisselgeld" (p . 49) gespaard "voor een ouden of zieken
dag': Toen hij stierf, hebben Serafine en Thilia dat geld naar alle
waarschijnlijkheid geërfd . Bovendien kweken de Biebuycks haver en
telen ze vlas en dat moet ongetwijfeld ook wel wat winst opleveren .
Ten slotte brengen de twee koeien en het rund ook nog geld op .

`Zij 1 Serafine] was het altijd, die uitgezonden werd, als er iets moest
gekocht worden, en die met de boter naar de markt ging. " (p . 51) . Van
de koeienmelk wordt er dus boter gemaakt en die wordt dan
verkocht . En als de koeien drachtig zijn, wordt er soms ook nog een
kalfje verkocht .
Thilia is een heel ander soort vrouw dan Serafine : ze is misschien
wel mooier, maar niet zo geleerd, want zij "kon nierschrijven"(p . 49) .
In de novelle trouwt zij met baas Draefhaeck .
Dit is een interessant gegeven in verband met de positie van de
tweede vrouw. Thilia is namelijk niet de eerste `tweede vrouw' die hij
ten huwelijk vraagt . Eerdere kandidaten waren "de oudste dochter van
eenen schaapboer"(p . 56) en de "dochter van boerken Braeckels" Thilia
.
werd hem aangeraden door de barbier, die dacht dat Thilia wel een
geschikte vrouw zou zijn .
De manier waarop baas Draefhaeck haar ten huwelijk vraagt, is
zeker niet alledaags te noemen, maar was in die periode waarschijn1 63

lijk schering en inslag . Die volledige passage is een gesprek tussen
Thilia en baas Draefhaeck en ziet er als volgt uit :
"Ik kom zien, ofgij mij uw kalveken wilt verkoopes: ik heb gehoord,
dat gij het niet schikt te houden, " zei hij, en ik kan het bezigen .
Godlof, nu zijn mijne stallen weder goed."
"Ik zou er wel eens met mijne zuster willen over spreken, " zegde zij;
want zij had er iets tegen om 's zondags te verkoop en .
- "%a, ja, " knikte de boer, die het bemerkte, en enkel om eens te zien ;
wij kunnen den koop morgen toeslaan, als ge wilt, en nog een anderen
bovendien, "zei hij .
Thilia begreep hem : een rijke boer blijft zelden weduwevaar, en zij
zegde hem glimlachend: "ik zal u het kalveken eens toones, en als gij
morgen kunt komen, zullen wij zien, of wij akkoord krijgen."
Zij kon het bijna niet gelooven, dat baas Draefhaeck haar zou gewild
hebben. (p . 54)

Later volgt er een meer officieel aanzoek, maar ook daar is er geen
spoor van romantiek te merken :
j . .]
`gij ziet mij gelijk ik ben : ik kom u vragen, o f gij de vrouw van
Eenedict Draefhaeck wilt worden . "(p . 55)

Later heeft baas Draefhaeck, in verband met het huwelijk, het nog
eens over den koop toeslaan (p . S5) . Bovendien is hij ervan overtuigd dat Thilia het aanzoek zal accepteren, want "hij wistgenoeg, dat
de dochter van eenes koehouder geenen boer met drie paarden weigert
1. . .]. " ( p . 55) . Een boer met drie paarden is, volgens de toenmalige
normen, overigens zeer rijk, zoals uit twee opmerkingen blijkt :
Deze 1
huwelijk
zeide de
je geen

tante Begijntjej was verheugd, als zij hoorde, wat schoon
Thilia ging doen. Zij moest met baas Draefhaeck komen,
oude vrouw; een boer met driepaarden! daar kon haar nichtaanspraak op maken : dat was een onverwacht geluk .

(p . 56 ; mijn onderstreping - B .C .)
Nu stond de barbier op, die daar ook gekomen was, en stak zijn glas
uit: `op de gezondheid van baas Draefhaeck, den rijksten boer van heel
het dorp . "(p . 58 ; mijn onderstreping - B .C .)
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Voor Thilia is het ook natuurlijk een hele verandering, want "Thilia

maakte er ook geene zwarigheid in de tweede vrouw te worden in dat
talrijk huisgezin . "(p . S7) .
Zij wordt door haar nieuwe stiefkinderen goed aanvaard, hoewel
de twee dochters van baas Draefhaeck eerst sceptisch staan tegenover
haar : "Zijne dochters hadden hem liever van geen trouwen hoorgin

spreken, maar vleiden zich toch niet met de hoop, dat hij weduwnaar
zou blijven. " (p.S4) Door de vijf zonen wordt ze met open armen
ontvangen, en hoewel zij reeds bijna allen volwassen zijn, noemen ze
haar toch nog `moeder' . Bovendien zijn er genoeg redenen om Thilia
te accepteren :

De kinderen zagen Thilia gaarne, omdat zij niet hoovaardig was . Zij
kon niet ledig blijven zitten en werkte als een meid, 1...]. (p. 61)
De conclusie luidt dus dat Serafine een novelle is, die heel mooi het
plattelandsleven beschrijft . Rosalie Loveling heeft net zoals in Janoom en Belle- Trezeken grote aandacht voor de boerenbevolking .
Hoewel ze zelf eerder tot een intellectuele klasse hoorde, weet ze met
een grote accuraatheid de finesses weer te geven . Naast dit belangrijke folkloristische element, schenkt zij uitgebreide aandacht
aan de positie van vrouwen . Rosalie Loveling houdt in deze novelle
een pleidooi voor meer zelfstandigheid : Serafine bewijst dat vrouwen
in staat zijn om een boerderij te runnen .

Broeder en zuster
De belangrijkste vrouwelijke personages van Broeder en zuster zijn
Josephine en Coralie . Over beiden valt heel wat te zeggen .
Het eerste personage dat aan bod komt, is Josephine . Ze wordt door
haar grootouders opgevoed, omdat haar vader gestorven is . Over
haar moeder vernemen we niets . Het kan natuurlijk zijn dat zij ook
gestorven is . Maar zoals we al eerder zagen in De eerste opvoeding, was
het niet ongewoon om de kinderen door iemand anders te laten
opvoeden als de moeder weduwe was . Alles hangt af van de financiële situatie van het gezin . In ieder geval komt Josephine op vierjarige leeftijd inwonen bij haar grootouders .
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Ze wordt naar de kostschool gestuurd en daar verblijft ze tot haar
zestiende . Haar ervaringen daar blijken niet positief te zijn :

Zij had een paar jaren in eene kostschool gewoond, en had er weinig
geleerd en groote verveling geleden . Grootmoeder zou er haar liefst nog
een jaar hebben laten blijven ; maar zij verlangde zoozeer om tehuis te
zijn. (p.70)
Ze had het duidelijk niet naar haar zin op de kostschool . Enkele zinnen verder in de tekst staat een aanwijzing over wat ze er geleerd
heeft : "1. . . j, en vond er vermaak in, al de kleinigheden, die zij in het

klooster had leerera maken, op de schouw van den salon en de eetkamer
te schikken . " (p.70)
Wat haar karakter betreft, is ze het tegenovergestelde van Coralie en
Eduard, haar neef. In tegenstelling tot de laatst genoemden, is zij een
dankbaar meisje . Ze is niet verwaand en voelt niet de drang om altijd haar wil door te drijven . Josephine wordt eigenlijk een beetje
gebruikt door Coralie als speelmaatje . Als Coralie haar niet nodig
heeft, laat ze haar gewoon hangen :

Als Josephine met haar handwerk aan het raam zat, en hare jonge
vriendin met open zonnescherm en wijd uitgebreide kleederen zag voorbijrijden, knikte zij haar vriendelijk toe, en dacht daarbij heel eenvoudig, dat zij Coralie vandaag niet verwachten moest, aangezien zij
met haren vader uitgereden was. (p. 71)
Josephine is met andere woorden een vrij naïef meisje : "Het was een
tiranf meisje; zij had weinig geleerd, maar veel gedacht. " (p. 74) . Ze is
dan ook zeer teleurgesteld als de jongen op wie ze verliefd is,
Amédée, tot tweemaal toe niet komt opdagen . Als ze dan bovendien
verneemt dat hij met een ander trouwt, is dat voor haar nog een
grotere schok . Uiteindelijk verwerkt Josephine alles .
Door de novelle heen wordt Josephine volwassen : ze begint steeds
meer eenvoud op prijs te stellen, en vindt het belachelijk dat haar
"broer" - Eduard is eigenlijk haar neef- en haar schoonzuster zoveel
belang hechten aan materiële zaken .
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Coralie Van Bure is haar absolute tegenpool . Ze is mooi, maar egocentrisch en verwaand. Ze voelt zich duidelijk verheven boven de
anderen en krijgt altijd haar zin . Ze is in feite het vrouwelijke evenbeeld van Eduard ; ze passen dus goed samen .
Het feit dat Coralie verwend is, ligt aan haar opvoeding : ze is de
enige dochter van brouwer Van Bure . Bovendien is haar moeder
gestorven, waardoor ze alle aandacht van haar vader krijgt . Coralie
krijgt dan ook een goede opvoeding :
[ . .], en zelfs mijn meisje zal moeten leerent ik wil eene verstandige
vrouw van haar maken, en vroeg hare opvoeding beginnen. (p . 68)

Maar volgens Rosalie Loveling zal dat niet volstaan :
De goede man j= de brouwer] meende, dat het genoeg was van zijne
dochter eene verstandige vrouw te willen maken . En velen met hem
gelooven, dat eene zorgvuldige en vroeg begonnen opvoeding alles vermag, alsof de natuur het verstand en de begaafdheden niet zelve uitdeelde en weigerde. Het was eene zelfvoldoening in zijne ijdelheid en in
zijne ouderliefde; hij kon haar ook in de toekomstzoo begaafd droomen,
als hij het wenschte . (p . 68)
Hij j de brouwer] geloofde waarlijk, dat zijn verwaande dochter een
volmaakt meisje was, en sprak met bewondering van haar verstand en
hare geleerdheid. (p . 72)

Aan de ironiserende toon in deze twee fragmenten is al te merken,
dat Coralie helemaal niet zo begaafd is als haar vader beweert . Door
de novelle heen wordt er dan ook een paar keer gespot met bijvoorbeeld het muzikale talent van Coralie . Vooral Amédée (de neef van
Coralie en dus een gelijke in stand) plaagt haar als ze weer eens vals
op de piano speelt . In de tekst wordt haar talent als volgt
omschreven : `Zij teekende, zong en speelde piano, wel heel gebrekkig,
maar dat hoorde haar vader niet; 1. . .]. (p . 72) . Deze zin geeft
trouwens mooi aan wat `begaafdheid van een meisje' precies
inhoudt : ze moet kunnen tekenen, zingen en een muziekinstrument
kunnen bespelen . Zoals al eerder in verband met Het Meesterschap
werd aangegeven, bestaat de voornaamste taak van een echtgenote
erin haar man wat verstrooiing te bezorgen, als hij terugkeert van een
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zware werkdag . Dat gebeurt dan via deze drie vormen van creatieve
uiting . Maar ondanks haar goede opvoeding, beantwoordt Coralie
duidelijk niet aan het ideaalbeeld van een vrouw toen .
De rol die Coralie zichzelf toebedeelt, is die van de meesteres :
De brouwerij was een nieuw, prachtig gebouw met breede gangen,
groote zalen en hooge vensters . Coralie stond er in als de meesteres van
den huize . Hare moeder was vroeggestorven, en zij had het ongeluk een
eenig, bedorven kind te zijn . (p . 72)

Ook in huis gedraagt Coralie zich alsof ze de baas is, maar daar slaagt
ze minder in . Haar vader kan ze enigszins manipuleren, zodat die
haar wensen inwilligt, maar haar neef Amédée ziet dwars door haar
heen, en schept er een genoegen in precies datgene te doen dat ze
verboden heeft :
Coralie had hem verboden in de salons en de eetkamer te ronken, omdat
de reuk in de tapijten en de gordijnen trok, zegde zij, maar dat zou hij
voor haar niet laten, had hij daarop glimlachend geantwoord, en zijn
oom zegde, dat hij gelijk had. (p . 72)

Later, als ze haar eigen gezinnetje heeft, gedraagt ze zich op dezelfde manier. Maar dan is ze ook werkelijk de meesteres van het
huis .
Als conclusie kunnen we stellen dat Rosalie Loveling hier twee compleet verschillende vrouwenportretten geschetst heeft . Het is duidelijk dat haar sympathie naar Josephine uitgaat, maar in geen geval
verwaarloost ze daarbij het andere personage . Integendeel : we weten
meer over Coralie na het lezen van de novelle, dan over Josephine .
Toch laat Rosalie Loveling niet na op te merken dat ook dit laatste
personage goed terecht gekomen is .
Opvallend is dat de vertelster geen excuses zoekt voor het gedrag
van Coralie . In De baan der kunst speelde Mevrouw Mandelier ook
zo'n beetje de slechterik in het verhaal, maar toen wees Rosalie
Loveling er verschillende keren op, dat de onwetendheid aan de basis
ligt van het gedrag van Mevrouw Mandelier. De enig mogelijke
oorzaak van Coralies slechte karakter is haar opvoeding : ze is enig
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kind en verwend, maar dat verklaart natuurlijk niet waarom ze het
geluk van Josephine verstoort, door Amédée te laten wegsturen .
De kortverhalen uit Novellen zijn zeer interessant . Niet alleen bieden
ze ons enkele mooie vrouwenportretten aan ; ook wordt er dieper
ingegaan op de vrouwenproblematiek . In Jan-oom en Belle- Trezeken
en Serafine komen de problemen die gepaard gaan met een tweede
huwelijk eventjes aan bod .

Nieuwe novellen (1876)
Na het succes van Novellen publiceerden de zussen Loveling al snel
een nieuwe verhalenbundel : Nieuwe novellen . In de bundel staan
drie verhalen van Rosalie Loveling, namelijk Mijnheer Daman en
zijne erfgenamen, Juffrouw Leocadie Stevens en Po en Paoletto . De
novellen zijn over het algemeen langer en beter uitgewerkt dan in de
eerste bundel . De gemiddelde lengte bedraagt hier bijvoorbeeld een
40-tal pagina's . De bundel zelf vertoont een grotere verscheidenheid
wat de thematiek betreft . Mijnheer Daman en zijne erfgenamen, een
komisch verhaal over een op geld beluste familie, kent een moralistisch tintje . In Juffrouw Leocadie Stevens wordt er ingegaan op de
godsdienstproblematiek : het titelpersonage mag immers niet
trouwen met haar grote liefde omdat hij joods is . In Po en Paoletto
komt ten slotte het immigratieprobleem aan bod : Paoletto en zijn
voogd komen uit Italië . Maar in dit artikel onderzoeken we alleen de
vrouwelijke personages en de daarmee gepaard gaande vrouwenproblematiek .

Mijnheer Daman en zijne erfgenamen
In Mijnheer Daman en zijne erfgenamen komt er geen enkel vrouwelijk hoofdpersonage . Toch is de novelle interessant, want zijdelings
worden enkele vrouwen geportretteerd. Daardoor krijgen we op-

(9) Voor deze bespreking citeren we steeds uit: Rosalie en Virginie Loveling, Nieuwe

Novellen, Gent, 1887, tweee druk, geïllustreerd door Fred Van CuYck .
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nieuw een dieper inzicht in de positie van vrouwen in de maatschappij
De belangrijkste vrouwelijke nevenpersonages zijn Stefanie Liebrecht en Emma Spellekens .
Stefanie Liebrecht is vooral belangrijk in deze bespreking omwille
van de nogal dubieuze verhouding met haar man . Aan de ene kant
houdt ze veel van hem, maar aan de andere kant zit ze hem de hele
tijd op stang te jagen : "1
. . .J, het was, alsof zij er behagen in schepte
haren man te tergen . " (p . 11) . "Er zal zooveel voor hen niet overschieten, " bemerkte de jonge vrouw weer, als opzettelijk om haren man tegen
te spreken ; 1. . .]. "(p . 12) .

Ook maakt zij de belangrijke opmerking :
"Wij zijn waarlijk niet meer meester in ons eigen huis, " begon zij weer;
"ik zal 't nooit vergeten, als onze voorkamer moest behangen worden,
en wij hier de stalen van het papier zaten na te zien, dat het juist lukte,
dat Oom hier logeerde, en ik niet vrij was 't papier te kiezen, dat ik
wilde. "(p . 11)

Voor de allereerste keer praat Rosalie Loveling hier over een gedeeld
meesterschap . Het personage, Stefanie, spreekt van een "wij" in
plaats van een "ik" . Toch vervangt ze na enkele zinnen die "wij" door
"ik" . Niet haar man moest zeggen welk behangpapier er zou gehangen worden, ware het niet van Oom Damans onverwachte bezoek, dan zou het Stefanies keuze geweest zijn . De stelling uit Het
Meesterschap is dus eens te meer bewezen : in het huis zijn vrouwen
de meesters .
Het is natuurlijk niet zo dat meneer Liebrecht niets te zeggen
heeft . Integendeel, hij spreekt Stefanie ook tegen en doorziet meteen
al haar truukjes :
1. . .1
"Nu, dit is zoo zeldzaam niet, " onderbrak haar Mijnheer Liebrecht,
dien zij tevergeefs poogde kwaad te maken, en die in weerwil van al
hare aanvallen kalm bleef, [ . .1. "(p . 11)
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De waarheid zit echter als volgt in elkaar :
Nochtans al was Juffrouw Liebrecht in schijnbare tegenstrijdigheid met
haren man, zoo wisten en voelden beiden wel, dat zij het in den grond
eens waren, [ . .]. (p . 10)

De Liebrechts hebben dus een gezond huwelijk . Overigens valt het
op dat de clichés in verband met beide seksen bevestigd worden :
mijnheer Liebrecht is een zeer rationele persoon, terwijl Stefanie een
zeer emotionele vrouw is .
Emma Spellekens is eveneens een belangrijk personage, maar dan op
een ander vlak. Zij illustreert de maatschappelijke situatie van alleenstaande vrouwen .
Emma verkeert namelijk in een hachelijke situatie :
«1. . .]; maar zij heeft mij Í= mijnheer Liebrecht] bekend, dat zij veel
moeite heeft om met haren handel in kanten, zonder vermogen, hare
drie kinderen fatsoenlijk op te brengen . "(p . 13)
Ook later bekent Emma zelf dat haar zaken er niet zo goed voor
staan :
"Hoe gaan de zaken nu?" vroeg hij 1= Oom Daman, als om iets te
zeggen .
`Ach, Oom, "zuchtte de jonge vrouw, `de kanten trekken zoo slecht, en
mijn last is zoo groot! Niemand, die het niet ondervonden heeft, zou
kunnen gelooven, wat het is op mijne jaren veeduw te blijven met drie
kinderen, bijna zonder middelen van bestaan ; j . .]."(p . 38-39)

Mijnheer Daman stelt haar daarom voor om te hertrouwen, om niet
alle lasten alleen te moeten dragen . Eigenlijk raadt hij haar dit
gewoon aan, omdat hij vreest dat Emma anders bij hem geld zal
komen lenen . Emma is ook opgelucht, want ze kwam precies om
haar huwelijk aan te kondigen en zonder dat hij het wist, heeft mijnheer Daman haar het steuntje in de rug gegeven dat ze nodig had .
Helaas is de huwelijkskandidaat niet geschikt . Volgens Oom Daman
is die enkel uit op diens fortuin . Opvallend is dat Emma hem
verzekert dat zijn geld alleen maar naar haar kinderen gaat, niet naar
haar toekomstige man :
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`Maar, Oom, "sprak zij opeens al haren moed te zamen rapend, "indien
hij zoo roofzuchtig en zoo sluw is, als gij het denkt, moet hij wel weten,
dat het kapitaal mijner kinderen nooit aan hem kan behooren . " (p . 41)

Bij John Stuart Mill konden we lezen dat vrouwen geen enkel persoonlijk bezit hadden . Al wat zij verkregen hadden, bijvoorbeeld
door erfenissen, was automatisch ook bezit voor de man . Dus wat
Emma beweert, zou, zeker volgens Engels recht, niet kunnen . Maar
zoals Rosalie Loveling reeds beweerde in Het Meesterschap, een man
durfde amper zijn eigen bezit verkopen zonder toestemming van zijn
vrouw, laat staan dat hij dan zomaar aan haar bezit zou komen .
Natuurlijk is dit de praktijk, want in theorie is elk bezit gezamenlijk .
Anders zou Mijnheer Daman niet zo'n heisa maken rond de keuze
van echtgenoten .
Ook een andere uitspraak van Emma is typerend voor Rosalie
Loveling . Het gaat alweer om haar stokpaardje : de positie van de
tweede vrouw.
De jonge veeduw deed eene laatste poging om hem te bewegen : `Ach,
Oom, " zuchtte zij, `'en stiefvader is al niet erg : zoo het eene tweede
moeder was, die aan de weezen opgedrongen wordt, dan ware het geval
veel bedenkelijker dan nu; [ . .J."(p . 42)

Tijdens de bespreking van De tweede vrouw wordt er veel dieper op
deze problematiek ingegaan, maar het is nu al duidelijk dat Rosalie
Loveling de taak van de tweede vrouw (in de eerste plaats de moeder vervangen) niet zo aangenaam vindt .
De situatie van Emma is echter niet zo dramatisch als ze zelf laat
uitschijnen . Als ze echt in geldnood zou zitten, zou ze wel op het
huwelijksaanzoek van mijnheer Simmortier ingegaan zijn .
Een ander familielid van mijnheer Daman bewijst trouwens
opnieuw de zelfstandigheid van vrouwen . Emma Spellekens mag
dan misschien in financiële problemen zitten, omdat haar kantenhandeltje niet goed draait ; Juffrouw Simoens daarentegen heeft wel
succes :
Ju ouw Simoens was eene moedige, welstellende vrouw, die geheel alleen
in het midden der stad eene groote banketbakkerij bestuurde . (p . 3)
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Uit de toon alleen al blijkt een grote bewondering voor deze
vrouw.
Verder valt in deze novelle de pacifistische houding van vrouwen op .
In The Subjection of Women maakt ook John Stuart Mill gewag van
deze typisch vrouwelijke eigenschap . Rosalie Loveling heeft het hier
ook al eens over gehad : in Meester Huyghe was Beatrice ook tegen de
oorlog: ze kon niet begrijpen dat de mannen die in de oorlog
gevochten hadden, bewonderd werden . Ook in deze novelle hier
wordt er op de vreedzaamheid van vrouwen gewezen :
De heeren bewonderden, hoe kunstig en zorgvuldig dat wapen gemaakt
was. De vrouwen dorsten het in de hand niet nemen, 1. . .]. (p . 28)

Mijnheer Daman en zijne erfgenamen is, bijvoorbeeld in vergelijking
met Serafine, niet zo'n belangrijke novelle wat de vrouwelijke personages betreft . Toch worden er zijdelings enkele interessante opmerkingen gemaakt, waardoor ook deze novelle een plaats verdient
in dit overzicht .

Iuf,%rouw

Leocddie Stevens

Juffrouw Leocadie Stevens schetst een van de mooiste vrouwenportretten uit het oeuvre van Rosalie Loveling . In deze novelle volgen we het hoofdpersonage, Leocadie dus, vanaf haar achttiende tot
ze een volwassen vrouw van veertig is .
In die periode leren we Leocadie kennen als een zeer mooie en zeer
verstandige vrouw : ze gaat geregeld discussies aan met haar gouvernante en ook uit de gesprekken met David Hartmann, de jongeman
op wie ze verliefd wordt, blijkt dat ze niet dom is .
Maar boven alles is ze een zeer gevoelig en zeer oprecht iemand . Er
zijn talrijke voorbeelden hiervan te vinden in de novelle : Leocadie
houdt zielsveel van David, maar omdat ze evenveel van haar vader
houdt, weigert ze zonder haar vaders toestemming te trouwen, zelfs
al is ze meerderjarig . Ze weet dat die beslissing haar levenslang
ongelukkig zal maken, maar ze verkiest haar vaders geluk boven het
hare . Haar "stiefzoon", Victor, mag wel met een joods meisje
trouwen, omdat Leocadie hem dat geluk wel gunt .
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Omdat Leocadie eerlijk is, heeft ze moeite om haar gevoelens te
verbergen : Isidoor, een verwaande jongeman die op haar verliefd is,
kan ze niet uitstaan, en op een aantal subtiele manieren geeft ze hem
dat ook te kennen, maar Isidoor vangt haar hints niet op . Leocadie
moet ook niet echt van haar stiefmoeder weten en de relatie tussen
die twee is dan ook erg koel . Zij maken geen ruzie, maar ze gedragen zich als vreemden tegenover elkaar.
Een en ander heeft te maken met de positie die de stiefmoeder
inneemt binnen het gezin . Zij wordt namelijk de nieuwe meesteres
des huizes en neemt dus de taken over van Leocadie . Die had er zich
nochtans op verheugd om de baas te kunnen zijn in huis :
I . .1 het is zulk een verblijdend vooruitzicht voor een jong meisje te
weten, dat zij nu geheel alleen meesteres des huizes gaat worden, en er
niemand meer daar zal zijn, om haar te berispen en te gebieden . (p. 56)

Bij de aankondiging van het nakende huwelijk van haar vader
reageert Leocadie dan ook als volgt :
"Het is een groot ongeluk voor Frits en voor mij, "zegde zij, noodra zij
van hare ontsteltenis genoeg bekomen was om te kunnen spreken ; "nu is
het uit met onze vertrouwelijkheid en vrijheid. "(p . 87)

De stiefmoeder wordt dus duidelijk als een bedreigende factor
beschouwd . Bij de aankomst van de nieuwe vrouw van mijnheer
Stevens blijkt trouwens al meteen dat een deel van Leocadies angsten
bewaarheid wordt . Binnen de kortste keren worden haar namelijk
een aantal privileges afgenomen :
Leocadie gaf haar de sleutels af, opzettelijk in haars vaders bijzijn, als
aan de nieuwe meesteres des huizes, en liet haar ook bij het avondmaal
hare plaats over, de plaats aan haars vaders zijde. (p . 89)

Hoewel de stiefmoeder in dit specifieke fragment een beetje negatief
wordt voorgesteld, doet zij toch moeite om de veranderingen binnen
het gezin Stevens zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen : `Zij
deed haar best om aan iedereen te behagen, en sprak te veel om altijd
iets belangrijks te kunnen zeggen . "(p . 90) .

De stiefmoeder neemt dus de bevoorrechte positie in van Leocadie,
maar dat duurt niet lang, want na een jaar sterft zij al aan de pokken .
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In deze novelle komt ook de macht van vrouwen aan bod : Leocadie
weet dat ze van haar vader niet zal mogen trouwen met de jood
David Hartmann, maar ze is er ook van overtuigd dat ze haar
vader wel zal kunnen overhalen . De volgende fragmenten bewijzen
dit .
Maar haar vader! Hoe zou zij zijne toestemming verkrijgen? Zij hoopte
hem door haar smeeken eindelijk over te halen ; j . .] (p . 77)
"Vader, " sprak het meisje Í= Leocadie], `ik ken uw goed hart en uwe
liefde voor mij; gij zift veel zwakker dan gij denkt, en weetgij, hoe het
al zal eindigen?gij zult ten laatste toegeven; want ik zal van Hartmann
niet afzien en mijn woord niet breken ; doch dit zal misschien maar na
één of twee jaren geschieden, en gij zult mij al dien tijd onnoodig gekweld en ongelukkig gemaakt hebben . Waarom niet aanstonds ja
gezegd, aangezien ik u door mijn smeeken toch later zal overhalen?"
(p . 82)

Dat had Leocadie natuurlijk beter niet gezegd . Haar vader wordt er
alleen maar koppiger van . Hij geeft haar wel de tip om van huis weg
te lopen als ze meerderjarig is . Maar dan heeft haar vader blijkbaar
nog rechten op haar, want in de tekst vinden we daarover het volgende terug: "Zou zij 1= Leocadie] in staat zijn hem j mijnheer
Stevens] bij hare meerderjarigheid tegen wil en dank te verlaten, en hem
de schande aan te doen de wet in te roepen?[ . .]" (p . 83) .
Als haar vader haar dan 22 jaar later toch de toestemming geeft om
te trouwen, dan weigert Leocadie om David na al die jaren gelukkig
te maken . Ze berust in haar eenzaamheid .
Iuf]gouw Leocadie Stevens is dus niet louter een mooi vrouwenportret,
de novelle geeft ook een goed beeld weer van een gezinssituatie met
een nieuwe moeder. Bovendien wordt ingegaan op de verschillende
religieuze achtergronden van de personages . In tegenstelling tot
andere novelles eindigt deze overigens niet positief . Leocadie blijft
ongelukkig .
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Po en Paoletto
Het enige vrouwelijke personage van belang in deze novelle is Po . Po
is echter geen gewoon meisje. Ze is doofstom en dat heeft erg zware
consequenties . Omdat ze door haar leeftijdsgenootjes gemeden
wordt, houdt ze zich bezig met boosaardige dingen :
Zij kwelde en tergde de diertjes ; zij achtervolgde met een zweepje de
puidjes en hagedisjes, ofzocht het kruidje duivelsbeet, waaruit eene zoo
schoone witte melk vloeit, en streek dat brandig sap over haar eigen
gelaat, hetgeen voor gevolg had, dat zij met een paar ontsteken oogschelen en gezwollen lippen naar huis moest komen . (p. 119)

Het wrede gedrag van Po is te wijten aan haar handicap, want :
Eilaas, de stem van het geweten wordt niet duidelijk vernomen door
zulk een doofstom kind, aan hetwelk men ze nooit kan doen hooren .
(p . 118)

Maar dit gedrag kent nog een andere, veel logischere, oorzaak :
Zij was onmeedoogend geworden, omdat zij bij de kinderen slechts
boosheid en kwaadwilligheid had ontmoet . (p . 119)

Alles verbetert, wanneer Paoletto arriveert . Omdat Po een vriendje
heeft, hoeft ze geen dieren meer te kwellen . Ze gaat, in tegenstelling
tot voorheen, zich heel vriendelijk gedragen en is lief voor iedereen .
Maar als Paoletto ouder wordt en zich minder van Po gaat aantrekken, verandert haar houding opnieuw . Zij wordt slecht, zoals ze
vroeger was . Toch brengt Rosalie Loveling verzachtende omstandigheden naar voren, zelfs als zij het huis van Paoletto in brand steekt :
Eilaas! het doofstomme kind kende niet ten volle het verschil tusschen
goed en kwaad: zij wist niet, hoe misdadig zij handelde! (p . 139)

In de novelle staat niet precies waaraan Po sterft, maar Rosalie
Loveling laat het uitschijnen alsof zij beseft welke boosaardige daad
zij gedaan heeft, en aan dat besef gaat ze dood . Haar ouders denken
dat hun de schuld treft, want zij menen dat ze gestorven is doordat
ze van huis weggestuurd werd .
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Wat de vrouwenproblematiek betreft is deze novelle niet zo interessant, hoewel er een opmerkelijke passage in voorkomt :

"Ik ben verwonderd, datge niet trouwt, "zei de Baron, "ge zijt ook van
de jongsten niet meer, en het begint tijd te worden naar eerre vrouw om
te zien, als gij in uwe oude dagen wilt verzorgd worden en niet verlatenzijn . " (p. 129)
Hier wordt de taak van vrouwen op een specifieke manier
gedefinieerd. De omstandigheden van dit gesprek spelen echter een
rol . De baron wil namelijk weten of Guiseppe getrouwd is, en dus
gooit hij hem een visje toe . Guiseppe gaat wijselijk niet op de vraag
in .

Po en Paoletto is een van de triestige novellen uit het oeuvre van
Rosalie Loveling. Ze geeft zeer mooi het leven weer van de arme Po,
met de afstandelijkheid die haar zo typeert . Terloops schenkt ze
opnieuw aandacht aan de volkse gebruiken . Terwijl ze in Juffiouw
Leocadie Stevens dieper ingaat op de religieuze achtergronden, verwerkt ze nu het probleem van het vaderland in haar novelle .
Guiseppe woont al jaren in Vlaanderen, maar toch voelt hij zich er
niet zo thuis .
In Nieuwe novellen komen er een aantal interessante aspecten naar
voren in verband met de vrouwenproblematiek . Vooral Juffrouw
Leocadie Stevens biedt heel wat informatie . Mijnheer Daman en zijne
erfgenamen en Po en Paoletto zijn iets minder expliciet in dat opzicht,
maar toch worden in beide novellen interessante vrouwentypes
geportretteerd .

Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen (1883)'°
Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen neemt een speciale
plaats in binnen het oeuvre van Rosalie Loveling . De novellen

(10) Voor deze bespreking citeren we steeds uit : Rosalie en Virginie Loveling,
Gent, 1883 .
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wijken af van hun voorgangers uit de vroegere bundels . De schrijfster gaat hier namelijk vooral beschouwend te werk. Haar personages
zijn niet langer realistische mensen, maar worden tot typen of
karikaturen herleid . Slechts een deelaspect van de persoonlijkheid
van het personage wordt dus in de verf gezet . Daardoor wordt het
ook moeilijker om de vrouwelijke personages te bespreken .
Desalniettemin kunnen we ook uit deze novellen heel wat zaken
halen die verband houden met de vrouwenproblematiek .
Deze bundel, die een aantal jaar na de dood van de oudste zus verscheen, bevat negen verhalen van de hand van Rosalie Loveling . De
novellen worden hierna niet allemaal behandeld : verhalen als De
hond en Onbehendige troostwoorden zijn bijvoorbeeld niet interessant wat de vrouwenproblematiek betreft . De overige novellen die
wel besproken worden zijn : Het eenig kind, De gierigheid, Kinderverdriet, Beloften en bedreigingen en Mijn verre neef.

Het eenig kind
In Het eenig kind kunnen we niet echt spreken van personages .
Aangezien dit een beschouwend stukje is, moeten de figuren erg
herkenbaar blijven . De ouders zijn dan ook geen echt uitgewerkte
personages, maar eerder stereotypen .
Maar ook dit stereotiepe beeld van een moeder is interessant . In de
novelle komt zij namelijk naar voren als een zachtaardige en manipuleerbare vrouw. Het kind krijgt alles van haar gedaan . Het gaat
zelfs zo ver dat de moeder zich bij het kind moet verontschuldigen,
omdat het zijn potlood is kwijtgespeeld :
I . .]. En nu begint Moeder te vleien en te smeeken, en zij belooft hem

een ander potlood, evenals het eerste te knopen, [ .1. (p . 140)
Bovendien is zij diegene die het kind helpt met zijn huiswerk en zij
moet zorgen dat alles in orde is .
Het valt ook op dat Rosalie Loveling ofwel beide ouders berispt,
ofwel de moeder alleen . Nergens wordt de vader alleen aangespro1 78

ken . Zelfs het laatste fragment, waarin de schrijfster op de
overschakelt, geldt eigenlijk voor beide ouders .

gij vorm

Ten slotte kan de aandacht nog worden gevestigd op Rosalie
Lovelings woordkeuze :

Ook maakt het Í= het kind] dijkwils [sic] misbruik van Vaders
zwakheid, van Moeders toegevendheid, en volgens dat het zich wijs gedraagt of niet, is men opgruimd of terneergeslagen in huis . (p. 131 ;
mijn onderstreping - B .C .)

Dit korte fragment geeft duidelijk Rosalie Lovelings mening weer :
vader is zwak, want hij kan niet aan de wensen en grillen van zijn
zoontje weerstaan . Hetzelfde geldt voor de moeder van het kind,
maar in dat geval spreekt de schrijfster van toegevendheid, duidelijk
een minder negatief geconnoteerd woord.

Het eenig kind is een interessante novelle, al was het maar omdat het
stereotiepe beeld van vrouwen als makkelijk manipuleerbare wezens
hier bevestigd wordt .
De gierigheid
In dit beschouwend stukje komt er een vrouwelijk personage aan
bod . Rosalie Loveling schetst het ontroerende portret van een gierige
grootmoeder en die "heeft het wel zeker nooitgeweten, dat zij 1 haar

kleinkinderen] haar voor eene gierige grootmoeder hielden . "(p . 154) .
De moeder van den dorpsdokter was ook een gierig vrouwtje, die
daarom niet naliet veel gaven te bezitten, menige goede daad te verrichten; want hare gierigheid was van eenen zachten aard. (p. 150)
De gierigheid van de grootmoeder zit in de kleine dingen : als ze
wafeldeeg bereidt, lengt ze de melk altijd aan met een beetje water;
ze doet maar de helft van de aanbevolen hoeveelheid gist in het deeg,
. . . Daarmee berokkent ze zichzelf alleen schade, want doordat de
deeg minder goed kan rijzen, is die maar half zo lekker . "Wat kon zij

met het overgebleven brokje [gist] doen? Hoegenaamd niets, [..]. "
(p .152) . Ook krijgen haar kleinkinderen maar een halfglas wijn . Als
1 79

zij klagen dat ze te weinig hebben, zorgt grootmoeder voor een
oplossing : ze voegt water bij de wijn . Daardoor bederft ze opnieuw
de smaak, maar ze heeft dan toch niet meer wijn verspild . Maar de
kleinkinderen nemen haar niets kwalijk, want "Grootmoeder had hen
allen wel lief, en zij haar ook. "(p . 153) .
De grootmoeder is in wezen wel een goed mens . Haar buurvrouw is
arm en ziek, en dus laat zij haar appels bezorgen . Ze is natuurlijk wel
zo gierig, dat het steeds de rotste appels zijn, die de zieke vrouw
krijgt . Als de boerenzoon van een van haar pachters langskomt, geeft
ze hem tienen versleten, blinden halven frank" (p . 154) en de jongen
krijgt ook nog "twee mislukte, ha fverbrande wafels" in zijn handen
geduwd .
Rosalie Loveling beschrijft dit alles met een zekere ironie . De grootmoeder valt immers door de mand bij haar eigen kleinkinderen :
"Let wel op, als gij later ooit wafels bakt, de melk enkel te doen warm
worden, indien gij ze moest laten koken, zoudt gij uwe wafelen uit het
ijzer niet krijgen."
- "En er mag ookgeen water in de melk zijn, niet waar, Grootmoeder?"
vroeg het kleinste meisje?
"Neen", antwoordde deze, "of toch niet veel", want zij had juist tienen
goeden trok water in hare melkkan gepompt . Zij geloofde, dat niemand
het opgemerkt had, maar wat ontsnapt er aan een kinderoog? (p . 151152)

Aangezien dit geen verhalende novelle is, maar eerder een
beschouwend stukje, kunnen we de grootmoeder niet echt een personage noemen . Ze dient gewoon als voorbeeld van een gierig
vrouwtje. De vrouwenproblematiek kunnen we niet behandelen,
want die komt niet aan bod in De gierigaard.

Kinderverdriet
In deze "novelle" stuiten we op hetzelfde probleem als in De gierigaard: de novelle vormt geen verhaal, dus is het moeilijk om over
personages te spreken . Maar toch komt er in deze beschouwing een
interessante vrouwelijke figuur aan bod . Het gaat hier om de moe1 80

der van het jongetje, dat als vijftienjarige knaap niet mee mag naar
Frankrijk . Deze moeder wordt uitgebreid getypeerd als een onverschillige en onachtzame vrouw. Haar eigen zoon zegt over haar :

Mijne moeder was op straat eene zeer sierlijk geklede dame, maar in
huis bemoeide zij zich weinig met de huishouding, 1. . .J. Het was de
dochter van eenen militairen-dokter, die te huis niet veel anders gedaan
had dan te paard rijden en klavier spelen . 1. . .J. De oude Marianne,
hare dienstmeid, stond aan het hoofd der huishouding ; onze moeder
trok zich niets aan, [. .J. (p . 175-176)
Zijn vader, een gerespecteerd apotheker, "had dikwijls woorden met
mijne moeder voor hare zorgeloosheid" (p . 176) . Het is inderdaad zo
dat de vrouw zich onverschillig gedraagt . Het huishouden kan haar
gestolen worden en ze is ook geen toegewijde moeder, zoals de jongen vertelt :

I . . J, en ik werd dikwijls weggezonden, als ik haar vroeg om mijne les op
te zeggen . Zij had gelnen tijd, zei zij, en ik moest spelen . (p . 176-177)
Mijn beddeken was zeer klein; ik had er reeds lang door geleden, ik
groeide er waarlijk uit, mijne moeder bemerkte dat niet; f .]. (p . 177)
"Kinderverdriet'; sprak Moeder, als ik bij haar troost ging zoeken, en
zond mij weg. (p . 178)
Een buurvrouw herstelt de kleren van de jongen, want zijn moeder
ziet het niet als er een gat in zijn mouw zit . Bovendien heeft de jongen wel pech met zijn kleren, want die worden door de naaister vervaardigd uit de kleren van zijn broers . Maar al zijn knopen zijn aan
de verkeerde kant op zijn kleren bevestigd, "zooals het gewoonlijk is,

wanneer eene vrouw manskleederen vervaardigt, omdat vrouwenkleederen juist anders toegedaan worden . " (p. 183) . Andere mensen
moeten de jongen erop wijzen dat hij linkshandig is, want `men had
daar tehuis nooit op gelet. "(p.184) . Het is dus duidelijk dat de kleine
jongen zich thuis genegeerd voelt .
Toch ziet de jongen zijn moeder graag, zelfs al doet ze hem veel verdriet . Zijn vader weigert zijn toestemming te geven, als de jongen
naar Frankrijk wil gaan, maar hij wanhoopt niet :
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[ . .]: het is Vaders toestemming niet, die de gewichtigste is voor een kind,
het is die van Moeder, [ . .]. (p . 188) .

Is dit een allusie op het meesterschap van vrouwen, of is het typisch
voor kinderen om de toestemming van hun moeder te verkiezen
boven die van hun vader?
Overigens is deze vrouw ook niet een al te beste echtgenote, althans
niet voor de buitenwereld . De apotheker ziet zijn vrouw graag,
alhoewel hij het soms ook op zijn heupen krijgt van haar onverschilligheid . De buren beklagen de man dan ook, `omdat hij eene
zorgelooze vrouw had, die zich hare kinderen niet aantrok, en alles liet
verloren gaan . "Maar dan "berispte hij] haar streng over hare onachtzaamheid en onverschilligheid voor alles, wat de huishouding en kinderen betrof" (p . 177) . Vervolgens zorgt de moeder dat alles in orde
is, zodat haar man niet meer hoeft te klagen, en alles is dan weer
koek en ei tussen de twee .
Kinderverdriet is net zoals De gierigaard een beschouwende novelle, maar dat neemt niet weg dat er opnieuw interessante informatie
wordt geboden in verband met de vrouwenproblematiek .

Beloften en bedreigingen
Het enige vrouwelijke personage in Beloften en bedreigingen is de
moeder van het gezin . Haar belangrijkste rol in deze novelle is die
van bemiddelaar tussen haar man en haar kinderen .
Het rijtuig staat aangespannen, en Moeder, die het met u f de vader]
eens is, vraagt, ofde jongens ook mogen meegaan? 1
. . .]. De knapen zien
elkander schalks aan, maar de kleine meisjes, die het ernstig opnemen,
beginnen te schreien en te smeeken, en Moeder doet de jongens vergi ffenis vragen, en ze gaan mee . (p . 215 ; mijn onderstreping - B .C .)

Zij is eigenlijk diegene die ervoor zorgt dat de bedreigingen niet uitgevoerd worden, dus kan de reprimande van Rosalie Loveling even
goed op haar toegepast worden als op haar man .
Zij is ook diegene die het eerst ingrijpt als haar kinderen iets verkeerde doen :
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Moeder wordt gewaar, dat ze in het korenveld veel verwoesting aanrichten en zendt de knapen zeggen, dat zij hun verbiedt het koren plat
te loopent [ . .]. (p . 212)
De jongens gehoorzamen echter niet aan hun moeder, en dan pas
grijpt de vader in, door te zeggen dat hetgene wat ze gedaan hebben,
fout is . Vervolgens geeft de moeder hun op haar beurt een opmerking: `Moeder verbiedt het hun ook en verklaart, dat ze nooit meer met
haar zullen meegaan. " (p . 212) . In deze novelle heeft de moeder
trouwens vrij weinig gezag, want alles wat ze verbiedt, doen haar
kinderen toch .

Beloften en bedreigingen is een zeer interessante novelle . Niet alleen
doet Rosalie Loveling hier haar principes over de opvoeding uit de
doeken ; voor het eerst wordt hier ook de vader als de echte "meester"
aangeduid. Hij wordt weliswaar zeer beïnvloed door zijn vrouw, en
die kan van hem bijna alles gedaan krijgen, maar uiteindelijk heeft
hij in deze novelle het laatste woord .

Mijn verre neef
Deze novelle handelt over een man, die plotseling zijn neef en diens
verkwistende familie op bezoek krijgt . Het vrouwelijke personage in
deze novelle, de vrouw van de neef, leent zich uitstekend tot deze
bespreking . Net als de andere personages wordt ook zij niet bij naam
genoemd . Het enige personage, waarvan de naam gekend is, is het
zoontje van de familie, Noël.
Van deze dame wordt een heel negatief beeld geschetst . Zij is diegene
die al het geld van de ik-persoon verspilt . Hier volgen enkele voorbeelden :

[1] Zijne vrouw ontvangt en beantwoordt ook veel brieven . Mijn papier,
mijne omslagen, en vooral mijne postzegels verdwijnen, dat gij er geen
denkbeeld van hebt. ( p. 224)
[2] Mevrouw gaat zelden met haren man mede wandelen . Zij vindt het
zeer aangenaam eenen huurhouder nevens de deur te hebben, en zegt
mij, dat het juist is, alsof ik een rijtuig en een paard had, die mij toe1 83

behooren . Zij heeft een abonnement genomen en rijdt bijna alle dagen
uit. (p . 225)
[3] j . .]. Zij liet het zich geene twee malen zeggen . Naar de marktging zij
niet; maar men bracht haar van den bloemist alles, wat zij wilde .
(p . 230)

Zelfs met de meid is er een probleem : doordat er drie personen meer
zijn, wordt het huis sneller vuil, en moet zij dus meer langskomen .
Ook dat jaagt de ik-figuur natuurlijk op kosten .
Toch heeft de dame enkele aspecten die in haar voordeel pleiten,
maar die gelden dan weer voor alle vrouwen :
Haar man maakte haar een compliment over haren goeden smaak, en
zegde, dat er toch overal eene vrouw moet zijn om alles te versieren en
te veraangenamen . (p . 230)

Haar man is nu natuurlijk niet de minst bevooroordeelde persoon,
maar toch maakt zijn uitspraak veel duidelijk . Zoals we hiervoor al
hebben opgemerkt, was de voornaamste taak van vrouwen hun
echtgenoten verstrooiing te brengen na een zware werkdag . Verstrooiing brengen houdt in : piano spelen, tekenen, kantwerkjes
maken en dus blijkbaar ook het huis mooi in orde brengen .
Over de vraag van het meesterschap binnen het gezin kan er ook
geen twijfel bestaan : de dame heeft duidelijk alle touwtjes in handen .
Bij de hernieuwde kennismaking tussen de neef en de ik-figuur,
neemt de neef wel eerst het woord, maar de belangrijkste dingen
worden door zijn vrouw gezegd . Zij schrikt er bovendien niet voor
terug een beetje emotionele chantage te gebruiken, zodat de ik-figuur zijn toestemming wel moet geven :
Maar nu nam de dame het woord, en zegde mij, dat haar man nooit
aan mijne vriendschap getwijfeld had, en zoo overtuigd was, en dat hij
met vrouw en kind bij mij de gulhartigste gastvrijheid zou vinden, dat
hij zelfs verwaarloosd had mij van zijne aankomst vooraf kennis te
geven . (p . 220)
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Ook het volgende fragment wijst op het meesterschap van de dame :
"Hoor, vriend, ge wordt al stilletjes een oud jonkman, en men ziet wel,
dat ge niet gewoon zijt met dames om te gaan. Mijne vrouw kan den
reuk uwer pniet verdragen, en durft het u niet zeggen ."
ik doe mijne puit, en vraag of ik eene sigaar mag opsteken en er hem
eene aanbieden; maar hij rookt niet, en zegt, dat zijne vrouw het niet
uithouden kan, wanneer er in haar bijzijn gerookt wordt. De dame
fluistert hem weer iets in 't oor.
"Zij vindt het niet passend, " zegt hij, met zijnen gewonen glimlach,
á'at wij eene taal spreken, die zij niet verstaat, en zij bij gevolg geen
deel aan 't onderhoud kan nemen . "(p . 222) .

De dame is duidelijk de meesteres in het gezin, maar ze laat wel haar
man het vuile werk opknappen . Hij is diegene, die moet zeggen dat
er niet gerookt mag worden in de eetkamer, en hij, die perfect
Vlaamsch (p . 222) spreekt, is diegene die moet zeggen dat het gesprek in het Frans moet gevoerd worden .
De dame drijft het zelfs zover, dat de ik-figuur beschaamd is om te
roken in zijn eigen huis . Hij steekt zijn sigaar op in de gang en vervolgens komt hij af en toe in de deuropening van de eetkamer staan,
om toch aan de Franse conversatie deel te kunnen nemen . Hij zegt
hierover :
De tabak drijft mij uit mijne kamer, en van mijne gewone plaats,
waaraan ik houd. Het is de beste, ook al heeft de vrouw mijns vriends
er aldra bezit van genomen . (p . 223)

De dame houdt net zoals haar man weinig rekening met andermans
gevoelens, en ze doet datgene waar zij zin in heeft . Steeds is het haar
man die ofwel haar gedrag goedkeurt - alsof hij een andere keuze
heeft -, zoals wij bijvoorbeeld konden zien bij het aankopen van de
bloemen.
Ook tegenover de meid laat de dame haar gezag gelden :
Mijne oude meid knort, dat zij s morgens voor den eenen ko ie, voor den
anderen thee, voor den kleine chocolade gereed te maken heeft, en alle
oogenblikken naar boven gescheld wordt door de Fransche dame . (p . 224)
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Toch is het een interessant vrouwenportret dat Rosalie Loveling ons
hier voorschotelt. De dame is natuurlijk niet sympathiek, maar er
zullen ongetwijfeld een aantal vrouwen zich tijdens het beleg van
Parijs zo gedragen hebben . Want uiteraard was de neef en zijn vrouw
niet de enige Vlaming bij wie Fransen kwamen schuilen : "Er zijn in
stad eenige dames harer kennis, die, evenals zij, bij hare verwanten eene
schuilplaats zijn komen zoeken . "(p . 226)
Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen is van een heel
ander kaliber dan de twee vorige novellenbundels . Alhoewel deze
verzameling negen verhalen bevat, kunnen we alleen Mijn verre neef
als een echte novelle beschouwen . De andere acht verhalen, waarvan
er hier vier uitgebreid werden besproken, zijn eerder beschouwende
stukjes te noemen . De rode draad in de bundel is de aandacht die
Rosalie Loveling schenkt aan de opvoeding van kinderen en aan de
rol van vrouwen . In Gierigheid, Kinderverdriet, Beloften en bedreigingen en Mijn verre neefwerden ook enkele interessante aspecten van
de vrouwenproblematiek belicht .
In wat volgt gaan we opnieuw de theoretische kant op . Dan komt
namelijk de visie van Rosalie Loveling aan bod in verband met het
onderwijs van vrouwen en de positie van de tweede vrouw binnen
het huwelijk .

Twee beschouwende novelles : Iets over het onderwijs der vrouw en
Uwe tweede vrouw
Iets over het onderwijs der vrouw en Uwe tweede vrouw, die ook in
Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen gebundeld werden, nemen een speciale plaats in het oeuvre van Rosalie Loveling in .
Net zoals Het Meesterschap gaat het hier namelijk om teksten, die de
persoonlijke opvatting van Rosalie Loveling weergeven . Iets over het
onderwijs der vrouw is veeleer een traktaat dan een novelle te noemen . Uwe tweede vrouw is een novelle met een sterk programmatische boodschap .
Rosalie Loveling heeft twee stokpaardjes : een ervan is de opvoeding
van kinderen . Dat onderwerp werd al in Het eenig kind, Beloften en
bedreigingen en in Kinderverdriet uitgebreid behandeld . Haar andere
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geliefkoosde onderwerp is de positie van vrouwen . Daar gaat zij
in Iets over het onderwijs der vrouw en Uwe tweede vrouw dieper op
in .

Uwe tweede vrouw
In Uwe tweede vrouw behandelt Rosalie Loveling de problematiek
die gepaard gaat met een tweede huwelijk . Dat doet ze op een zeer
indringende wijze, door in de novelle steeds opnieuw rechtstreeks de
man toe te spreken . In andere novellen heeft ze ook al sporadisch de
gij-vorm gebruikt, maar in Uwe tweede vrouw is het verhaal consequent in de tweede persoon enkelvoud geschreven, zoals de titel van
de novelle al aangeeft .
Bovendien is het opvallend dat Rosalie zo vaag blijft . De man
omschrijft ze als volgt :

Een dergrootste fabrikanten onzer stad, in handelsbetrekkingen met de
verstafgelegene landen, voorzitter van het handelstribunaal, en weduwevaar met drie kinderen, f . .J. (p. 110)
Nergens komen we de naam te weten van die man, noch de naam
van zijn tweede bruid, hoewel ons toch een kleine hint gegeven
wordt : `zij draagt den naam uwer eerste vrouw . " ( p . 114) . Rosalie
Loveling houdt de situatie en de personages dus zo algemeen
mogelijk zodat zoveel mogelijk lezers er zich verwant zouden kunnen
bij voelen .
In deze novelle schenkt Rosalie Loveling heel veel aandacht aan de
positie van de tweede vrouw binnen het huwelijk . Bovendien behandelt ze zowel het perspectief van de echtgenoot als dat van de
echtgenote . Beide kanten worden dus belicht, alhoewel het duidelijk
is dat de schrijfster partij kiest voor de jonge vrouw.
Rosalie Loveling keurt een tweede huwelijk niet af ; integendeel, ze is
er zelfs een groot voorstander van . Haar eigen moeder is een tweede
maal in het huwelijksbootje getreden en vele van haar personages
zijn opnieuw getrouwd (cfr . Jan-oom en Belle- Trezeken) .
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De noodzaak tot hertrouwen heeft in andere novellen eerder een
financieel kantje, maar voor deze novelle geldt dat niet . De weduwnaar is immers zeer rijk . Dus geeft Rosalie ons een andere, zeer aannemelijke reden : "De natuur duldt geenen eeuwigen rouw; 1. . .]"
(p . 109) . Ze vervolgt met
t: . .j; het dagelfjksch leven wordt allengs hernomen, de gewone bezigheden minder verwaarloosd; men wordt er aan gewoon naar hen niet
meer te verlangen, die niet terugkomen kunnen, en niet meer uitsluitend aan hen te denken ; de levenden nemen de plaats der dooden in, en
de troost dringt zich aan ons op : hij komt ongezocht, opgeroepen,
ongewild, (p . 109-110)

Na het rouwproces volgt er dus berusting, en men vergeet de dode
niet, maar men denkt er minder aan . Volgens de schrijfster is het dus
een natuurlijk proces, dat iedereen moet doormaken . Iedereen vindt
het dan ook de normaalste zaak van de wereld dat de man, na de
dood van zijn vrouw, zijn leven weer probeert te hervatten . De
weduwnaar heeft het er in het begin wel wat moeilijk mee :
De eerste maal verwierptg j die gedachte, als eene beleediging der dierbare doode aangedaan; maar zij kwam weder, gij werdt er aan gewoon
ze te gedoogera, en begont naar uwe verwanten en vrienden te luisteren,
als zij er u van spraken . (p . 111)

Hij draait dus langzaam aan bij, want
I . .] tehuis, waar ge toch het gelukkigst haddet moeten zijn, daar ontbrak u wel veel! Ja uwe naastbestaanden en vrienden hadden gelijk :
daar ontbrak de meesteres des huizes, de moeder der kinderen ; - en de
gedachte aan een tweede huwelijk begon u minder af te schrikken .
(p . 112 ; mijn onderstreping - B .C .)

Belangrijk bij dit fragment is het feit dat Rosalie Loveling hier
opnieuw spreekt over de meesteres des huizes. Opnieuw een bewijs dat
zij ervan overtuigd is dat vrouwen binnen het gezin de baas zijn .
Toch blijkt uit de rest van de novelle dat de jonge vrouw eigenlijk niet meer dan een slaafje is van de kinderen en (van) haar man .
Omdat de kinderen zo jong zijn, is het logisch dat de weduwnaar
een nieuwe moeder voor hen zoekt, maar de tweede vrouw is
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niets meer dan een moeder voor de kinderen, zoals hierna nog zal
blijken .
Bij de zoektocht van de man naar een geschikte echtgenote, valt zijn
oog op een gouvernante . De bewijzen dat zij een goede moeder zou
zijn, liggen er voor het rapen : "De meisjes, wier opvoeding zij be-

stuurt, zijn haar innig verkleefd : een trefend voorbeeld, dat u duidelijk
aantoont, dat het niet onmogelijk is voor eene vrouw kinderen lief te
hebben, die niet de hare zijn." (p . 113-114) . En alsof dat nog geen
reden genoeg is, bedenkt de man ook nog : "Overigens, zij is niet jong
meer, en in dit geval schijnt het een voordeel te wezen ; zij is wel vijf en
twintigjaar oud, en dus ten volle geschikt om van den beginne af de rol
van huismoeder te vervullen . "(p . 114) .
De functie die de jonge vrouw toebedeeld krijgt, ligt dus van meet
af aan vast : ze moet huismoeder zijn .
Tot zover kwam het standpunt van de man naar voren ; nu mag ook
de toekomstige moeder haar zegje doen : zij wil met plezier in het
huwelijk treden, want "uw omgang is aangenaam, uw stand in de

maatschappij schitterend. "(p . 11 S) .
Alvorens in het huwelijk te treden, moet zij wel nog een aantal
zaken beloven : ze moet de kinderen beschouwen, behandelen en
liefhebben als ging het over haar eigen kinderen . De vrouw stemt
hiermee in en wil die belofte nimmer breken .
Rosalie Loveling stelt zich hierbij vragen :

Uwe kinderen, ha! dat is uw geliefkoosd gesprek met haar, en ofschoon
zij weinig ondervinding heeft, en nooit met kleine kinderen heeft omgegaan, misschien omdat zij zoo weinig ondervinding van dien aard
heeft, vindt zij er geene zwarigheid in de jonge weesjes tot moeder te
verstrekken . (p. 115)
Dan volgt er een bizarre passage in de novelle : de nieuwe moeder
moet voorgesteld worden aan de oude schoonvader van de man . Die
gaat akkoord met het huwelijk en is zelfs zeer ingenomen met de
keuze van zijn schoonzoon, zelfs al neemt de vrouw `de plaats in van

zijn eenig kind"(p . 116).
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Ook aan de schoonvader moet het meisje een belofte doen : ze
moet `waarlijk de moeder mijner kleinkinderen" (p . 116) worden . De
vrouw begrijpt het verkeerd, en zegt dat ze haar best zal doen en alle
dagen zal spreken over hun eerste moeder, maar dat verbiedt de
schoonvader haar :

"Gij moet integendeel wel al de dienstboden aanbevelen nooit van de
eerste vrouw te gewagen; want ik beschouw u als mijne dochter, en als
de moeder der kinderen, niet als mijne schoondochter noch als hunne
stiefmoeder. "(p . 117)
Daar heeft de jonge vrouw bedenkingen bij : ongetwijfeld bedoelde
de schoonvader het niet slecht, maar "het scheen het meisje toch een
treurig lot voor een stervende vrouw te moeten denken, dat men aan
hare kinderen, zoolang men kan, zal verbergen, dat zij bestaan heeft."
(p . 117)
Overigens hebben de kinderen van de weduwnaar een heel speciale
opvatting van wat het moederschap precies inhoudt . Die kinderen
zijn namelijk gewoon om het portret in olieverf `moeder' te noemen .
En "nu zal er eene wezenlijke moeder komen, als anderer kinders moeder, die kan spreken, en gaan, en klavier spelen, en op wier schoot ze
zullen mogen zitten. " (p . 118)
Zoals we al konden zien, was het zeer belangrijk voor een vrouw
om een muziekinstrument te kunnen bespelen . Op die manier kon
ze een ontspannen sfeer voor haar echtgenoot creëren . De weduwnaar heeft trouwens een verrassing voor zijn tweede vrouw in petto :
`'r werd een prachtig orgel binnengebracht en geplaatst. " (p . 119)
Vervolgens komt de nieuwe vrouw, na het huwelijk, eindelijk bij
het gezin inwonen . Vanaf dan begint Rosalie Loveling te insinueren
dat de situatie eigenlijk niet zo gezond is . Bij de aankomst van de
jonge vrouw, wordt zij namelijk behandeld, door de stiefkinderen,
als 'eene groote pop': (p . 120)
Haar man wil ook dat zij zelf thuis de kinderen onderwijst . Hoewel
de vrouw vindt dat het eigenlijk een slecht idee is, doet ze het toch .
Zij meent dat een school een samenleving in 't klein is "(p . 121), waar
kinderen leren omgaan met andere mensen en sociale vaardigheden
leren, maar als zij het eerste wat haar man haar vraagt gaat weigeren,
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zal hij denken dat zij zich niet wil inzetten voor het gezin . Dus legt
ze zich bij die beslissing neer . In de tekst staat er letterlijk:

De jonge vrouw is van eene heel andere meeping . Indien zij zelve
kinderen had, zou zij de school bovenal verkiezen, [ . . j. (p . 121)
Toch heeft haar man haar doen beloven, dat ze de kinderen zou
behandelen als haar eigen kinderen . Hiermee verbreekt ze eigenlijk
al haar eerste belofte .
Rosalie Loveling gaat er ook niet mee akkoord dat de jonge vrouw
moet instaan voor het onderwijs van de kinderen :

Maar hebt gij er wel aan gedacht, Vader, wat het is kleine kinderen te
leeren schrijven en lezen en tellen? Neen, dat hebt gij niet, gij meent,
dat gij haar eene kleinigheid vraagt, en zij gelooft, dat zij u eene
kleinigheid toestaat. (p . 121)
Zij moet altijd voor de kinderen zorgen, want haar man is heel vaak
uit . De kinderen maken dan heel veel lawaai en daar kan zij niet zo
goed tegen, maar ze tolereert het, want "weet, dat ze niet stil kunnen

zijn, datgerucht maken voor hen eene behoefte is, als voor den vogel het
zingen, als het kraaien voor den haan . " (p . 123)
De kinderen kunnen haar niet met rust laten ; ze zijn altijd in haar
buurt te vinden, zelfs als ze brieven schrijft of zit te schaken . De
jonge vrouw zegt het aan niemand, maar de kinderen beginnen
danig op haar zenuwen te werken . Ze hoopt echter dat ze aan de
drukte gewoon zal worden .
De echtgenoot verandert niets aan deze situatie . Integendeel, hij
juicht ze zelfs toe, opnieuw tot groot ongenoegen van Rosalie
Loveling:

Als gij weduwepaar waart, ontbrak alles aan de weesjes; nu gelooft gij
hun door hunne tweede moeder alles te moeten teruggeven : zij is hunne
meesteres en speelgenoote; zij draagt al de lasten der huishouding, en
behoort zich zelve niet meer toe. Zij moet meer doen voor uwe kinderen
dan hunne eigene moeder ooit gedaan heeft, meer dan gij van deze, of
van iemand anders ooit haddet durven eischep . (p . 124 ; mijn onderstreping - B .C .)
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De man heeft in wezen dus verkeerd gehandeld en te veel verlangd
van de stiefmoeder:
Gij hebt haar doen beloven uwe kinderen boven alles te beminnen,
ware het nietgenoeggeweest haar te vragen rechtvaardig en redelijk met
hen te handelen. (p . 125)

De jonge vrouw gaat langzaam ten onder aan
gezin . Ze besluit om bij haar broer te gaan
kinderen, maar haar man denkt er anders over :
niet van hunne moeder gescheiden zijn, [ . .J"(p .
dus moet de vrouw de kinderen meenemen .

de drukte van het
logeren, zonder de
"De kinderen mogen
126), meent hij, en

Rosalie Loveling vraagt zich nogmaals af :
Waarom vergt men van eene tweede vrouw meer dan van de eerste?
Men zou van haar iets min moeten verlangen, en begrijpen, dat zij ook
oogenblikken heeft, waar ze voor zich zelve zou willen leven, dat zij het
recht bezit aan hare aangetrouwde kinderen niet geketend te zijn . [ . .].
Als gij zoo handelt, schikt gij het derwijze, dat er noodzakelijk een of
meer slachtoffers moeten zijn, de moeder of de kinderen . (p. 127-128)

De gevolgen zijn dramatisch . De jonge vrouw, oververmoeid door
steeds voor drie jonge kinderen te moeten zorgen, is veel vatbaarder
voor ziektes en krijgt tyfus . De schrijfster van de novelle laat er geen
twijfel over bestaan dat de echtgenoot eigenlijk een groot deel van de
schuld op zich mag nemen .

Omdat Rosalie Loveling in Gedichten, de eerste bundel van de
zussen, een gedicht publiceerde met als titel De Tweede vrouw, is het
interessant de novelle met dit gedicht te vergelijken .
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DE TWEEDE VROUW
Ik was der kindren tweede moeder,
• als ik in de woning kwam,
Daar stonden ze allen rond hun vader,
Gelijk de scheutjes rond den stam .
Hij zette 't kleinste op mijne knieën,
• lei zijn handjeu in de mijn ;
• zei dat het mij lief zou hebben,
En dat het zou gehoorzaam zijn .
Ik ging er meê aan 't open venster,
• toonde 't schaapjes in het gras,
• vroeg het, hoe zijn broêrkens heetten,
• zei, dat ik zijn moeder was .
Het wendde 't hoofd naar de oude vrouwe:
Ik zette 't neêr en liet het gaan;
Zij sprak er stil en minzaam tegen,
Het bleef bij haren zetel staan.
Ik ging tot haar en zeide : 'Moeder;"
Ik weet niet, of zij 't heeft gehoord;
Zij keek mij strak en vreemd in de ooges,
• stond niet op, en zei geen woord.
Hun vader zal het nimmer weten,
Wat er toen omging in mijn ziel,
• hoe de stilte van de kindren
Als een verwijt op 't hart mij viel.
'k Heb allen hen tot mij doen komen,
• hen gestreeld, en hen gekust;
Maar 't scheen, of mij hun moeder toeriep :
"Och, laat mijn kindren toch met rust. ""
(11) Geciteerd uit : Rosalie en Virginie Loveling,
1877, tweede, vermeerderde druk, p . 100-101 .

Gedichten, Groningen, J .B . Wolters,

1 93

Wat meteen opvalt, is dat het gedicht, in tegenstelling tot de novelle, in de eerste persoon enkelvoud is geschreven . Dit heeft tot gevolg
dat er in het gedicht maar één gezichtspunt naar voren komt, dat van
de tweede vrouw. In Uwe tweede vrouw daarentegen toont Rosalie
Loveling drie perspectieven : dat van de echtgenoot, dat van de
tweede vrouw, en dat van zichzelf. Als verteller komt ze immers een
aantal keren tussen in het verhaal .
Ook de inhoud van het gedicht is anders : terwijl de tweede vrouw in
de novelle met open armen ontvangen wordt, staan de kinderen en
de schoonmoeder hier heel weigerachtig tegenover de nieuwe moeder. De vrouw dringt zich dan ook een beetje op aan het gezin : ze
zegt tegen de kinderen dat ze hun moeder is, terwijl ze hun stiefmoeder is, en haar schoonmoeder spreekt ze meteen al familiair aan
met `moeder' .
Terwijl men dus in de novelle verwoede pogingen deed om de
eerste moeder te vergeten, lijkt men er in het gedicht alles aan te
doen om de herinnering precies levendig te houden . "Maar 't scheen,
alsof mij hun moeder toeriep, "Och, laat toch mijn kinderen met rust"."
(p . 101), denkt de ik-figuur op het einde van het gedicht . Dit is
een grimmig slot, dat laat doorschemeren dat de vrouw nog veel
problemen zal hebben vooraleer ze aanvaard wordt als nieuwe
moeder.
Een groter contrast tussen een novelle en een gedicht kunnen we
dus bijna niet vinden : de jonge vrouw in de novelle wordt verstikt
door de liefde van de kinderen ; hier wordt de ik-figuur in kwestie
bijna genegeerd door de kinderen .
Rosalie Loveling is erin geslaagd om zowel in het gedicht als in de
novelle aan te tonen, hoe groot de problemen wel kunnen zijn voor
de tweede vrouw. Ze vraagt de lezer om sympathie, maar dat doet ze
op de manier die haar eigen is : ze geeft de naakte feiten weer en vervolgens contrasteert ze die met haar nuchtere kijk op de zaken . In
beide gevallen moet de lezer Rosalie Loveling wel gelijk geven: de
positie van de tweede vrouw is zeker niet de makkelijkste .
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Iets over het onderwijs der vrouw
Iets over het onderwijs der vrouw is een pleidooi van Rosalie Loveling
om het onderwijs voor vrouwen grondig te herzien . Dit traktaat - we
kunnen het immers geen novelle noemen - valt meteen met de deur
in huis :
Er komt een treurig tijdstip in het leven der vrouw, dat wanneer haar
zoontje begint te zien, dat zij onwetend is, (p, 201)

Rosalie Loveling stelt vast, dat vrouwen door hun kinderen in verlegenheid worden gebracht, omdat die vragen stellen, waarop zij niet
kunnen antwoorden . De reden waarom zij het antwoord niet weten,
is enkel omdat men het haar nietgeleerd heeft, en geenszins omdat zij
zoo iets niet leeren kon . "(p . 202)
De kinderen, vooral dan de jongens, beginnen zich op een bepaalde
leeftijd te schamen voor hun moeder en haar onwetendheid . Ze voelen zich dan ook verheven boven hun mama en hun zusjes, omdat
zij wel het Griekse alfabet kennen, en wel Homeros kunnen lezen .
Nadat ze nu aan de kaak gesteld heeft wat de gevolgen zijn van het
huidige onderwijs van vrouwen - met name de minachting van de
kinderen -, begint Rosalie Loveling aan haar echte pleidooi :
Indien het den vrouwen vergund ware dezelfde leergangen als de mannen te volgen, zou men er van beide zijden enkel kunnen bij winnen,
de jongelingen zouden niet zoo verwaand, de meisjes niet zoo ijdel noch
zoo onwetend zijn. (p . 203)

Rosalie Loveling geeft, eerlijk als ze is, toe dat er geen wet is die verbiedt vrouwen "haren geest te ontwikkelen" (p . 206) . Maar een vrouw
kan geen hoger onderwijs volgen, als haar lager onderwijs niet goed
genoeg is om haar op dat hogere onderwijs voor te bereiden . Iemand
die zijn dochter zo'n opvoeding wil geven, moet ongelooflijk veel
geld investeren in huisleraars . Praktisch gezien is dergelijk privéonderwijs, om de meisjes de jongens te laten bijbenen, bijna niet
haalbaar.
Rosalie Loveling besluit haar traktaat op een enigszins verzoenende
wijze:
195

Dat men ten minste de vrouwe late beproeven, tot hoever zij hare geestvermogens ontwikkelen kan . Eenige jaren zullen genoeg zijn om te bewijzen, wat zij leeren kan, en waartoe haar verstand onvatbaar is . (p . 209)

De schrijfster van de beschouwende novelle laat er geen twijfel over
bestaan : het huidige onderwijs voor vrouwen schiet tekort . Er is
echter een nuance : Rosalie Loveling is niet van plan om het hele
onderwijssysteem af te schaffen :
Wij zullen hier niet onderzoeken, wat een jong mensch eigenlijk het
best zou leeren, wij willen alleen den wensch uiten, dat men aan de
meisjes hetzelfde leere als aan de jongelingen . (p . 205-206)

In de novelle beschrijft ze wat meisjes wel leren : heel eenvoudige dingen . Zo weten zij dat een vlinder in het beginstadium eigenlijk een
rups is ; dat bijen honing uit bloemen halen ; . . . Ze leren hoe ze
handwerk moeten maken en muziekinstrumenten bespelen . Wat zij
niet leren, en dat stoot Rosalie Loveling tegen de borst, is Grieks en
Latijn . Ook wetenschappelijke vakken worden achterwege gelaten .
Daarom weten vrouwen niet waarom "voorwerpen, die men op
eenigen aftand ziet, ons veel kleiner doet voorkomen, dan zij in de
wezenlijkheid zijn . " ( p . 202) . Ze kunnen bijvoorbeeld ook niet uitleggen `waarbij het komt, dat de vensterruiten soms met damp overdekt
worden; [ . .J"(p . 201) .

Toch genieten een aantal vrouwen een beter onderwijs . Een van deze
vrouwen is Juffrouw Schonhausen, de gouvernante in Juffrouw
Leocadie Stevens. Zij heeft duidelijk lang geleerd, want zij weet het
antwoord op de vraag : `waarom kleurt de zee van Oostende rood?' .
Dat bewijst het volgende fragment :
Juffrouw Schónhausen wilde eene wetenschappelijke uitlegging beginnen van microscopische diertjes, die aan de oppervlakte komen en dien
gloed verspreiden . (p. 72)

In het essay stelt Rosalie Loveling een belangrijke vraag, die de kern
van het probleem aanraakt : "Waarom dat groot verschil in de opvoeding van den knaap en die van het meisje?" (p . 203) . Hierop geeft ze
echter geen antwoord . De schrijfster is namelijk niet geïnteresseerd
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in oorzaken . Ze wil alleen aantonen dat de situatie niet rechtvaardig
is :

Waarom laat men de eene heft eener natie in onwetendheid opgroeien,
terwijl men alles doet wat mogelijk is, om aan de andere hare volle
ontwikkeling te geven? (p. 204)
Ze verwijst ook naar de politieke toestand :

In de Kamer der Volksvertegenwoordigers is er gezegd, dat de vrouwen
niet heel en gansch mogen verwaarloosd blijven, 1. ..j; maar dathare
geleerdheid niet te ver mag gaan, dat meisjes gevnegeleerde vrouwen
mogen worden. (p . 204 ; mijn onderstreping - B .C .)
Natuurlijk voelt Rosalie Loveling zich daardoor persoonlijk aangesproken . Zij stelt dat een vrouw nooit belachelijk [is], omdat zij te

veel weet, maar wel, omdat zij soms verwaand genoeg is zich in te
beelden, datzij voor eenegeleerde kan doorgaan . "(p . 204) . Daarom is
het zeker niet dom dat een meisje, die eventjes les gehad heeft in
aardrijkskunde of geschiedenis, beseft dat ze nog niet veel weet, en
besluit om de studies verder te zetten . Bovendien, wie heeft het recht
om een grens te trekken bij de geleerdheid van vrouwen?
Rosalie Lovelings ultieme argument is opnieuw zeer weldoordacht
en, in tegenstelling tot het eerste deel van het betoog, zeer rationeel :

Mannen en vrouwen zijn bestemd om te zamen te leven : ware het niet
wenschelijk hun dezelfde opvoeding te laten genieten ? (p. 205)
Sommige mensen vinden dat er voor vrouwen, net zoals voor mannen, universiteiten moeten opgericht worden, maar dat vindt de
schrijfster - misschien tegen de verwachtingen in - geen goed idee.
Want, "wat zou dat baten, als men hare kindsheid verwaarloosd heeft?".
De emancipatie moet dus veel vroeger beginnen . Ze heeft zelf een
oplossing voor handen :
.1 . .j; het beste middel daartoe [is] het oprichten van Meisjesgymnasiën,

waarin juist hetzelfde programma als dat voor jongens zou gevolgd
worden, en waarvan de leeraars en leeraressen zouden genoodzaakt zijn
dezelfde proeven van bekwaamheid te leveren, die men nu van degenen
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eischt, welke zich tot leeraars van het middelbaar onderwijs bestemmen .
(p . 207)

Met een beter onderwijs zouden vrouwen ook over interessantere
dingen kunnen praten . Want nu klagen sommige echtgenoten erover
dat hun vrouw zich enkel met "beuzelingen" (p . 207) kan bezighouden, en alleen weet mee te praten over toilet en haartooisel (p .
207), maar Rosalie Loveling stelt zich dan de vraag : `Aan wie de
schuld?" (p . 207) .
En mannen die vrezen dat vrouwen, eens ze hetzelfde onderwijs als
jongens zullen ontvangen, zich niet meer met handwerk zullen
bezighouden, hoeven niets te vrezen . "Het ligt in haren aard met de
handen te willen werken ; 1. . .]" (p . 208) . Vrouwen zullen dat aspect
zeker niet verwaarlozen .
Aan het slot van de novelle vraagt Rosalie Loveling met aandrang om
het onderwijs voor vrouwen een beetje aan te passen . Toch is ze
gematigd in haar uitspraak:
Sommigen beweren, dat er dingen zijn, waarvoor de geest der vrouw
niet vatbaar is, en wij gelooven het . Wij gelooven, dat zij het misschien
in geen enkel vak zoo ver zou brengen als de mannen ; maar dit is geene
reden om hare opvoeding te verwaarlozen. j.. j. De deuren der scholen
staan open voor de weinig begaafden als voor de anderen . (p . 209)

Rosalie Loveling zegt het hier allemaal wel mooi, maar natuurlijk is
ze ervan overtuigd dat vrouwen tot evenveel in staat zijn als mannen,
als het niet meer is . In ieder geval hebben ze recht op hetzelfde
onderwijs .
Wat de stellingname in de novelle betreft, komt Rosalie Loveling
goed overeen met John Stuart Mill . Hoewel ze in Het Meesterschap
Mill in alles tegenspreekt, blijkt uit dit fragment dat ze toch nog
overeenkomstige ideeën hebben . In zijn The Subjection of Women
beweert Mill precies hetzelfde, namelijk : als vrouwen dezelfde
opvoeding zouden krijgen als mannen, waardoor er gelijke kansen
gecreëerd worden, dan zou een vrouw tot evenveel in staat zijn als
een man :
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Í . . j, so women compared with men may be found, on the average, to
do the same things with some variety in the particular kind of excellence. But, that they would do them fully as well on the whole, if their
education and cultivation were adapted to correcting instead of aggravating the infirmities incident to their temperament, I see not the
smallest reason to doubt. (p . 171)

De tweede vrouw en Iets over het onderwijs der vrouw zijn zeer belangrijke novellen in het oeuvre van Rosalie Loveling. In deze beschouwende stukjes geeft ze immers, op een minder subtiele manier dan
in andere novellen, haar eigen kijk op de zaken weer . Ze stelt vooral
de onrechtvaardigheid aan de kaak : in De tweede vrouw uit die
onrechtvaardigheid zich in het feit dat de nieuwe moeder een rol
moet spelen, die haar eigenlijk niet zo goed ligt ; in de andere novelle stelt Rosalie Loveling vast dat vrouwen verkeerd worden opgevoed . Zij hebben, net zoals mannen, recht op een volwaardig onderwijs .
In deze novellen gaat Rosalie Loveling, in tegenstelling tot Het
Meesterschap, heel voorzichtig te werk . Het laatste wat ze wil doen, is
haar lezers voor het hoofd stoten . Maar dat belet haar uiteraard niet
om toch haar standpunt klaar en duidelijk naar voren te brengen .
Beide novellen zijn in dat opzicht dan ook geslaagd te noemen .

Besluit
Uit wat voorafgaat, kunnen we besluiten dat we de novellen van
Rosalie Loveling niet louter als verhaaltjes moeten lezen . Wat de
vrouwenproblematiek betreft, zien we dat de schrijfster in haar werk
een boodschap probeert mee te geven : de oudste Loveling is ervan
overtuigd dat vrouwen "het meesterschap" in handen hebben . Dat
vertelt ze haar lezers dan ook . Soms gebeurt dat op een subtiele
manier, zoals in Serafine of in Juffrouw Leocadie Stevens, en soms op
een minder verholen manier, zoals in Het Meesterschap. In ieder geval
maakt zij dankzij haar visie komaf met het stereotiepe beeld van de
vrouw - de onderdanige "angel of the house" - en de hele vrouwenproblematiek wordt vanuit een vrouwelijk standpunt belicht . Dit
levert duidelijk nieuwe inzichten op .
1 99

Bibliografie
Basse, Maurits, Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche letterkunde, Gent, Hoste, 1920-1921, 2 din .
Christiaens, Barbara, `Van `De eerste opvoeding' tot `Het Meesterschap : " Over vrouwen in de novellen van Rosalie Loveling, licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1999 .
Crosby, Christina, The Ends of History. Victorians and "the woman
question", New York and London, Routledge, 1991 .
Gorham, Deborah, The Victorian Girl and the Feminine Ideal,
Londen & Canberra, Croom Helm, 1982 .
Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam, Brussel, Elsevier,
1982, achtste druk, deel 14, p . 310, en deel 15, p . 384 .
Hildebrand (ps . van Beets, Nicolaas), Camera Obscura, (Reeks Delta,
Polak & Van Gennep, Athenaeum), Amsterdam, 1998, nieuwe
uitgave van de derde druk uit 1851 .
Lonoff, Sue, "Cultivated Feminism : Mill & ` The Subjection of
Women"; in Philological Quarterly, volume 65, 1986, p . 79-102 .
Loveling, Rosalie en Virginie, Gedichten, Gent, Hoste, 1883, derde
vermeerderde druk .
Loveling, Rosalie en Virginie, Gedichten, Groningen, J .B . Wolters,
1877, tweede vermeerderde druk .
Loveling, Rosalie en Virginie, Nieuwe novellen (Rosalie : "Mijnheer
Daman en zijne erfgenamen", "Juffrouw Leocadie Stevens", "Po en
Poaletto"), Gent, Hoste, 1887, tweede druk, geïllustreerd door
Fred van Cuyck.
Loveling, Rosalie en Virginie, Novellen (Rosalie : "Jan-oom en BelleTrezeken" > "De baan der kunst" "Serafine" "Broeder en Zuster",
"Meester Huyghe"), Gent, Hoste, 1909, derde druk .
200

Loveling, Rosalie en Virginie, Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen (Rosalie: "De hond", "Uwe tweede vrouw", "Het
eenig kind", "De gierigheid", "Kinderverdriet", "Onbehendige
troostwoorden", "Iets over het onderwijs der vrouw", "Beloften en
bedreigingen", "Mijn verre neef"), Gent, Hoste, 1883 .
Loveling, Rosalie, "De eerste opvoeding", als bijlage in De biografie
van Virginie Loveling, (uitgegeven door Antonin van Elslander),
Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, Mededelingen
nr. 4, 1963, p . 45-53 .
Loveling, Rosalie, "Het Meesterschap", in Mededelingen van het
Cyriel Buysse Genootschap II, (uitgegeven door Antonin Van Elslander),1986, p . 21-29 .
Loveling, Rosalie, Po en Paoletto, Gent, Geirnaert - Vandesteene,
1875 .
Loveling, Virginie, De `biografie' van Virginie Loveling, (uitgegeven
door Antonin Van Elslander), Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, Mededelingen nr. 4, p . 11- 43 .
Mill, John Stuart, The Subjection of Women, New York, Source Book
Press, 1970, nieuwe uitgave van de druk uit 1869 .
Musschoot, A.M ., Moderne periode . In : Reynaert, Joris, e .a ., Overzicht van de Nederlandse Letterkunde, Gent, Academia Press, 1996,
deel 2 .
Omnibus Vlaamse parels 19de eeuw (met Anton Bergmann, Rosalie
Loveling, Virginie Loveling, e .a .), Brussel, D .A .P. Reinaert
Uitgaven, 1972 .
Rooses, Max, Schetsenboek, Gent, Hoste, 1877, eerste deel, p . 254 260 .
Rowbotham, Judith, Good girls make good wives . Guidance for girls
in Victorian fiction, Oxford & New York, Basil Blackwell LTD,
1989 .
20 1

Stynen, Ludo, "Virginie Loveling . Een schakel in de geestelijke
ontwikkeling van ons volk", in Kruispunt 166, 1996, p . 195-266 .
Stynen, Ludo, Rosalie en Virginie . Leven en werk van de gezusters
Loveling, Tielt, Lannoo, 1997 .
Van Elslander, Antonin, "De gezusters Loveling", in Oostvlaamse
Literaire Monografieën, nr. 57, Kulturell Jaarboek Provincie OostVlaanderen Bijdragen Nieuwe Reeks 35, 1992, p . 133-193 .
Van Elslander, Antonin, "Rosalie Loveling : enkele aanvullende
gegevens", in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap II,
1986, p . 7-20 .
Vanheste, Bert, "De zusters Loveling, een vrouwelijk wonder", in
Culturele geschiedenis van Vlaanderen, deel 8, Literatuur tot eirad
negentiende eeuw, Deurne, Baart, 1983, p . 138-141 .
Wouters, Karel, "De tragische levensvisie van Virginie Loveling", in
Verhalen voor Vlaanderen . Aspecten van het Vlaamse fictionele proza
tot aan de Tweede Wereldoorlog, Kapellen, Pelckmans, 1997, p . 111-

138 .

2 02

CYRIEL BUYSSE OVER
HET TONEEL IN VLAANDEREN
door
Hilda van Assche

In de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap III (1987)
publiceerde Nop Maas onder de titel Aanvullingen bij het
`Verzameld Werk' van Cyriel Buysse (p . 7-44) onder andere acht
teksten verschenen in Het Vaderland in de jaren 1906-191 S . Ze
komen niet voor in het Verzameld Werk en evenmin in de Kritische
bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyr.
Buysse door Rob . Roerrans, verschenen in 1931 .
Nop Maas tekent bij de tekst uit Het Vaderland van 31 juli 1906
aan : "De publicatiedatum in Le Temps heb ik niet kunnen nagaan"
(p . 8) . De tekst in Het Vaderland vangt aan met de toelichting : "Het
slot van het Temps-feuilleton van gisteren, (dat ditmaal aan Camille
Lemonnier was overgelaten), wordt gevormd door een brief van
Buysse, wiens oordeel door Lemonnier was gevraagd" (p . 21) .
Dat `feuilleton' is de `Chronique théátrale' van Adolphe Brisson,
die in het dode seizoen van het Parijse theaterleven een beroep doet
op bevoegde collega's om een beeld te schetsen van het toneelleven
in het buitenland . Als eerste kwam Camille Lemonnier aan de beurt
met een bijdrage over het Belgisch toneelseizoen . Voor het Vlaamse
toneel deed Lemonnier een beroep op Buysse en publiceerde zijn
antwoord als slot van zijn eigen bijdrage, en dit inderdaad in het
`Temps-feuilleton van gisteren', want de Franse tekst verscheen op
30 juli 1906 .
Daar die Parijse krant in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
aanwezig is, kunnen we hier de Franse tekst van Buysse publiceren,
met de inleidende woorden van Lemonnier :
`Dans un village du bord de Peau, en pleine pastorale, vit, en poète
et en seigneur, un original écrivain : eest là que Cyriel Buysse fait des
livres dune ma?trise vigoureuse . Ce n'eut peut-être pas été suffisant
si, à ce talent du livre, ne s'ajoutait pour lui une puissance réelle
d'homme de théátre . Buysse a été un des seuls à porter à la scène,
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dans sa réalité vivante et populaire, l'áme flamande moderne . Ses
pièces, la Famille Van Paemel, Veillée d'Epiphanie, Un crime social',
sons représentées régulièrement sur les théátres populairen, avec
éclat' .
[ . . .]
"Le théatre belge d'expression flamande végète encore toujours
dans le marasme . C'est à peine si l'on peut se demander s'il existe un
théátre national flamand . En effet, les trois quarts des pièces
représentées sons des traductions des répertoires francais et allemand . Pour ce qui regarde les pièces originales, celles de terroir ou
qui sons censées en être, les auteurs dramatiques flamande se eentent
pour ainsi dire ligottés et báillonnés par l'indirecte censure qu'exercent les comités officiele qui doivent approuver leurs oeuvres et distribuer les primes .
Je considère ces comités et ce système de primes officielles, surtout
sous un gouvernement clérical, comme la mort même du théátre flamand. Les auteurs se trouvent astreints à des principes et à des règles
surannés qui détruisent zoute liberté, zoute spontanéité . Pour vows
en donner une idée, on exige avant tout les préceptes de morale établis, on ent très pudibond, très vice choqué, et it faut que le dialogue
soit littéraire, bitin entendu, dans le eens professoral et rhétoricien .
C'est ainsi que l'on entend chaque soir, sur les scènes flamandes, des
paysans, des braconniers, des mendiants qui parlent comme des dictionnaires . Le dialectti ent banni, l'expression pittoresque du terroir
bafouée . Sinon pas de prime, et sans cette prime, que les directeurs
des théátres officiele partagent en dépit des règlements avec l'auteur,
pas de représentation .

(1) Famille van Paemel = Netgezin van Paemel. Drama in vier bedrijven . In: DeXXe Eeuw
(voortzetting van Tweemaandelijks 71), 1902 ; afzonderlijke uitgave : Gent, Volksdrukkerij,
[1903] I creatie 25 jan . 1903 door Multatuli-Kring Gent .
Veillée d'Epihanie = Driekoningenavond. Drama in drie bedrijven . In : Tweemaandeli,1'ksch
Tijdschrift , V,1899Icreatie in Vlaanderen : 15 dec . 1903 (25 okt . 1903 volgens: Herdenkingsalbum Cyriel Buysse, 1982, p . 56 en 58) .
Un crime social = Een sociale misdaad/ creatie 27 nov . 1904 . "Door Buysse zelf in het Frans
vertaald als Le Bátard ; de opvoering door Lugné Poe in het Théátre de L'Oeuvre ging niet
door omdat Lugné Poe het handschrift verloor en Buysse geen afschrift bezat" . (p . 28 in
Biblio raphie van Cyriel Buysse (1930) door Rob . Roerrans, die de informatie wel van Buysse
zal geregen hebben) . - Zie ook Verzameld werk, deel 6, 1979 - Het gezin Van Paemel
(p . 767-821) ; Driekoningenavond, p . 823-865) en de inleiding, p . XXXIX-XL .
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Noten avec cela que la tendance dramatique flamande ent généralement réaliste, ce qui fait hurler encore plus fort le contrasts entre
cette réalité et la manière dons ells ent présentée sur la scène . Aussi,
pour moi, le théátre national flamand officiel, surtout dans son orientation néaliste, n'existe pas .
C'est donc dans les petite théátres d'à coté, ou les primes ne jouent
pas leur role dissolvant, sur les scènes de quelques sociétés, qu'il faut
chercher les nanes expressions vraies de fart dramatique flamand . Ii
n'y a guère que les théátres socialisten, la Maison du Peuple à
Bruxelles, le Vooruit de Gand et quelques autres qui ont osé l'aborder.
J'ajouterai toutefois que, sur les théátres officiele, une certaine tendance vers plus de vérité commence timidement - oh! très timidement - à se manifester depuis ces derrières années . On a parfois osé
jouen une ou deux pièces de Heyermans, Hauptmann, Ibsen et
Gorki . Mais le public, habitué aux vieux mélodrames, s'est tnouvé
fort dérouté . Touts son éducation dramatique ent encore à faire .
Vous citerai -je quelques noms panmi les auteurs à primes officiele?
Ii y a Lodewyk Scheltjens 2 et Jan Bruylants3 , qui présentent à leur
fawn, en beau langage correct selon le léxique, mais non sans
quelque talent et vérité d'áme, les paysans de la Campine ; it y a
Raphaël Verhulst4 , l'auteur de la tragédie chrétienne en vers Jezus de
Nazarenes, it y a Délattie5, Melis6 et quelques autres, tour imbue des
traditions rhétoriciennes .
A noten aussi l'unique tentative (jusqu'à présent) de Styn Streuvels,
le conteur intimiste bier connu, avec son drams en un acte
Soldatenbloed'. Lui non plus, malheureusement, n'a pu s'affranchir

(2) Lodewijk Scheltjens (1861-1946), auteur van Wildstroopers (1900), Visscherseer
(1901), De leemkruier (1901), Rivierschuimers (1902) en Rina (1904) .
(3) Jan Bruylants jr . (ps . Auctor) (1871-1928), auteur van Een herder (z .j .) .
(4) Rafaël Verhuist (1866-1941), auteur van Vorst en Volk (1895) en Jezus de Nazarener
(1904) .
(5) Delattie = Gustave De Lattin (1858-1918), auteur van gepubliceerde en bekroonde
toneelstukken . De ondankbare (1880), De verzoening (1885), Broederhaat (1886), Emma
(1894 ; herdrukt 1905) en Toen zij gestorven was (1905) .
(6) Hubert Melis (1872-1949), auteur van Koning Hagen (1897) en Een nieuw leven
(1904) .
(7) Stijn Streuvels' Soldatenbloed. Dramatisch bedrijf - verscheen als nr . 44 der
Duimpjesuitgave (Maldegem, V Delille, 1904) .
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des traditions établies, et de plus, l'oeuvre du charmant conteur possédait fort peu de qualités scéniques et dramatiques . J'ajouterai à
1'honneur de Streuvels qu'il n'essaya pas de faire primer sa pièce .
J'espère que ces quelques renseignements vows donneront une idée
asset exacte de la situation ."
Tot daar Buysse ; en Lemonnier voegt er aan toe "Je n'ai riep, pour
ma part, à y ajouter."
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NOG KANTTEKENINGEN BIJ
"HET LAND VAN BUYSSE VOLGENS CYRIEL BUYSSE"
van WOUTER VERKERKEN (Gent 1994)
door
André Verbeke

In Het land van Buysse, volgens Cyriel Buysse werden door Wouter
Verkerken alle toponiemen en pseudo-toponiemen gezant uit het
zevendelig Verzameld werk van Cyriel Buysse, uitgegeven door A .
Manteau N .V., Brussel 1974-1982, met in het totaal meer dan
9 .000 blz . Een prestatie om U tegen te zeggen . Vóór hem hadden
anderen soortgelijke opzoekingen gedaan bij andere schrijvers' .
Vanzelfsprekend is het Land van Nevele ruim vertegenwoordigd .
Meer dan tweederden van de tekst is hieraan gewijd . Voor het
ontrafelen van de al dan niet gecamoufleerde toponiemen kon de
auteur een beroep doen op de medewerkers van het Documentatiecentrum van Nevele in Merendree en van de heemkundige kring
"Het Land van Nevele" met hun gelijknamig tijdschrift . Evenzo
deed hij een beroep op prof dr . J . Taeldeman en Antoine Janssens
(t), in leven conservator van het Nevels museum Rietgaverstede .
Met deze laatste als gids aan de hand kon er nog weinig mislopen .
Het deel over het Land van Nevele ziet er dan ook indrukwekkend
en goed becommentarieerd uit .
Dit kan evenwel niet gezegd worden wat het Gentse luik betreft .
Daar ontbreekt de gids om de auteur te leiden doorheen het bos
bezaaid met valkuilen, wolfijzers en schietgeweren . In de plaats kwamen documentatiemappen en enkele algemene werken over Gent,
niet te vergelijken met de zeer uitgewerkte studies uit het tijdschrift
Het Land van Nevele. Het Gentse materiaal moest hij zelf interpreteren, wat m .i . niet al te wel is gelukt .

(1) Prof dr. Paul de Keyser, Virginie Loveling als Folklorists, Gent, 1943 ; Albert van
Halteland, Hendrik Conscience en het Volksleven, Leuven, 1953 ; enz .
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Vooraleer dieper in te gaan op de details eerst nog dit : Verkerken
maakte de kapitale fout het verdwenen Zuidstation te verwarren met
het Sint-Pietersstation . Laatstgenoemde kwam maar geleidelijk aan
in dienst vanaf 1911 om in 1913, jaar van de Wereldtentoonstelling,
op volle rendement te draaien . Hieruit volgt automatisch dat in alle
romans, novellen, enz . geschreven vóór 1913 en waarin sprake is van
het groot station, het Zuidstation bedoeld wordt . Een tweede grote
fout werd begaan door de gevonden toponiemen te verklaren op
basis van hedendaags materiaal . Op 8 mei 1995 schreef ik hierover
een brief gericht aan prof dr . A.M . Musschoot . Ik stond niet alleen
met mijn mening . Ook Daniël Vanacker, journalist verbonden aan
het dagblad De Gentenaar, wees op deze tekortkomingen in zijn
bespreking van de studie van Verkerken . Bespreking die overigens en
terecht lovend wast .

Villa Far-West te Landegem van Arthur Buysse. Privé prentkaart, daarom
staat er geen tekst op want de geadresseerde zag direct aan het zicht van wie de
kaart kwam . Deze kaart werd verzonden door Augusta Buysse, echtgenote
van Arthur, op 7.X.1914. In volle oorlog dus,
in de tijd dat men op de postdiensten nog volop kon rekenen .

(2) Daniël Vanacker, "Cyriel Buysse hield niet van Gent",
zondag 11 juni 1995, p .17, GEIB4 .

208

De Gentenaar, zaterdag 10,

Voordat het Gentse gedeelte wordt aangepakt wil ik nog een
onbekend kasteel identificeren en met name de Far-West (p . 82) 3 .
Dit kasteel of villa (waar ligt precies de grens?) staat op Landegem .
Ik wist dit al jaren van mijn moeder die daar vóór WO I op een
boogscheut vandaan woonde en waar ook Prosper Cocquyt, de
vliegenier, zijn thuis had . De hiernavolgende gegevens werden dan
op mijn verzoek door wijlen Antoine Janssens ter plekke opgezocht .
De villa werd tussen 1895 en 1900 gebouwd in de Kleinen Heirenthoek door het echtpaar Arthur Buysse-Augusta Beaucourt, dat in
1 894 daartoe een stuk grond van een zekere Herteleer had gekocht .
Het diende uitsluitend als buitenverblijf van het echtpaar aangezien
zij niet in Landegem waren ingeschreven . Verder is een kleine
bedenking hier wel op zijn plaats bij de herberg De Pantalon blanc
(p . 97) . Dat deze herberg niet gevonden werd in het Nevelse hoeft
niet te verwonderen, daarmee vervoegt zij de vele andere onbekende
of niet gevonden herbergnamen in het werk van Buysse . Maar de
naam is wel bekend in Gent . Het was een rendez-vous huis of maison de société gelegen in de Werregarenstraat . Deze straat of liever
dit straatje loopt van de Hoogpoort naar de Onderstraat en het huis
heeft meer dan honderd jaar bestaan . Wanneer wij de beschrijving
lezen van de slecht befaamde herbergen in de Zijstraat zoals zij
voorkomt in Schoppenboer (VW I, 861) dan valt het op dat de bedrijvigheid in de Gentse "Au Pantalon blanc" en in de gefingeerde
van Nevele dezelfde is, uitgenomen dat in laatstgenoemde het er veel
woeliger of moet ik zeggen woester aan toeging .
Bij het behandelen van het Gentse luik volg ik stapvoets de studie
van Verkerken met verwijzing naar de bladzijde waar de te bespreken
toponiem op voorkomt .

Een pleziertochtje op de Leie (p. 159).
Wanneer Florimond in de roman Levensleer zijn geliefde Euzeke
uitnodigt voor een boottochtje op de Leie, spreekt hij met haar af
mekaar te ontmoeten langs de Leie voorbij de Overzet op Ekkergem .

(3) De pagina tussen haakjes slaat op het boek van Wouter Verkerken .
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Deze afspraak werd gemaakt ten huize van Euzeke in de
Brandstraat . De weg die Florimond (en dus Buysse) uitstippelt naar
de Overzet, is een reusachtige omweg . De Gentenaar die zijn stad
kent zou een veel kortere weg nemen via Holstraat, Casinoplein,
Wispelbergstraat, Theresianenstraat, Rasphuisbrug over, Ekkergemstraat, Einde Were en zo tot aan de "Zwemschole" alias de Overzet .
De Godshuizenlaan, die liep van de Jan Palfijnbrug (eertijds Leiebrug) tot aan Ekkergemkerk, was hier dus niet nodig. Om praktische redenen zal de door mij opgegeven reeks straten niet gepast
hebben in de roman . Het komt mij ook voor dat Verkerken het
"kleine Maurice De Weertstraatje" tot de Godshuizenlaan rekent .
Deze straat, die weliswaar kort is maar overigens van normale
breedte, heeft natuurlijk niet het minste uitstaans met de Godshuizenlaan . En dat hij de door Buysse uitgestippelde weg logisch
vindt had hij waarschijnlijk niet neergepend na consultatie van een
stadsplan van Gent, zowel een oud uit de tijd van het schrijven van
de roman als een modern . Dat de auteur de "Club Nautique" op
dezelfde Leiearm situeert als het zwembad Dossche zal verder in dit
artikel behandeld worden .

Ieanette

keert terug naar de Brandstraat (p. 161 en 162).

J eanette was een "daghuurvrouw" of journalière - dochter Marina
Verpoest spreekt van een binnendiensterigge - bij de Verpoests, die
op Sint-Amandsberg woonden. Dagelijks deed zij dus de navette
tussen de Brandstraat, haar werk en terug . Die terugtocht wordt
gedetailleerd beschreven . Zowel in de roman als bij Verkerken duikt
J eanette aan de Dampoort uit het niets op . Ze komt wel van SintAmandsberg maar van waar ? Laten wij aan de hand van twee uittreksels bepalen waar het zou kunnen zijn .
Het huis "waaronder" de familie Verpoest woonde, was nieuw
gebouwd in een drukke poortstraat van Sint-Amandsberg, groot
en heel hoog . Enkel de kelderverdieping ervan werd dagelijks
benuttigd . Bij het binnenkomen had men een vestibule van een
tweetal meter vierkant, een zestal witmarmeren treden naar
omhoog - het zogezegd gelijkvloers - een viertal zijds naar beneden . Bij zeldzame pronkgelegenheden gingen de salons open .
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Er waren vier vensters naar de straatkant met de deur in 't midden, waarop een koperen plaat, steeds blinkend gepoetst :
J .B . VERPOEST,
Charbons et cokes
(Levensleer, VW III, 1116-1117)

Wat de schrijvers van Levensleer (V. Loveling en C . Buysse) met poortstraat bedoelden is mij niet duidelijk, maar wat wel duidelijk voor
ogen komt is de Nijverheids- en Toekomststraat en in veel mindere
mate de Antwerpsesteenweg . Ook de Adolf Baeyensstraat (de vroegere
Prins Albertstraat) zou in de rij kunnen passen . Volgende passus zet de
zaken iets scherper . Op tweede Kerstdag 190 . . . is vader Verpoest
overleden op 67-jarige leeftijd en de kleinburgerlijke familie stelt het
doodsbericht op, in 't Frans natuurlijk, overeenkomstig hun stand .
. . . Les funérailles, auxquelles vows êtes prié d'assister, auront lieu
le mardi 29 courant, en 1'Eglise du Sacré Coeur ,10 ll2 du matin .
(Levensleer, VW III, 1269)

Ze woonden dus op de H . Hartparochie waardoor de Antwerpsesteenweg vervalt . Van de drie overblijvende straten zou ik volgens
mijn gevoel de Nijverheidsstraat kiezen . Vooraan de straat rechts zijn
er enkele huizen die aan de beschrijving voldoen en van daaruit sta
je zo aan de Dampoort.
Zoals Verkerken schrijft is "de beschrijving van de weg die Jeanette
aflegt om van Sint-Amandsberg terug naar huis te keren bijzonder
gedetailleerd [ . . .] en voor een groot stuk te volgen op ieder stadsplan
van Gent" . Niet ieder stadsplan natuurlijk, wel een dat de toestand
rond 1900 aangeeft . Een hedendaags zou de wegzoeker alleen maar
op een dwaalspoor zetten wat ook Verkerken ondervond . Want
schrijft hij niet : "Welke weg ze neemt is onduidelijk en even raken
we Jeanettes spoor bijster" . Wat op de huidige stadsplans niet meer
voorkomen aangezien ze in 1908 verdwenen, waren de Rode Torenbrug en de Pasbrug . Zodat de keuze van Jeanette heel begrijpelijk
wordt wanneer ze op het einde van de Dampoortstraat moet kiezen
tussen de Sint-Jorisbrug rechts of de Rode Torenbrug en de Pasbrug
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links om zo in de Rode Torenstraat (nu Tussen 't Pas) te belanden .
Verkerken verwart de heden nog bestaande Rode Torenkaai met de
gelijknamige maar in onbruik geraakte straat . Zo kwam hij natuurlijk aan de Kasteelbrug uit en was hij het spoor bijster. En onder de
Pasbrug lag er een stuw met zijn neerstortend water die bij Jeanette
"iets geheimzinnig-aanlokkende" overkwam . Ter herinnering,
Levensleer verscheen in 1906 .

Andere toponiemen in Levensleer (p. 164 t. e. m . 168).
Bij de opgave van de wijken van Gent (p . 164) wordt enkel vermeld
dat Akkergein nu Ekkergem is . Wat niet vermeld wordt is dat de
Heuvelpoort nu Overpoort heet . De Muidebrug is natuurlijk een
brug en geen wijknaam . En de Antwerpse Poort is een vertaling van
de Porte d'Anvers, wat in het Nederlands de Dampoort heet . Antwerpse poort wordt als naam door de Gentenaars nooit gebruikt .
Ook bij de fusiegemeenten (p.164) is het geen zuivere koffie . Hier
had Verkerken enkel maar het boek met de Belgische postnummers
te raadplegen om orde op zaken te stellen . Dan zou hij Neusden en
Lochristi niet als fusiegemeente vermeld hebben . Alhoewel hij het
heeft opgemerkt vermeldt hij ook Smeerhebbe-Vloerzegen in de
lijst . Evenzo Kluizen-Terdonk . Terdonk is een wijk die bij Gent
behoort en Kluizen is een gemeente die nu bij Evergem hoort . Maar
in de context 4 moet Kluizen-Terdonk gelezen worden als een roeiwedstrijd tussen Kluizen en Terdonk op het kanaal van GentTerneuzen tijdens de fameuze regatta of wat de Gentenaars heten
"buutjesvoaringe", waar indertijd gans Gent voor leegstroomde .
Het Café des Arcades (p . 165) had als adres Kouter nr. 1 (en niet 1
t .e .m . 5) . Later kwam daar boekhandel Van Rysselberghe en
Rombaut, de uitgever van de boeken van Cyriel Buysse . Met het
Caveautje wordt zonder twijfel het restaurant Au Caveau bedoeld
dat gelegen was onder het Posthotel op de Kouter. Later kreeg het als
naam Au Caveau des Flandres . Oorspronkelijk was daar de herberg
't Kelderken 5 gevestigd. Op de Vogelmarkt was er ook nog een

(4) Levensleer, VWIII, 1183 .
(5) Prosper Claeys, Pages d'Histoire Locale Gantoise. Deuxième Serie, Gand, 1888, p . 94-95 .
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Het Roze Huis te Afsnee waar Cyriel Buysse woonde .
Op deze prentkaart ziet men hem zitten samen met zijn echtgenote Nelly .

Gr

Keerzijde van de prentkaart. Het boek dat Buysse in dank ontvangt van zijn
uitgevers Van Rysselberghe en Rombaut is zijn pas verschenen
roman De Schandpaal . De poststempel heeft als datum 8 .IX.1928.

Taverne du Caveau . En rechtover 't Caveautje op de hoek van de
Schouwburgstraat en Kouter bevond zich The Exelsior Wine Cy die
uit de aard van de zaak een bodega was . In 1812 werd door de Franse
bezetter geordonneerd dat alle Vlaamse straatnamen een Frans
equivalent moesten hebben. Hierbij werd de eeuwenoude Kouter
vertaald (?) als Place d'Armes omdat de bezetter op dit plein van tijd
tot tijd aan wapengekletter deed . Omdat in vroegere tijden op de
Kouter paardenjaarmarkten gehouden werden, sprak men soms ook
over de Peerdenkouter.
Nog een bron van verwarring bij Vetkerken waren de roeiverenigingen Club en Sport Nautique (p . 165) . Hij stelt ze zelfs kort en
bondig voor als zijnde dezelfde club . Zie ook eerder in dit artikel
"Een pleziertochtje op de Leie" . De Club Nautique was gevestigd
aan de huidige Henleykaai voorbij de bocht stroomopwaarts waar
zich nu het Provinciaal scholencomplex bevindt .
Sport Nautique daarentegen bevond zich ook aan de Leie maar de
toegang tot het clubhuis was op Einde Were nu nr. 23 . Een afbeelding van dit clubhuis vindt men bij Vetkerken op p . 160, en waar

Het club- en botenhuis van de Club Nautique-Gand. Prentkaart uitgegeven
door Mathot (Gent) in 1899 en gefotografeerd vanaf de Eedverbondkaai .
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men de Leie ziet ligt nu de Henri Dunantlaan . Maar het was zeker
niet gevestigd op de hoek van de Overzetstraat . De beide clubs
waren concurrenten van elkaar zoals zoveel jaren terug de voetbalclubs La Gantoise en Racing Gent dat waren . Nochtans uit de
tijdelijke samenwerking tussen de beide roeiclubs kwamen ze
driemaal als eindoverwinnaaar uit de roeiwedstrijd te Henley (G .B .)
waar ze telkens de zeer sterke Engelse teams versloegen, dat was in
1906, 1907 en 1909 . Daarvan is de benaming Henleykaai als souvenir tot ons gekomen . Florimond was als zoon van een gegoede
burger lid van de Club Nautique . Evenzo was dit het geval met
Cyriel Buysse . Volgens Verkerken (p . 165) van "Sport Nautique de
Gand", wat manifest verkeerd is . Al de leden van de Club Nautique
waren kapitaalkrachtige mensen in tegenstelling met Sport
Nautique, die meer democratisch was en leden had uit de (ontwikkelde) arbeidersstand . Toeval of niet, toentertijd speelde hetzelfde
fenomeen bij de twee reeds vermelde voetbalverenigingen . De
clublokalen van de beide roeiverenigingen bevinden zich nu aan de
zwaaikom van de Watersportbaan .
De Gambrinus (p . 165) bevindt zich naast De IJzer in de Vlaanderenstraat en bestaat in feite uit twee samengevoegde huizen . Het
gebouw staat er heden zeer lamentabel bij . En het heeft inderdaad,
zoals Verkerken het aangeeft, een zekere tijd gediend als studentencafé . In de roman wordt dit café als Gambreinus geschreven . Eerst
dacht ik dat het een drukfout was maar bij nadere lezing blijkt dat
dit de boerse uitspraak was van Florimond Verpoest .
Het Heilig Huizeken (p .166) staat in feite op het grondgebied van
Drongen en het Patijntje uit de roman van Cyriel Buysse is niet hetzelfde Patijntje dat er nu staat . Laatstgenoemde werd in de jaren '20
gebouwd ongeveer 200 m verder richting Sneppebrug. Oorspronkelijk lag er ook voor dit nieuwe Patijntje een aanlegsteiger voor
boten en bootjes zoals oude foto's ons aantonen . Hoe de toestand nu
is heb ik niet nagegaan .
De door Verkerken niet thuis gebrachte Paviljoen en Vleermuis
(p . 166) lagen beide aan de Leie in de onmiddellijke omgeving van
de Club Nautique . Het waren twee befaamde deftige visrestaurants
voor de betere beurzen . Cyriel Buysse heeft er ongetwijfeld getafeld .
Eerstgenoemd restaurant heette voluit Au Pavilion de la Lys en was
officieel gevestigd in de Meersstraat, toentertijd nr . 64 met een
mooie tuin en een uitgang op de Eedverbondkaai . De Vleermuis
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De achterzijde van `Au Pavilion de la Lys" die uitkeek op de
Eedverbondkaai . Reclameprentkaart uitgegeven
door Louis Carbonez (Gent) in 1910.

bevond zich vooraan de Henleykaai (toen nog Bijlokekaai geheten)
en is evenals het eerste restaurant volledig verdwenen .
Als correctie bij 't Snepke (p . 166) dient aangestipt dat er naast de
spoorwegbrug geen gewone brug ligt maar een brede voetgangerspasserel die Gent verbindt met Drongen en niet met Sint-DenijsWestrem .
Hierbij aansluitend dienen we nog Rocher de Cancale aan te
halen 6 . Dit restaurant komt niet voor bij Verkerken . Het was gevestigd op de hoek van de Kortedagsteeg en de Vogelmarkt, daarna verhuisde het kortstondig naar de Gouvernementstraas om te eindigen
op het Graaf van Vlaanderenplein naast de doorgang naar de Tweebruggenstraat . Ten tijde van Levensleer was het in de Kortedagsteeg.
Cyriel Buysse wist dus goed waar de betere eet- en drinkgelegenheden gevestigd waren .
Komen we nu aan de Platanenlaan in de rubriek Straten in Gent
(p . 167) . Florimond heeft Euzeke "gekamerd, op een tweede verdie-

(6) Levensleer, VW III, 1291 .
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ping, in een huis van de Citadellaan"'. De Citadellaan was toen een
zeer lange laan . Hij liep van de Leiebrug (nu Palfijnbrug) tot aan
Terplatenbrug . Na WO I werden twee stukken van naam veranderd,
nl . de IJzerlaan en de Charles de Kerchovelaan . Hij was over de
volledige lengte met platanen beplant . De Platanenlaan was dus een
vinding van Buysse of Loveling en had totaal niets te zien met het
woord Terplaten . Waar zou het huis gestaan hebben waar Euzeke
haar kamers had? Dit moest aan twee voorwaarden voldoen : het
moest uitzien op het Park en op de laan . Vanuit elk huis had men
uitzicht op de laan, tenminste toch als men uit het venster ging
liggen kijken of als men een balkon had . Van dit laatste wordt er niet
gesproken . Maar niet overal had men uitzicht op het Park, hoogstens
op enkele bomen . De IJzerlaan kunnen we uitsluiten, dit is iets te ver
van 't Park om van een uitzicht te kunnen spreken . Ook de rechterzijde van de Charles de Kerchovelaan (pare nummers) kunnen we
uitsluiten, op het laatste huis na . De linkerzijde over de ganse lengte
komt wel in aanmerking. Evenzo de rechterzijde van de huidige
Citadellaan maar niet de linkerzijde op de eerste huizen na . De
keuze van Florimond om op de (oude) Citadellaan iets te huren voor
zijn Euzeke was goed uitgekiend . Deze lag op de weg van zijn huis
te Sint-Amandsberg naar de Club Nautique . En misschien ook op
de weg naar zijn werk. Alhoewel we niet weten waar dat was voordat
hij in het familiaal bedrijf trad na het overlijden van zijn vader .
Tegenover de naam Pekelharingstraat (p . 168), die een vertaling is
uit het Frans rue hareng pec, staat sedert onheuglijke tijden in het
Nederlands Pekelharing . Hierbij kunnen we de bedenking maken
dat op gebied van de straatnamen Buysse in het Frans dacht . Zoals
dit voorbeeld aantoont maar ook het reeds hierboven aangehaalde
voorbeeld Antwerpsepoort (Porie d'Anvers) en Dampoort .
En de Coupure een Gents kanaaltje noemen is vanwege Verkerken
niet al te correct . Dat het wel iets meer was dan bijvoorbeeld de
Lieve wordt bewezen doordat na het graven van de Coupure, op 27
december 1753 het eerste zeeschip de Concordia uit Nantes voer tot
aan de Keizerlijke Entrepot aan de Sint-Agneetesluis .
De paragraaf over de kerkhoven (p . 168) mag gerust geschrapt
worden . Het Gemeentekerkhof buiten de Brugse Poort en het

(7) Levensleer, VW III, 1155 .
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Geuzenkerkhof is één en dezelfde begraafplaats . Het laatste is zeker
geen deel van het kerkhof van Mariakerke, deel dat Verkerken dan
nog Westerbegraafplaats heet . Geuzenkerkhof is de naam die de
Ultramontanen aan dit nieuw kerkhof gaven omdat het antiklerikaal
stadsbestuur de clerus verbood het kerkhof in zijn geheel te zegenen .
Uit deze jarenlang durende kletterende ruzie werd het vergroot kerkhof van Mariakerke geboren, in zijn totaliteit gezegend en voorbehouden aan de katholieken . De oorzaak van het dooreenhaspelen
der kerkhoven ligt in de foute lezing van de tekst$ . Hierin wordt
verteld dat Florimond met zijn roeiboot een oefenvaart maakte naar
Mariakerke via de Leie, Coupure en Brugse Vaart . Hij is vergezeld
van Urbain die hem volgt per fiets en de tijd opneemt . Ter hoogte
gekomen van het Geuzenkerkhof rusten beiden heel even uit .
Daarna gaat Florimond heel alleen door, waarschijnlijk tot aan
Mariakerkebrug waarop hij terugkeert tot de plaats waar Urbain in
het gras van de berm gezeten een sigaar rookt en zich gereed houdt
om de tijd op te nemen die onze roeier nodig had om het traject af
te leggen . Hieruit afleiden dat het Geuzenkerkhof in Mariakerke lag
is zeker geen goede interpretatie .

De Gentse Scheldewerken (p. 170-171).
Hierover is er sprake in de roman Het recht van de sterkste, die in
1 893 verscheen . Verkerken is van oordeel dat het gaat om de overwelving van de Schelde waar nu het Francois Laurentplein ligt . Dit
was inderdaad een groot structureel werk . Maar het was niet het
enige . En was het wel dat ? Laten we chronologisch de gebeurtenis
van de aankomst van het Nevelse gezelschap in het Zuidstation
nagaan . Verkerken is niet gans zeker dat het dit station is (p . 171)
maar in het begin van het artikel is reeds uitgelegd dat hij hierbij
fundamenteel verkeerd zit .
Het Nevels gezelschap bestaat uit Reus en Maria, bruidegom en
bruid, Slimke Snoeck en Maaie Troet, respectievelijk trouwvaarke en
trouwmoerke, wat wij nu getuigen noemen . Na aankomst in de
voormiddag begint het bezoek aan Gent, waar vooral de schitterende

(8) Levensleer, VW III, 1187 .
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uitstalramen hun aandacht trokken . Bij manier van spreken zouden
zij reeds genoeg gehad hebben met de winkels van de Vlaanderenstraat en Brabantdam wat keuze betrof. Maar zij zullen zeker
doorgestoten zijn naar het centrum . Na uren lang slenteren door de
straten, het moeilijk aan een middagmaal raken en hun pijnlijk vermoeide voeten en lichaam, begon dit alles hen beu te worden . Rond
3u in de namiddag stelde Slimke Snoeck voor om terug te keren naar
huis, maar dit was tegen de traditie van trouwers die naar Gent kwamen en die dan gewoonlijk de laatste trein terug namen . Daarom
ook dat Reus het voorstel bestreed en voorstelde de aardewerken aan
de Schelde te gaan bekijken, werken, waar hij en Slimke Snoeck aan
deelnamen . Zij zouden dus hun werkmakkers gaan bezoeken . Moest
dit bezoek de overwelving van de Reep betreffen dan hadden zij er
reeds een bezoek aan gebracht, want bij hun slentertocht naar het
centrum van de stad moesten zij de werken voorbijwandelen . Hetzij
aan de Brabantdam, hetzij aan het Geraard Duivelsteen . Maar dit is
niet het geval, want de werken aldaar, schuchter begonnen in 1880,
waren definitief ten einde in 1888 .
Maar er was nog een ander groot Scheldewerk in het laatste decennium van de voorgaande eeuw, nl . aan de Keizerspoort. Daar werd
de Brusselsepoortstraat, toen nog Keizersdreve genoemd, vanaf de
huidige Krevelstraat in rechte lijn gebracht met de aan de andere
zijde van de Schelde te Ledeberg gelegen Brusselsesteenweg . Dit ging
gepaard met het slopen van de huizenrij rechts van de Brusselsepoortstraat en het bouwen van twee nieuwe bruggen alsmede twee
stuwen en een sluis, het huidig nog bestaande Keizerssas . Ook de
aanleg van kaaimuren, de bouw van een nieuwe Koning Willembrug
over de oude Schelde achter de Visserij en het wegwerken van enkele
vervelende obstakels stonden op het programma . Dit werk werd
gestart in het voorjaar van 1884 . Zodat we mogen aannemen dat
het nog bezig was toen Buysse Het recht van de sterkste begon te
schrijven . Ten andere de weg ernaar zoals Buysse hem beschreef en
door Verkerken geciteerd (p . 170) komt overeen met die naar de
Keizerspoort . En dat ze uit de stad kwamen en niet uit het station
bewijst de zinsnede "Zij trokken het stationsgebouw voorbij, gingen
dwars over een breed plein (Graaf van Vlaanderenplein), volgden
een rechte, lange, met bomen beplante laan, die naast de spoorbaan
liep (Hubert Frère-Orbanlaan) ; en, na ruim een halfuur lopen, kwamen zij eindelijk aan de zoom van een gapende, hier en daar door
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een plankenafsluiting omzette afgrond : een drooggetrokken arm van
de Schelde, waar de werken werden uitgevoerd" . Op het einde van
de Frère-Orbanlaan hadden ze dus enkel nog de hoek om te slaan en
de Keizersvest te volgen . Tijdsduur ongeveer een half uur.

Het Klein Begijnhof van Gent (p. 171-172).
De enige opmerking hierover is, dat het Klein Begijnhof niet "verkaveld" is en er nog in zijn geheel staat .

De Bijloke (p . 172-173).
Hier gaat het op de tweede plaats over een ziekenhuis met geesteszieken als patiënten . Verkerken geeft een beschrijving van het
gebouw aan de hand van een citaat uit Tantes. Maar er kan nog een
citaat gegeven worden .
Zij kwamen in de stad en Floorke bracht hen met het rijtuig voor
het grote, roodstenen gebouw op het eenzaam pleintje . De ouderwetse, witgekalkte huisjes met groene luiken stonden er omheen te
dromen ; een troepje kinderen speelde met knikkers in de schaduw
van de kastanjebomen, waarvan het lover reeds begon te bruinen .
(Tantes, VW III, 473)

Wij beschikken nu over de volgende omschrijvingen : een eenzaam
pleintje, een groot gebouw, het grote roodstenen gebouw, nogmaals
een eenzaam pleintje, ouderwetse witgekalkte huisjes met groene
luiken en kastanjebomen .
Het enige gesticht voor vrouwelijke geesteszieken in Gent was
gelegen in de Sint-Martensstraat en de achterzijde kwam op het
water uit van de toenmalige Houtlei . In 1924 verscheen de roman
Tantes maar toen was dit krankzinnigengesticht al lang gesloopt door
de aanleg van de Gebroeders Vandeveldestraat . En de hierboven
aangehaalde omschrijvingen van het gebouw en zijn omgeving
kloppen op geen enkele wijze met het Gents gebouw . Zodat mag
besloten worden dat dit volledig gefingeerd is . Tussen haakjes
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Verkerken probeert voorzichtig een gok met naar het Guislaininstituut te verwijzen, maar dat was een gesticht voor mannen .
Het vrouwengesticht werd overgebracht naar Caritas te Melle in
1908 .

Restaurants en cafés (p. 174-176).
Hotel of Restaurant des Princes was in de Stationsstraat gelegen,
rechtover het Zuidstation op de plaats die na WO I tot Wilsonplein
werd omgedoopt . Deze, later café De Prins geheten, verdween door
de bouw van Urbis . Het erbij genoemde "Mandestraatsen" heb ik
niet kunnen lokaliseren . Maar niet alles is aanwijsbaar . De fantasie
van Buysse zal wel volstaan hebben om sommige namen echt uit te
vinden .
Op te merken valt dat de Bodega uit het verhaaltje "Een heel
aardig grapje" ( VW V, 768) in Brugge op de Grote Markt gesitueerd
is en niet te Gent .
Hebben we Au Rendez-vous des Pigeons Voyageurs niet kunnen
thuisbrengen, zie onze opmerking hierboven na het Mandestraatsen,
dan roept het Duits koffiehuis De Rosbach, reminiscenties op aan
een echt bestaand Duits koffiehuis, nl . het hotel Kulmbach op de
Kuiperskaai 9 . Maar toch is het dat hotel niet waarop de beschrijving
slaat maar wel het hotel Klaus in de Vlaanderenstraat'° . Hij heeft de
twee dooreengeklutst en er de naam Rosbach aan gegeven . Ik vraag
mij zelfs in alle ernst af of Rosbach geen Duitse biersoort was . Zowel
in de Kulmbach als in Klaus was de uitbater een Duitser, in het
eerste geval heette hij Pfeiffer en in het tweede Mulleneisen . Beide
hotels werden in november 1918, na de aftocht van de Duitse
troepen, door het gepeupel geplunderd, vernield en in brand gestoken ."

(9) Kriegsalbum von Gent, Gent-Barmen (D), 1916, p. 127 .
(10) o .c. ., p. 128 .
(11) Ghendtsche Tydinghen, 1990, l9de jg ., nr. 1, p . 53 .
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De Kouter (p . 178-179).
Verkerken merkt terecht op dat de Kouter in Buysses tijd het centrum van het burgerlijk leven bij uitstek was waaraan hijzelf, gezien
zijn status, ten volle deelnam . Als lid van de Société Royale du Club
Nautique zal hij regelmatig hun lokaal bezocht hebben dat gevestigd
was in het Café Le Lièvre, Het Haasken, op het Koophandelsplein

Het verenigingslokaal van de "Club Nautique" op het Koophandelsplein .
Dat van de "Sport Nautique" was in de Schouwburgstraat gevestigd .
Volgens de dagbladverslagen van de tijd krioelde het voor beide lokalen
van het volk na de overwinningen te Henley.
Prentkaarten van De Graeve Th . (Gent) uit 1908 .
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(nu café Midi) . Van zohaast hij een auto bezat zal hij ook wel lid
geworden zijn van de prestigieuze Automobile Club des Flandres
gevestigd in de Exelsior Wine Cy op de hoek van de Schouwburgstraat en de Kouter . En in de Grote Huidevettershoek, op enkele
minuten van de Kouter, had hij ook zijn stek als lid van de daar
gevestigde vrijmetselaarsloge . En op de Kouter was ook de uitgever
van zijn boeken gevestigd . Hierover had ik het reeds eerder . Niet te
verwonderen dus dat de Kouter meerdere malen aan bod komt in
zijn romans .
In de woman 'n Leeuw van Vlaander n beschrijft hij :Zet binnenkomen van de laatste tijdingen over de uitslag van de verkiezing . Bij
zijn beschrijving geeft Buysse de indruk dat het gebeuren plaats
vindt op de Kouter, die hij hier Grand-Place heet .
Verkerken stelt vast dat hij het in genoemde roman altijd over de
Grand-Place heeft en niet over de Kouter, alhoewel hij daar in
andere verhalen geen moeite mee had . Verkerken veronderstelt dat
het misschien te maken heeft met de politieke vooruitstrevendheid
van de roman .
Mijn conclusie is dat hij het woord Kouter niet kon gebruiken
aangezien de politieke bolwerken waarover hij spreekt niet op de
Kouter gelegen waren . Dat zou de lezers te veel opgevallen zijn . Het
ging hier nu niet over een vrijblijvende al dan niet verminkte naam
van een café, hotel of bodega, maar over iets concreets .
Het enige in Buysses tijd nog bestaand politiek hoofdkwartier op
de Kouter was dit van de liberalen in de Concorde . Het was de
Association libérale et constitutionnelle de 1'arrondissement de
Gand. Of Buysse daar ook lid van was weet ik niet . In elk geval de
beschrijvingen die over de verkiezingskoorts werden neergepend zijn
die van een man die er middenin stond en met een journalistieke
nauwkeurigheid werden beschreven .
Verkerken brengt in verband met de Kouter als laatste detail de
brede straat te berde die tussen de Kouter én het stationsplein loopt .
Hij zegt dat Buysse die straat nogal fantasieloos Grand'Rue noemt 12 .

(12) Grand'Rue schijnt maar eenmaal gebruikt te zijn geweest, nl . in 'n Leeuw van
Vlaanderen, VW I, 1006 .
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De oostkant van de Kouter met het Posthotel en de Caveau en rechts, op de
hoek van de Schouwburgstraat, The Exelsior Wine Cy.
Prentkaart uitgegeven door Lumen (Brussel) in 1920.
De ondertiteling, hier niet op te zien, luidt Grande Place!

Hevig ontroerd eensklaps, ondanks zijn pessimistische onverschilligheid van een uur te voren, doorkruiste Robert 't stationsplein,
drong met moeite door de opgewonden menigte, spoedde zich door
de brede Grand'Rue, naar 't centrum van de stad .

Grand'Rue verbindt dus het stationsplein met het centrum en niet
de Grand-Place zoals Verkerken beweert .
Tweedeus is hij opnieuw verkeerd wat het station betreft, waardoor
hij de Kortrijksesteenweg en -poortstraat erbij haalt alsmede de
Nederkouter, waar het in feite over de Vlaanderenstraat gaat . En zo
fantasieloos de Vlaanderenstraat als Grand'Rue betitelen is dit vanwege Buysse ook weer niet zoals Verkerken beweert .
Nog een heel kleine opmerking: de nijverheidskring (p . 178) of de
Société Industrielle die Verkerken laat zetelen op de bovenverdieping
van het Café des Arcades is juist . Maar in 1 886 was er al lang geen
sprake meer van die kring 13 .

(13) Prosper Claeys, o .c ., p. 104-105 .
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De Vismarkt (p . 180).
Hier zou ik als kanttekening willen vermelden dat wat Verkerken
beweert als zou de bekende pomp van de Groentenmarkt en het
kleine veilingshuisje op het Veerleplein, zich bij Buysse op hetzelfde
plein bevinden . Zo is het nochtans niet te lezen in het verhaal
"Mijn" . Wel staat er het volgende :
Daar galmde eensklaps hard en luid een bel en meteen verscheen
een man in de opening van het stenen hokje, boven de pomp . Het
was een allergrappigst gezicht . Men kreeg de indruk alsof die man
plotseling uit de diepten van de waterput was opgeweld en of het
water, dat af en toe gepompt werd, uit zijn eigen lichaam stroomde .
("Mijn", VW V, 900)
Zou daar nu nog "gemijnd" worden, als jaren her? Zou daar nu nog
een man staan in het stenen hokje, boven de waterpomp, waarvan
het water uit zijn eigen lichaam schijnt te stroeten, . . . ?
("Mijn", VW V, 904)
Het zal de lezer duidelijk zijn dat enkel het Veerleplein beschreven
wordt . Maar het toneeltje van man in hokje boven waterpomp past
beter in het verhaal dan de prozaïsche werkelijkheid . De gewone
handpomp stond naast het huisje, zoals uit oude foto's blijkt .
Ter vervollediging, de halfbroer van Buysses moeder was dokter in
de geneeskunde en woonde in het Gewad nr . 4 . Huis dat er nog altijd staat .
Hierbij aansluitend haal ik nog een incident aan dat plaatshad op
het pleintje (Sint-Veerleplein) en zoals het beschreven is in "De Eter"
(VW V, 780) .
Eerst in het kort wat voorafging aan het incident . Buysse beschrijft zijn obsessie voor de honger. Hij beschrijft zeer kleurrijk zijn
maaltijden die hij neemt in een volksrestaurant op het Veerleplein
naast de vismarkt . Hij zegt niet of het links of rechts van de ingang
was . Daar ontmoette hij een zeer dik personage dat hij de
zelfgekozen naam van "notaris" geeft . Hij is geobsedeerd door diens
geweldige eetlust . Na een maaltijd volgt hij als gehypnotiseerd zijn
veelvraat, die merkt dat hij gevolgd wordt . Deze berispt licht
bedreigend Buysse en gaat daarna zijn beklag doen bij een politieagent, dan volgt dit:
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Ik wachtte maar niet tot de diender naar mij toekwam . In enkele
wilde sprongen was ik weg, dwars over 't pleintje, tussen de kramen
door, langs een gracht en in een steegje, tot ik buiten adem in 't
gewoel van een der grote, drukke straten kwam .
De gracht is hier de Plotersgracht die nog bestond toen Buysse in de
jaren 1871-73 de Ecole Moyenne de 1'Etat volgde, gelegen in de
Roskamstraat nr. 2 . De Bisdomkaai was nog niet aangelegd . Het
steegje was de Zeugsteeg en de grote drukke straat zal wel de Oudburg geweest zijn .

Het stationsplein (p . 180-181).
Dit wordt alleen pro-forma nog eens vermeld om te zeggen dat in
het licht van wat hierover in voorgaande teksten wordt medegedeeld
deze volledige paragraaf van generlei waarde is en mag geschrapt
worden .

De Waux-Hall (p . 186).
Ik heb tevergeefs het drie bladzijden lang verhaal 14 gelezen en nergens het woord Waux-Hall tegengekomen zodat ik niet weet hoe
Verkerken uit het verhaal dat woord geïnterpreteerd heeft . En ten
andere de historische Waux-Hall eindigde zijn carrière op de Coupure rond 1832, terwijl het boek waarin het verhaaltje verscheen
uitkwam in 1911 .
Als laatste punt wil ik nog een steentje bijdragen tot de nota over
de Descente des Voyageurs te Deinze (p . 191) . Volgens Buysse stond
dit hotel rechtover het spoorwegstation . In werkelijkheid stond daar
het Hotel de la Station . Het was ondermeer ook het Local de l'Association des Voyageurs zoals op een bord aan de gevel was geschilderd 15 . Heeft Buysse ook hier enkele namen door elkaar geklutst ?
Het heeft er alle schijn van .` G

(14)
(15)
Kunst(16)
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"In de grote sombere stad" (VW V, 151-153) .
André Verbeke, "Horeca- en Middenstandsbedrijven te Deinze" . Kontaktblad van de
en Oudheidkundige Kring van Deinze, juli 1984, Ode jg., nr. 5, p . 331 .
Herkomst illustraties : Verzameling A . Verbeke, Gent .

In memoriam Antonin van Elslander
10 september 1921 -17 juni 1999

Op 17 juni 1999 is Antonin van Elslander - Toon voor de vrienden
- te Neusden overleden . De afscheidsplechtigheid, in intieme kring
van familie en vrienden, vond plaats op 24 juni te Lochristi .
Prof. em . dr. Antonin van Elslander werd geboren te Gent op 10
september 1921 en deed zijn middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum van zijn geboortestad . Zijn carrière was rechtlijnig .
Na zijn studies Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent
(1938-1942) vond hij meteen een onderkomen in de Centrale
Bibliotheek van de universiteit als wetenschappelijk assistent (19421943) en kreeg vervolgens een aspirantmandaat van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1943-1946) . Na zijn
legerdienst (1945-1946) werd hij aangesteld als navorser FWO
(1946) en werd dan achtereenvolgens assistent (1946-1952), buitengewoon bursaal FWO (1952-1954) en bibliothecaris van de
Centrale Bibliotheek RUG (1955-1957) . Van 1948 tot 1953 was hij
tevens lector Nederlands aan de Universiteit te Rijsel . Hij was in
1950 gepromoveerd op een studie over Het refrein in de Nederlanden ;
in 1953 behaalde hij eveneens het diploma van bibliothecaris-bibliograaf. In 1952 en 1953 werd hij bedreigd door een zware ziekte,
waaruit hij mentaal versterkt, levenskrachtig maar met een absoluut
besef van de betrekkelijkheid van alle dingen, terug is gekomen . Bij
K.B . van 4 december 1957 werd hij aan `zijn' Alma Mater benoemd
als docent in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, als opvolger van
zijn vereerde leermeester Frank Baur. Op 1 januari 1962 werd hij
gewoon hoogleraar en hij bleef voltijds professor Nederlandse letter
kunde tot zijn emeritaat, per 1 oktober 1986 . Sinds 1967 was hij lid
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, waarvan hij eveneens voorzitter is geweest en jarenlang ook
waarnemend vast secretaris .
Vertoont de academische carrière van Toon van Elslander een steile en rechtlijnige ontwikkeling, inhoudelijk daarentegen wordt ze
vooral gekenmerkt door diversiteit, door veelzijdigheid en door uiteenlopende belangstellingssferen . Toon van Elslander heeft als hoog227

leraar, als cultuurdrager en als publieke figuur vele paden bewandeld .
In de inleiding tot Terugblik, de bundel waarin naar aanleiding van
zijn emeritaat de meest markante van zijn opstellen en toespraken bijeen werden gebracht, werd er al op gewezen dat hij zich als
academicus op verscheidene gebieden van de voornamelijk ZuidNederlandse literatuur heeft toegelegd .
Aanvankelijk ging zijn aandacht naar de rederijkersstudie uit . Zijn
licentieverhandeling was al aan het refrein gewijd, een onderwerp
dat hij vervolgens uitwerkte in zijn doctoraat, waarbij hij ook een
brede basis legde voor verder onderzoek . Zo was hij sedert 1943 de
redacteur van het Jaarboek van de Gentse rederijkerskamer De
Fonteine, dat hij meer dan vijftig jaar ononderbroken heeft samengesteld ; hij heeft ook vele van zijn studenten voor hun licentieverhandeling op het spoor van een editie van rederijkersteksten gezet .
Naast de rederijkersstudie, die hij trouw is gebleven tot zijn allerlaatste actieve ogenblikken - ze was voor hem, zoals hij het zelf formuleerde, als "een oude en trouwe vriendin" - kregen geleidelijk aan
ook de brieven en documenten uit de 19de eeuw, aanwezig in de
Gentse universiteitsbibliotheek, zijn aandacht als belangrijke bouwstenen voor de geschiedenis van de 19de-eeuwse literatuur en van de
Vlaamse Beweging . Zijn onderwijs en onderzoek breidden zich nog
verder uit naar andere domeinen : de Middeleeuwen (met Maerlant,
Hadewijch, Ruusbroec), de Renaissance (Bredero, Huygens, Hooft),
de late 19de eeuw, met de gezusters Loveling en de Van Nu en
Straksers, vooral Buysse, Vermeylen en Teirlinck, en de 20ste eeuw,
met zijn geliefkoosde Gentse dichter Richard Minne .
Over deze favoriete figuren kon hij lesgeven, toespraken houden
en gewoon vertellen als ging het om oude bekenden en goede vrienden, om levende wezens over wie hij steeds weer smeuïge anekdotes
wist op te diepen . Deze gave, het levendige oproepen van de grote
en kleine menselijke trekjes van de schrijvers die hij bestudeerde,
heeft hem tot een onderhoudend professor gemaakt, naar wiens lessen vele honderden studenten met plezier gingen luisteren . Toon van
Elslander vertelde, en haalde uit zijn fenomenaal scherpe geheugen
vele herinneringen op die hij kleur gaf met pittige details .
Toon van Elslander, de man met de legendarische, onafscheidelijke sjaal, was een zeer beminnelijke figuur en een graag geziene gast
in velerlei kringen . Hij telde dan ook vele vrienden en vriendinnen .
Slechts de laatste jaren van zijn leven heeft hij gekozen voor een vei228

lige en definitieve thuishaven. Een keuze die uiteindelijk werd bezegeld door een huwelijk met zijn levensgezellin Yolande de Backer. Zij
heeft hem tot zijn laatste minuten thuis bijgestaan en verzorgd .
De betekenis van Antonin van Elslander voor de Buysse-studie kan
moeilijk worden overschat : men mag zonder enige vorm van overdrijving stellen dat de belangstelling voor Buysse vanaf de jaren
zestig in hoge mate mede aan hem te danken is .
Het begon allemaal met een Buysse-herdenking in 19S9, georganiseerd door het Willemsfonds te Gent . Van Elslander werd toen
door collega Hans van Werveke, de bekende historicus, gevraagd als
spreker. Hij was meteen geboeid door de mens en de schrijver Buysse
en deze belangstelling resulteerde in de vlotte biografische studie die
werd gepubliceerd in twee deeltjes in 1960 en 1961 . Van dan af werd
Buysse ook geregeld opgevoerd in zijn colleges voor de Gentse
germanisten, waardoor hij zijn liefde voor de figuur overdroeg op
vele studenten . Het was ook bijna vanzelfsprekend dat de vraag van
uitgeverij Manteau om een Verzameld werk-editie te verzorgen bij
Van Elslander en zijn directe omgeving terechtkwam . Het voltooien
van deze uitgave, in 1982 - vijftig jaar na het overlijden van de
schrijver - ging gepaard met de inrichting van een uitgebreide tentoonstelling in het AMVC te Antwerpen, waarvoor ook een ploeg
Gentse onderzoekers werd ingezet . Zij stelden het inmiddels veel
geciteerde Herdenkingsalbum samen . Het was vervolgens de wens
van baron René Buysse, zoon van de schrijver, dat de studie van
Buysses werk ook hierna verder zou worden gezet . Om dit te realiseren werd de vzw Cyriel Buysse Genootschap opgericht, dat onder
meer jaarlijkse Mededelingen uitgeeft .
Anne Marie Musschoot
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CYRIEL BUYSSE oktober 1998 - september 1999

Het spreekt vanzelf dat we deze kroniek beginnen met een overzicht
van de brede waaier van activiteiten die werden georganiseerd in het
kader van "140 jaar Cyriel Buysse" te Nevele . Het hiertoe opgerichte herdenkingscomité, geleid door voorzitter L . Cleppe, schepen van
cultuur K . van Renterghem en secretaris P. Schelstraete, is erin
geslaagd een zeer rijk jaarprogramma samen te stellen, met voor elk
wat wils . In april en mei bracht de Landegemse Toneelvereniging
"Feniks" een zeer verzorgde voorstelling van Hetgezin Van Paemel in
een regie van Marjan Loman . De lokatie op boerderij Zevenbunder
te Vosselare-Nevele gaf een bijzonder authentiek cachet aan het
gebeuren en was het perfecte kader om het steeds weer aangrijpende
stuk in de eigen tijd te situeren . Er waren zeven voorstellingen (23,
24 en 30 april, 1, 2, 7 en 8 mei), telkens ingebed in een totaalspektakel dat de sfeer van de tijd deed herleven . De `Volkskunstgroep
Reintje Vos' uit Kemzeke bracht telkens een optreden met vendelzwaaiers en de uitvoering van oude volksdansen (meiboomplanting) ;
in en rond de ruime boerderij zelf werden hoevewerktuigen getoond
en diverse ambachten voorgesteld . In een grote tent voor de boerderij werden bovendien hoeveproducten en versnaperingen voorzien .
De voorverkoop is al gestart op 21 maart met een ontbijtbuffet in de
sporthal in Landegem, helemaal in Buyssestijl . Uw verslaggeefster
kwam ook ter ore dat in de brede Nevelse omgeving Buyssetaarten
werden verkocht bij de bakker .
Op zondag 10 mei ging van 15 tot 18u onder het motto "'t es
Kirmesse, 't es Kirmesse in Neevle!!!" een Sinksenstoet uit . Bij die
gelegenheid reed een stoomtram door de straten van Nevele en de
Lange Munt en zorgden diverse verenigingen voor evocaties uit het
werk van Buysse . Nog in het straatbeeld waren de koets van de
baron, de boer met paard en kar, leurders en andere historische personages te zien . Feest in het dorp dus, dat werd ondersteund door
muziek anno 1900, verzorgd door de Nevelse fanfare, door accordeonspelers en door Erik Wille, aangekondigd als een "echte volkszanger" . Niet aangekondigd, maar wel zeer gesmaakt, was het optre23 1

den van Yvette Verbauwen, die "zachte" Loveling-poëzie voordroeg
in de tuin van de vroegere cichoreifabriek .
Een volgende voltreffer was de toneelbewerking van de bekende
roman Tantes, gespeeld op 5 en 6 juni in het Auditorium van het
nieuwe bibliotheekgebouw, Stationsstraat 20 te Landegem, door de
toneelvereniging "De Gebroken Spiegel" van Bellegem in een regie
van Jef Depaepe . De toneelbewerking van Boudewijn Vander Plaetse
(ze werd in 1992 in Zwevegem gecreëerd en de lezers van deze
Mededelingen hebben er in 1998 al een uitvoerige studie over kunnen lezen van de hand van Katrien de Muynck) werd eerder al opgevoerd in Bellegem (16, 17, 23 en 24 april 1999) . Regisseur Jef
Depaepe beklemtoont in de programmabrochure dat Tantes zeker
geen "ouwe koek" is, maar integendeel om meerdere redenen interessante materie blijft . Hij wijst niet alleen op de documentaire
waarde : "de uitbeelding van de toenmalige plattelandsaristocratie met haar typische moraal, en haar meedogenloze deugd- en
geldcultuur", maar stelt ook dat de diepere gelaagdheid van de
roman/het stuk blijft bekoren : we kunnen eruit afleiden "dat
menselijke drijfveren maar weinig veranderd zijn : geld en macht blijven immers nog altijd onze wereld beheersen" . En dan is er natuurlijk Buysses "creativiteit en talent, die via herhaling, spiegeling en
parallellisme zowel de toekomst als het verleden in het heden
zichtbaar maken ." Regisseur Depaepe is niet de enige die het beseft :
"Buysse laat [inderdaad] nog altijd [ . . .] creatief met zich omgaan .
De productie van Tantes door "De Gebroken Spiegel" kreeg zeer
terecht veel aandacht in de lokale pers in West- en Dost-Vlaanderen .
Zeer passend in het Nevelse programma was verder een nieuwe
productie van De Raadsheren van Nevele, een collage van fragmenten
uit de vijf gemeenteraadsverslagen waarmee Cyriel Buysse, in zijn
jonge jaren als klerk werkzaam op de burgerlijke stand op het
gemeentehuis, anno 1 885 officieus debuteerde . Deze theaterversie
werd gebracht door de Koninklijke toneelbond "Niet Versagen" van
Hansbeke en liet onder meer een zeer overtuigende Aimé Anthuenis
zien in de rol van burgemeester baron Leonce Mulle de Terschueren .
Er waren zes opvoeringen (20 en 27 augustus, 3 en 17 september,
1 en 8 oktober) op diverse lokaties in Poesele, Nevele, Vosselare,
Landegem, Merendree en Hansbeke. De regie was van Frank
Maegerman .
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Het programma werd afgesloten op 25 september met een academische zitting in het Auditorium te Nevele-Landegem, waarbij ook
het nieuwe bibliotheekgebouw zelf, waarvan dit fraaie multifunctionele auditorium deel uitmaakt, officieel werd geopend door burgemeester Roger Boone . Tegelijk werd in de bibliotheek een interessante tentoonstelling geopend over de Nevelse periode van Buysse,
samengesteld door de nijvere voorzitter van de heemkundige kring
"Het Land van Nevele", Jan Luyssaert. De tentoonstelling liep nog
tot 17 oktober en heeft vrij veel belangstellenden naar Landegem
gelokt . Jan Luyssaert zorgde voor aparte rondleidingen voor middelbare scholieren en heeft op die manier zowat 500 jongeren vertrouwd gemaakt met de wereld van de jonge Buysse . Voor de leden
van het Buysse Genootschap en van de heemkundige kring "Het
Land van Nevele" was een drukbezochte aparte rondleiding voorzien
op 17 oktober. Blikvangers in de tentoonstelling waren enkele handschriften uit het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
te Antwerpen en uit het bezit van Antoine Janssens' Museum
Rietgaverstede, naast enkele unieke stukken uit de collectie van D .
D'Hooge . Bij de tentoonstelling werd een beknopte catalogus aangeboden, eveneens samengesteld door Jan Luyssaert .
Zoon Jan Janssens, de huidige beheerder van het streekmuseum
Rietgaverstede, gaf aan Peter Lombaert de opdracht een film te
draaien "Omtrent Buysse" . De film begint met fragmenten uit Het
gezin Van Paemel en laat verder verscheidene persoonlijke getuigen
aan het woord met hun herinneringen aan wat verteld werd over
"menier Buize" . Ook uw kroniekschrijfster is even in beeld met wat
commentaar . Deze film werd voor het eerst aan het publiek voorgesteld op 2 oktober in het Landegemse auditorium . Behalve deze film
heeft het uitgebreide Buysseprogramma nog een ander blijvend en
tastbaar resultaat opgeleverd . De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid Nevele heeft aan ingeweken autochtoon Johan Verminnen
opdracht gegeven een cd over Buysse samen te stellen . Het is een
geslaagd geheel geworden, dat onder de titel "In het land van nevel
en mist" diverse muzikale en gesproken evocaties brengt : l . Johan
Verminnen in een nieuw nummer, "Het land van Cyriel Buysse",
2 . Jo Decaluwe zegt "Nonkelken" uit zijn Typen-programma,
3 . 't Kliekske met "In het park", 4 . Erik Wille met "Aeroplan",
5 . Het koor Niviala met "Het festival van Deinze", 6 . Erik Wille met
"De loteling", 7 . Tine Ruysschaert met "Met een penseel geschreven"
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(fragmenten natuurbeschrijvingen uit Buysses Roteken van Dale),
8 . 't Kliekske met "Franse Polka", 9 . Johan Verminnen met een vroeger nummer "Café de reisduif", 10 . Erik Wille met "Den laffe
moord op den eeres. Abbé van Nevele" en ten slotte 11 . Het koor
Niviala, met "Dorp van woorden waar wij wonen" . Deze laatste
tekst, geïnspireerd door een fragment uit Buysses roman De strijd, is
van de hand van Erwin Mortier, auteur van de roman Marcel, de literaire revelatie van het afgelopen jaar . De cd werd op 500 exemplaren
geperst en is tegen 500 F. te koop in de gemeentelijke bibliotheek .
We kunnen hier ook nog signaleren dat in de marge van de viering
140 jaar Cyriel Buysse het driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring "Het Land van Nevele" zijn septembernummer 1999
(jg . XXX, afl . 3), geheel heeft gereserveerd voor Buysse : Jan Luyssaert heeft gezorgd voor een herdruk van enkele eerder gepubliceerde artikelen over Buysse, waarin de auteurs op zoek zijn gegaan naar
de aanknopingspunten van Buysses werk met de Nevelse realiteit .
Luyssaert zelf schrijft inleidend over "Cyriel Buysses Nevelse periode
(1859-1896)" ; er zijn twee geactualiseerde, rasp . licht bijgewerkte
versies van bijdragen van de betreurde Jozef van de Casteele, over
"Het rusthof te Vosselare en zoals C . Buysse het zag in `Het hofje"
en over "Het niet onbesproken drietal uit De schandpaal" ; Arnold
Strobbe legt in "Herinnering . Een verhaal van C . Buysse" het verband tussen dit verhaal uit Stemmingen en Buysses lidmaatschap van
de schuttersgilde Sint Sebastiaan in Poeke en Lotenhulle en gaat verder op zoek naar sporen van "Lotenhulle in het werk van Cyriel
Buysse" ; Jan Luyssaert onderzoekt de verbanden tussen de "Nevelse
realiteit en Buysses fictie in `Het recht van de sterkste" ; Stefaan de
Groote schrijft over "De automobiel van Mijnheer Cyriel" en André
Bollaert heeft in de Larousse universel van 1922 Cyriel Buysse vermeld gevonden en daar verder nog ontdekt dat een "buysse" of
"buyse" in feite een klein Hollands schip is, bestemd voor de haringvangst . Dat het woord niet van Franse oorsprong is wordt volgens
A . Bollaert bevestigd in het Middelnederlandsch handwoordenboek,
dat buse, buuse en buysse registreerde . In de dikke Van Dale is hiervan nog buis over gebleven (verwijzend naar Oudfrans buce en
Middellatijn bussa), met de betekenis haringbuis . Op de twee laatst
genoemde na gaat het hier om bekende bijdragen, maar het is zeker
handig ze zo bij elkaar te hebben .
2 34

Maar we gaan nog even terug in de tijd : er is nog een en ander te
vermelden dat is voorafgegaan aan de uitgebreide viering in het
Nevelse . In 1988 bracht Lucien Cleppe, voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid te Nevele ook zelf actief in de
toneelvereniging "Niet Versagen" te Hansbeke, een theatervoorstelling met Buysses ontroerende verhaal "Grueten Broos" . Op 20 oktober 1998 was er nog een optreden in KBG Destelbergen Centrum .
Lucien Cleppe zal voor het toneelseizoen 1998-1999 optreden met
een voorstelling van nog een ander aangrijpend Buysseverhaal, "Van
Alleynes ziel" . Verdere berichten hierover volgen dus nog . Ook Jo
Decaluwe, de vaste waarde van het eenmanstoneel met Buysseteksten, bleef actief. Hij houdt zowel "De raadsheren van Nevele" als
"Typen" en "Och Hiere God Toch" op zijn solorepertoire . Dat laatste heeft hij nu reeds 160 keer gespeeld en ook "Typen" (nu ook als
"riepen" op de affiches en de folders) blijft maar volk trekken in
d'Ouwe Hoeve te Deurle . In Teater Tinnenpot, een kleinere speellokatie van Arca, was verder nog een productie te zien van "De
parochiezaal - een reis door 90 jaar Vlaams toneel in 90 minuten"uiteraard met een flits uit Buysse (2, 9,11 en 23 maart 1999) . Graag
vermelden we hier ook dat Hetgezin Van Paemel werd opgevoerd op
19, 20, 21, 26 en 27 februari 1999, door het D .A .TT of Dudzeels
Amateur Theater "De Scène" in de Bijenkorf te Dudzele . Deze
West-Vlaamse ploeg speelde in een regie van de rasechte Bruggeling
Jean-Paul Lantsoght, die reeds actief is geweest in diverse theatergezelschappen . Regie-assistente was Lieve Dhont ; de algemene leiding
was in handen van Frank Vermeulen .
Na de uitverkochte reeks van vorig seizoen bracht ook het Gentse
Theater de WAANzin nog zijn zeer gesmaakte versie van Het gezin
Van Paemel opnieuw. Extra voorstellingen waren te zien op 13, 19,
20, 26 en 27 maart. Een gesprek met regisseur Lucas de Bruycker
heeft u in de vorige aflevering van deze Mededelingen al kunnen
lezen .
Verder zijn er nogal wat publicaties die onze aandacht vragen . Het
septembernummer 1998 van het driemaandelijkse Franstalige tijdschrift Septentrion, uitgegeven door de bekende stichting Ons
Erfdeel die ook het gelijknamige tijdschrift uitgeeft, is geheel gewijd
aan "La grande guerre" . In dit speciaal nummer zijn onder meer teksten van Cyriel Buysse afgedrukt, met name "Le major" (oorspron235

kelijk "De majoor", in de bundel Uit de bron (1922), VW S),
"Mohammed en serre flamande" (een fragment uit het reisdagboek
Van een verloren zomer (1917), VW 6) en "Ypres" (in Vredesdagboek
(1920), VW 6) . De drie teksten werden uit het Nederlands vertaald
door Jean-Marie Jacquet .
Het boekennummer van Knack, 28 oktober 1998, bevat een essay
van Frank Hellemaas, "Van Walden tot de NV L.A .N .O .Y.E . Van de
gemeenschapskunst van de Negentigers tot het literaire bedrijf van
vandaag: hoe staat het met de letteren toen (1898) en nu (1998)?" .
Cyriel Buysse kwam hierbij uiteraard ter sprake, zelfs met foto, als
vertegenwoordiger van de gemeenschapskunst die de Vlaamse literatuur op het einde van de vorige eeuw grondig heeft gemoderniseerd .
Schoppenboer, verschenen in 1898, staat model voor de manier waarop Buysse "de kracht en zelfdestructie van de Vlaamse volksmens" in
beeld heeft gebracht . Buysse wordt door Hellemars zelfs een
Spielberg avant la lettre genoemd. Buysse en Streuvels worden verder
terecht in één adem genoemd en op dezelfde voet gesteld: ze "belichamen ieder op hun manier het gepassioneerde totaalkunstwerk dat
de Vlaamse literatuur honderd jaar geleden op de kaart bracht van
de internationale literaire scène" ; en : "Hun romans houden de lezer
een spiegel voor van de veranderende samenleving" .
Een leuke uitsmijter werd gebracht door de zeer informatieve meeneemkrant De witte raaf, nr. 76, november-december 1998 . De
redactie heeft een verzameling aangelegd van fictieve beeldende kunstenaars . Voor deze bonte portrettengalerij schreef JP (= Jurgen
Pieters), een stukje over "Monfort (actief in België, tweede helft
19de eeuw)", geïnspireerd door de novelle "Brood of dood" van
Buysse ( VW 4), het verhaal van een tragische kunstenaar die zich tot
doel stelde met zijn werk maatschappelijke wantoestanden aan te
klagen en die op handen wordt gedragen door enkele vooraanstaande vertegenwoordigers van de hoogste maatschappelijke klasse .
"Precies het soort mensen tegen wie Monfort zich in zijn kunst
trachtte te verzetten" . Goed gezien van de biograaf. Ook Leen Huet
verdient hier nog een eervolle vermelding als auteur van een fraai
stuk over "Buysse te fiets", geïnspireerd door haar lectuur van de
verhalenbundel Kerels (in het cultuurblad `Café des Arts' van De
Morgen, S november 1998) . Het boek zelf is niet meer in voorraad
bij de boekhandel maar wordt hier met warme bewondering en een
sterk inlevingsvermogen besproken en aanbevolen voor een heden236

daags publiek. Leen Huet looft vooral de gedetailleerdheid, de
opmerkzaamheid waarmee "Mijnheer Buysse" mensen en dingen
beschreef. De schrijfster van het stuk heeft vroeger duidelijk andere
dingen over Buysse gelezen en geleerd dan wat ze hier zelf voor de
moderne lezers wil aanbevelen, en betreurt het dat uitgerekend deze
"heer" lange tijd beschouwd werd als een "ploeteraar in het vuile" . Ja :
"Het is moeilijk om niet van Cyriel Buysse te houden" . En ja : de
Buysse van Kerels is inderdaad iemand die veel gezien heeft en er
innemend kan over vertellen .
In het hiervoor al genoemde Septentrion, 28ste jg ., nr. 1, maart
1999, werd een bijdrage opgenomen van Joris van Parys, "Toute la
Flandre est en lui' . Cyriel Buysse et la littérature flamande d'expression francaise" . De titel zal de aandachtige lezer van deze Mededelingen vertrouwd in de oren klinken . Het gaat inderdaad om een
bekorte bewerking van de lezing die Joris van Parys hield voor ons
genootschap en die werd gepubliceerd in aflevering XIV
Niet een bespreking, maar een toeristisch signalement hebben we
gevonden in de uitgebreide bijdrage van Luc Decorre over "Oorden
dus waar dichters en andere schrijvers ooit hun eenzame en weinig
gewaardeerde lees- en schrijfactiviteit hebben uitgeoefend", in
Vlaanderen, nr. 275, jg . 48, nr . 2, maart-april 1999, p. 65-103 .
Buysse wordt er vermeld met een verwijzing naar "zijn" kamer in het
Nevelre museum Rietgaverstede (p . 9S) . Ook in de Brieven 1921195Ovan Gerard Walschap, reeds verschenen in oktober 1998, komt
Buysse enkele keren ter sprake . Maar daarover kan u meer lezen in
de bijdrage van Joris van Parys over de Buysse-viering van 1929, eerder in deze Mededelingen . Nog zo'n interne verwijzing past bij het
artikel van Prosper de Smet in deze aflevering: de auteur heeft ook
twee van zijn columns gewijd aan zijn inspirerende "herlezing" van
Buysses novellen ("Verhaal uit Arm Vlaanderen" en "De hond en de
economie", respectievelijk in De Morgen van 16 juli en van 20 augustus 1999) .
Tot slot nog eer wie eer toekomt: tante Virginie . In Mensen van
Toen, het driemaandelijks familiekundig tijdschrift van de heemkundige kring "Het Land van Nevele", jg . 8, afl . 4, december 1998,
is een interessant stuk verschenen over "De voorouders en bloedverwanten van Virginie Loveling" van de hand van Jan Luyssaert . Het
artikel biedt heel wat nieuwe informatie en wordt ingeleid door een
"Minikwartierstaat" van Virginie Loveling . Onmisbaar voor wie zich
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in de familiegeschiedenis wil verdiepen . De Gentse dichter Richard
Minne wist het ook al : "wie dieper delft zal 't erts wel vinden" .
A .M .M .
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