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INLEIDING
Het magische jaar 2000 is voor het Cyriel Buysse Genootschap een
donker jaar geweest, net als het voorafgaande: in 1999 overleed de feitelijke stichter van het genootschap, Antonin van Els/ander; dit jaar, op
11 mei 2000, overleed barones Maddy Buysse, geboren Maddy Nerinx
(16 mei 1908). Ze werd net geen 92. Het was de wens van haar
echtgenoot, René Buysse, evenals van hun zoon Guy, dat er initiatieven
zouden worden ontplooid opdat het werk van hun vader en grootvader
bij een groot publiek bekend zou blijven en tevens op een academisch
niveau zou worden bestudeerd. Tot de realisatie van die wens heeft
Maddy Buysse, als stichtend lid en voorzitter van het genootschap, in
aanzienlijke mate bijgedragen. Het was mede dankzij haar financiële
steun dat deze Mededelingen tot dusver een voor iedereen toegankelijke
uitgave is kunnen blijven.
Inmiddels werd het algemeen bestuur van de v.z. w. Cyriel Buysse
Genootschap herschikt en aangevuld. Als nieuwe leden traden toe: Joris
van Parys, jan Luyssaert en Yves T'Sjoen. Deze laatste wordt secretaris,
een taak die tot dusver werd waargenomen door de eenkoppige redactiekroniekschrijfster, die nu voorzitter is geworden van de vereniging. De
fonctie van penningmeester, de onmisbare garantie voor de solvabele
werking van het genootschap, blijft onveranderd ingevuld door jan
Hoeckman.
Onveranderd is ook het concept van de Mededelingen. We openen
opnieuw met een getuigenis van een schrijver. Guido van Heulendonk,
germanist van opleiding, haalt herinneringen op aan zijn Gentse studietijd Hij legt haarscherp vast hoe overweldigend de kennismaking met
Buysse was en wat diens werk voor hem als schrijver betekent.
Een tweede blikvanger is de uitgebreide bijdrage van Joris van Parys:
de lezer van deze Mededelingen heeft eerder al enkele vingeroefeningen
te zien gekregen van de Buysse-biografie in wording. Het boek verschijnt in 2003. Wát hier wordt aangeboden is de voorpublicatie van
het volledige laatste hoofdstuk, dat wellicht ophefmakend zal blijken te
zijn. Het bevat in ieder geval heel wat nieuwe, onthullende informatie.
Er volgen nog twee zeer vernieuwende studies van het academische front.
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jaap Grave (München) heeft vorig jaar in Gent een proefSchrift
verdedigd over Duitse bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur en
heeft uit zijn portret van Paul Raché een beeld gedestilleerd van de
vroege receptie van Buysse. En Luc van Doorslaer staat een groot stuk af
van zijn Leuvense dissertatie over de Duitse vertalingen van Buysse.
Romain john van de Maele van zijn kant, die reeds eerder in deze
Mededelingen over Buysse schreef, laat ook hier weer een andere visie
aan bod komen in zijn speurtocht naar "antropologische interpretaties"
in de plattelandsromans.
Tot slot vindt de lezer zoals gewoonlijk ook enkele minder academische bijdragen, die wellicht een groot publiek zullen interesseren.
Vooral de bijdrage van heemkundige Arnold Strobbe heeft al verwachtingen gewekt. Zijn onthullende interview over het 'echte' gezin
Vtm Paemel, dat leefde in de Kontenhoek in Ruiselede, op de grens met
Poeke, werd al aangekondigd in De Standaard van 16 november 1999
(met correctie op 17 november) en lokte zelfi al een reactie uit in de
vorm van een open brief (De Standaard, 18 november 1999). Eddy
Vaernewyck belicht dan weer twee figuren die een rol hebben gespeeld in
Buysses leven en werk: de Deurtese molenaar Seraften en Gaston, de
chauffiur die werd opgevoerd in De laatste ronde.
Afsluitend kan nog worden gememoreerd dat degenen die zich hadden aangemeld voor de Buysse-wandeling op 23 september 2000 hebben
kunnen genieten van een heerlijk zachte, nazomerse middag. Na de fikse
wandeling in het gebied 'tussen Leie en Schelde: in de omgeving van de
molen van Multem (bij Oudenaarde}, werden de zeer talrijk opgekomen
leden (55) vergast op de lectuur van enkele natuurteksten van Buysse,
door Yvette Verbauwen. Zij las onder meer een stukje waarin het zojuist
bewonderde uitzicht wordt beschreven. Een mooi moment.
DE REDACTIE
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Onbekende foto van Cyriel Buysse en zijn vrouw Nelly Dyserinck,
aangetroffen in de nalatenschap van A. van Els/ander.

OP ZOEK NAAR DE VERLOREN WERELD
door
Guido van Heulendonk

1. Prehistorie
Cyriel Buysse kwam mijn leven binnen via de televisie. Dat geldt
voor velen van mijn generatie, vermoed ik. Het gezin Vtzn Paemel
precies. Robert Maes, 1963, ik was twaalf. Zalige tijd, toen tv nog
een godin was in plaats van een hoer, en 'Brussel Vlaams' de enige
zender die zich in alle weersomstandigheden sneeuwloos liet ontvangen, en waar je dus onvoorwaardelijk naar keek, van het eerste tot
het laatste programma, vooraf soms een strookje testbeeld
meepikkend, omdat je niet kon 'wachten tot zeven uur om de knop
in te drukken.
Wat een verarming, die veertig kanalen van tegenwoordig. Veertig
mogelijkheden om weg te zappen, zodra iets verschijnt dat het
gevaar van verheffing inhoudt, en dus meer intellectuele arbeid
vereist dan het optellen van doelpunten, of meer empathie dan het
meehuilen om een in Canada teruggevonden halfzus. Want kijken
zal de mens, zolang er schermen zijn. Desnoods naar Shakespeare,
als er alleen Shakespeare is.
Die avond was er alleen Buysse. Een stuk over een boer uit de
vorige eeuw, zei omroepster No ra Steyaert. Of Paula Semer. Een van
die mythische schoonheden van het Eugène Flageyplein.
Buysse - nooit van gehoord.
Wij keken.
Tot op de dag van vandaag kan ik, als zat ik opnieuw voor ons af
en toe rollende zwart-wit scherm, hele scènes naar boven halen,
dialogen doen opklinken, met gezicht en stem van de acteurs erbij.
'Hij zat doar zue schuen op zijn poepken .. .'- 'Kamiel, 'n schiet op
ouw eigen broere niet!' - 'Uitschiên mee oale voeren, Dees, 't stijnkt
te vele!' Zo levensecht, zo opwindend. Zo herkenbaar ook, voor mij,
Meetjeslandse buitenjongen. Dat waren mijn woorden, mijn taal,
mijn klanken, maar zover opgeschoven naar een register van ruwheid
dat ik er af en toe van schrok. Zelfs op de speelplaats of het voet-
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balveld spraken wij zo niet. 'Houd ouwen bek, smeirlap! Vuilkontel - Vuilkluet!' Gevloek en geketter, allemaal op diezelfde
beeldbuis waarop daarnet nog Koning Boudewijn en Sir Ivanhoe te
zien waren, in plechtige, heroïsche omstandigheden.
Ik denk dat ik toen mijn eerste notie van sociaal onrecht heb
opgedaan. Ivanhoe vocht ook wel tegen kasteelheren die hun boeren
verdrukten, maar dit was anders. Hier reed aan het einde niemand
een stralende horizon tegemoet op een wit paard, nagewuifd door
geredde en voor altijd gelukkige mensen. Hier bleven alleen gekwetste zielen over, bloedende harten, en het enige wit was het wit van de
spaanders die vielen onder Van Paemels hakkende mes.
Met een brok in de keel naar bed. Ach, mijn grote boosheid op
alles wat baron was en Frans sprak. Mijn plotse besef dat het flamingantisme dat ik aan Conscience had overgehouden, berustte op fictie, geschiedvervalsing. Goed voor kleine kinderen. Buysses les was
duidelijk: solidariteit bestaat alleen tussen portemonnees. In de
strijd om het bestaan overwon niet het goede, maar de sterkste. En
elke stap voorwaarts hield een breukvlak in, verlies van onschuld,
van zuiverheid. Eduard - een nieuwe toekomst in Amerika, maar
evenzeer de definitieve ontworteling, het onomkeerbare afstoten van
thuis en familie. Mscheid als verraad. Met name die slotscène van
Eduards vertrek grifte zich voor altijd in mijn geheugen, niet in het
minst door de tranen die ik moest bevechten, iets wat mij sedert
Boys Town niet meer was overkomen. Moeder Van Paemel, archetype
van compromisloze zorg en toewijding. 'Zurg dag' ou geld nie 'n
verliest en dag' in gien slecht gezelschaap 'n dompelt.' Jezus, dit had
mijn moeder kunnen zijn - dit zéi mijn moeder ook ongeveer, als ik
op schoolreis vertrok. Haar 'kruiske' op Eduards voorhoofd. 'Ge'n
geluef gij daar wel nie a!l, maar 't es toch nog nen truest veur mij.
God bewoare ou, Edewaard jongen.' Kamiel, de vermaledijde zoon,
die alsnog de groeten krijgt van zijn snikkende vader, en dank, net
voor het doek valt, 'veur die schuene kruene op Desirés graf'.
Zo'n vijftien jaar later las ik als leraar Nederlands Het gezin "\.0n
Paemel met mijn laatstejaars menswetenschappen. We speelden fragmenten. Wat gezien het grote aantal West-Vlamingen in de klas
soms tot verontrustende tekstcorruptie leidde. 'Wieder zien
ongelukkige maainschen, menère de paster, ge mooget gelooven.''Hort e kè hoe dasse no Masco skieten.' Soms nam ik zelf de rol van
Vader Van Paemel voor mijn rekening. Ik schaam me niet hier te
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onthullen dat ik bij de slotscène diezelfde tranen van toen in de
gaten diende te houden.
Het toeval (dat natuurlijk niet bestaat) wou dat het NTG op dat
moment Vtm Paemel op zijn programma had. We gingen erheen. De
klas was enthousiast, maar ik had moeite. Vader Van Paemel werd
gespeeld door Jef Demedts, die in mijn herinnering onlosmakelijk
was vergroeid met Masco, de stroper die hij toen, op Brussel Vlaams,
zo schitterend gestalte had gegeven. Heel het stuk door, telkens als
Demedts aan het woord was, leek het alsof iets niet klopte en moest
ik een neiging tot soufileren onderdrukken, tot hard telepathisch
gefluister: 'Hij zat doar zue schuen op zijn poepken ... !'
Nog later zag ik de verfilming, met Senne Rouffaer in de hoofdrol.
Maar dit was het 'Gezin' niet meer. Dit was cinéma. Andere taal,
ander verhaal, te veel kleur, te veel muziek.
Nee, alleen in die klungelige zwartwit-beelden van toen heb ik Van
Paemel geroken, de damp van zijn zweet en tranen, de stront op zijn
erf.

2. Lezen
Tijdens mijn eigen secundaire opleiding was Buysse niet echt aanwezig. Althans niet in de les. Thuis las ik het obligate Het recht van
de sterkste en enige kleinere dingen. Vond het prima. Maar toen ik

Germaanse ging studeren, lag Edgar Allan Poe op het nachtkastje.
Aan de universiteit (de RUG - Buysse-bolwerk van Prof. Van
Elslander) stond 'De Biezenstekker' op het programma. De novelle
had kort voordien in haar toneelversie, Driekoningenavond,
Vlaanderen veroverd - alweer via de televisie. Alweer op
imponerende wijze. De dreigende Cyriel van Gent, bloedend mes in
de hand. De onwaarschijnlijke slotscène, waarin Vrouw Cloet
(Blanka Heirman) haar echtgenoot achternaklimt op de zoldertrap,
voor de eerste samenslaap sedert jaren. Onwaarschijnlijk in haar
hardheid, totale ontmenselijking. De pas gestorven 'bastaard' ligt
ergens in een zijkamer, halfvergeten al, een 'accident de parcours',
zoals in de savanne ook wel eens een gnoekalf sneuvelt, waarna de
gnoekoe even het kadaver besnuffelt en verder trekt met de kudde.
Ook hier zijn belangrijkere dingen aan de orde: man en vrouw
moeten worden verzoend. Uitgerekend de pastoor heeft de juiste
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weg gewezen: via 's mans maag. En Cloet smult- van een 'schuen
stik buikschotel mee saveuen', en van 'brued mee koantjesseisse'.
Moet 'den kleinen' niet afgelegd worden? herinnert zijn vrouw zich
tweernaal het corpus delicti in de zijkamer. 'Doet 'r mee wa da ge
wilt,' gromt Cloet. Uiteindelijk zal deze repliek Vrouw Cloet minder
ontstellen dan haar eigen vergetelheid het bier te serveren dat ze speciaal voor Cloet heeft gekocht.
Maar het schrijnendst is misschien nog de dood van hondje
Siesken, de 'Biezenstekker' -passage die Driekoningenavond niet
haalde. Volgens mij -het blind rnaken van Ysengrijns kinderen en
de dood van Antoine Kanza in Gangreen 2 ten spijt - het wreedste
moment uit de Vlaamse letterkunde. En ook wel daarbuiten, vond
ik toen. Wat met Poe, Kosinski en Richard III net achter de kiezen,
toch een en ander betekende.
Buysse: grote meneer. En ik stond niet alleen met mijn mening.
Cyriel was all over de Elandijnberg dat jaar. Niet dat wij, studenten,
dweepten met hem. Maar er heerste toch algemeen begrip, toen een
van ons het ter plekke uitrnaakte met zijn vriendin, omdat ze, Twee
werelden op zijn studeertafel treffend, vroeg: 'Buysse - wie is dat?'
Een twintigste-eeuwse replay van Flauberts adieu aan Louise
Colet, die al even tragisch de laan werd uitgestuurd voor de literatuur.

3. Herlezen
Van toen af was Buysse weer in mijn leven, voorgoed.
Ook op het Vlaamse tv-scherm bleef hij, betrouwbaar als Halley's
komeet, geregeld opduiken.
Toen ik onlangs Prosper De Smets voortreffelijke stuk over zijn
'herleesavontuur' met de novellen onder ogen kreeg (Mededelingen
van het Cyriel Buysse Genootschap -XV), vroeg ik me af wat bij mij,
in een globale terugblik op wat ik gelezen had, bovenaan zou komen
te staan. Vooral De Smets ontgoocheling over 'Grueten Broos', dat
ook ik altijd als Buysses beste verhaal had beschouwd, intrigeerde
me. Al evenzeer als De Smets finale uitverkiezing van 'Op het kleine
gehucht', waarvan in mijn herinnering weinig was overgebleven,
behalve een beeld van voortdurend getafel, ook al met een (weliswaar
afgelegd) lijk in de buurt.
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Ik herlas beide novellen.
Overigens blijkt uit De Smets ervaring nog maar eens dat herlezen
niet zonder risico is, en met omzichtigheid dient te geschieden. Ik
schreef daar al over in DeKantieke Schoolmeester, naar aanleiding van
een nieuwe blik op Boons Menuet. Hoe herlezen kan uitmonden in
verlies: het virtuele verlies van een lang gekoesterd boek, dat opeens
niet goed meer wordt bevonden. Hoe zoiets erger is dan fysiek verlies, of diefstal. Goede herinneringen kunnen, eenmaal gewist, nooit
meer vervangen worden.
Nu, 'Broos' bleef wat mij betreft 'Het gehucht' kloppen. Misschien
ook omdat ik hele passages nog vers in het geheugen had, bijna uit
het hoofd kende en dus niet echt 'herlas'. Te vaak immers had ik
stukken voorgedragen, toen ik voor de klas stond.
De afwikkeling mag dan enigszins ongeloofwaardig zijn (daarin
kan ik De Smet volgen, hoewel mij alleen het happy-end met
Feelkens zuster stoort), toch weegt dit niet op tegen de meesterlijke
manier waarop Buysse de rest van zijn drama aan de lezer verkoopt.
Je moet het maar doen: een van oudsher voorbeeldige zoon zijn
moeder laten slaan om zoiets banaals als broodbeleg, een weduwe
bovendien die Moeder Van Paemel minstens evenaart in archetypische goedheid, en vervolgens een pathologisch ontsporend schuldbesef in beeld brengen - alles zonder één keer de pechstrook van het
tragikomische te moeten opzoeken.
Veel virtuozer is dit dan de eigenlijk toch wel evidente, naturalistische psychologie in 'De Biezenstekker', waar het geweld de logische uidoper is van de casting: primaire, bijna-criminele figuren,
gedreven door hormonen en territoriumdwang. Het moet al een zeer
dwarse lezer zijn, die moeite heeft met overspel als moordmotief,
zeker in dat milieu, of met wraak en frustratie als aanleiding tot kindermishandeling. Broos en zijn moeder staan echter veel dichter bij
ons, en dus veel meer bloot aan de toets van de vergelijking, c.q.
identificatie. Die ze volgens mij, met een beetje goede wil en sociaalhistorische inleving, probleemloos doorstaan. Dat heeft alles met
Buysses opbouw van het verhaal te maken, zo geraffineerd dat je als
lezer, tegen het moment dat de fatale klap valt, zelf de koude, uitputting en schreeuwende honger van Broos voelt. Voeg daarbij het
universele, lichtjes oedipaal gekleurde taboe van zoon-vergrijpt-zichaan-moeder, en je hebt iets dat ook de lezer treft als een klap. En de
afwikkeling van groteske wroeging verantwoordt.
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Toen ik het verhaal voor het eerst las, moest ik onwillekeurig
denken aan het oude lied over de moedermoordenaar, die naar zijn
'femme fatale' snellend met het uitgesneden hart van zijn moeder in
de hand - zoals de deerne had geëist -, overkop gaat, waarop het
hem ontglipte hart bezorgd vraagt of hij zich geen pijn heeft gedaan.
Nogal grand guignol, indien geen soap-avant-la-lettre. De associatie
komt dan ook volledig voor mijn rekening. Toch speelt Buysses verhaal een beetje in op dezelfde gevoeligheden. Alleen is hij een veel te
goede schrijver om het stereotype door te trekken. Bij hem geen
allesvergevende moeder die de relatie met de zoon liefdevol herstelt.
Het gaat allemaal veel subtieler. De verzoening komt er wel, maar de
barst zal nooit meer verdwijnen. Buysse schildert het meesterlijk.
Eerst het verwijt van de moeder, na Broos' vlucht en terugkeer: 'Ach
Hiere! dat 'n ha 'k toch noeit van ou gepeisd!' De wederzijdse tranen, die echter tot geen omhelzing leiden. Dan de hoofdkaas die ze
hem alsnog, ietwat voorspelbaar, opdient, maar die eerder een geraffineerde wraakoefening lijkt dan een 'Wiedergutmachung'. Later, als
ze zwaar ziek wordt, verzekert ze Broos nog wel dat alles vergeven en
vergeten is: "t Es het den ouën dag, jongen, den ouën dag die in mij
zit.' Maar uiteindelijk komt het ijzersterke moment van haar laatste
woorden, wanneer Broos haar op het sterfbed vraagt of zijn vader
haar ooit heeft geslagen: '0, nien hij, ... noeit, ... noeit .. .'
Knap - zelfs voor een postmoderne cynische lezer.
In ieder geval heb ik meer moeite om het dobbelspel in 'Op het
kleine gehucht' te geloven, dan Broos' boetedoening. Waarmee ik
niet gezegd wil hebben dat 'Het gehucht' geen kostelijk verhaal is.
Niet in het minst wegens dat geschrans dus. Ook nu weer deden
sommige bladzijden, indien al niet het water in mijn mond komen,
dan toch een soort verlangen ontstaan om in de keuken de ijskast
open te trekken. Ik weet niet of er ooit een detailstudie is gemaakt
over eten bij Buysse, maar ik ken weinig schrijvers die zo aanstekelijk over dit onderwerp kunnen schrijven, en er ook zoveel aandacht
aan besteden. Een en ander ligt natuurlijk voor de hand. In de weergave van de 'struggle for life' moet de bevrediging van primaire
behoeften wel een hoofdthema worden. Het bezit van een varken
een levensdroom. Maar ook waar het er minder rauw-naturalistisch
aan toe gaat, blijft die aandacht voor spijs en drank opvallend. De
extase van Cordhla in Lente, wanneer ze de Parijse 'sekelou' ten
geschenke krijgt. 'Kijkt toch nekierhoe vele!' Het prachtige hoofd-
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stuk in Tantes, waarin Raymond een dag doorbrengt met de
Verstratsjes, en de lezer van ontbijt tot avondmaal omzeggens mee
aan tafel zit, genietend van 'hoazepatee, buufstik,' bourgogne, bordeaux en nog veel meer lekkers dat keukenmeid Manse de vrijgezellen serveert, tot de 'rum-grog mee 'n schelleken citroen' toe
waarin Raymond zijn depressieve gedachten verdrinkt voor hij in
bed kruipt.
Ik betrap mezelf erop dat ik, wanneer ik Buysse van de plank
neem, spontaan dat soort passages opzoek. Buysse herlezen is vooral
dit geworden: rondsnuffelen naar fragmenten over de kleine dingen,
de dagelijkse aankleding, de 'petite histoire' in de rand die verraadt
wat de auteur als mens fascineerde, omdat het hem blijkbaar zoveel
plezier verschafte bij het beschrijven ervan dat hij er meer ruimte
voor uittrok dan het verhaal strikt genomen vereiste. De zoektocht
naar de grootvader in Uleken bijvoorbeeld, niet minder dan zeven
hoofdstukken lang, en toch maar de evocatie van één enkele nacht,
waarin niets anders wordt gedaan dan door de sneeuw gebaggerd en
buren bezocht en onrust geventileerd en, hoe kan het anders, even
gestopt in de herberg, weliswaar om er navraag te doen maar ook om
er een glas te drinken, want men is er nu eenmaal en vertrekken zonder iets te gebruiken geeft geen pas. En dan mag het bier volgens
Melanie 'wa koele vallen mee die kouwe,' het gaat er behoorlijk vlot
in. 'Santus - Santus'.
Elke keer als ik deze passage herlees, treft me weer die sfeerschepping. Uiterst gedetailleerd, alsofhet Buysse niet zozeer om het drama
te doen was, niet om de dolende grijsaard, maar om een soort allesomvattende impressie, een inventaris van wat een winternacht aan
het begin van de nieuwe tijden in agrarisch Vlaanderen allemaal kon
inhouden: de dood zowel als lichtstreepjes achter gesloten blinden,
gerookte hammen aan donkere balken zowel als tintelende sterren,
geritsel van stro en een eenzaam dorsende vlegel zowel als een onvindbare 'sampitter', die vermoedelijk 'gruete dreupels' zit te drinken
in 't Boldershof. En sneeuw, krakend onder de schoenen van het
zoekend gezelschap.
Het is duidelijk dat Buysse, die ook zijn klein gehucht laat ondersneeuwen tijdens Kletsjes wake, de winter een bijzonder seizoen
vond. Ik ben het met hem eens. En misschien ben ik, grasduinend
in zijn werken, vooral hiernaar op zoek: sporen van een wereld waarvan ik, opgegroeid op het platteland van de jaren vijftig, met ouders
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die twee wereldoorlogen hadden meegemaakt, nog het laatste silhouet heb gezien, de laatste geuren geroken en gerechten gegeten, de
laatste verhalen gehoord. Een wereld van werken en bidden, van
paarden en karren, van 'meetjes' bij de haard, van kikkers martelen
en varkens slachten, van pijptabak en kleverige, tot onleesbaarheid
afgesleten kaartspellen, van laaiende zomers boven een tarweveld,
van sneeuw die valt in dikke vlokken, de hele dag blijft liggen en
waarover 's avonds, wanneer je buiten de laatste plas maakt voor
bedtijd, ver hondengeblaf komt aangerold.

4. Schrijven
Toen ik in 1985 debuteerde met de roman Hoogtevrees, overkwam
me wat veel beginnende auteurs overkomt. Ze worden meteen in een
laatje gestopt, voorzien van het etiket 'De nieuwe zus' of 'De nieuwe
zo'. Zo mocht ik het meemaken dat men in mij evengoed een
nieuwe Elsschot als een nieuwe Ruyslinck zag. Andere critici dachten dan weer Piet van Aken te herkennen, onder meer al in de titel.
Allemaal te veel eer, vond ik, en wat moet je ermee? Als debutant wil
je eerst en vooral jezelf zijn, niet een reïncarnatie. Bovendien, en ik
kon het weten, vergiste men zich. Als er al schrijvers waren aan wie
Hoogtevrees schatplichtig was, dan ging het om Kingsley Amis, Jef
Geeraerts en J. D. Salinger. Zo, het moest maar eens gezegd worden.
Minder verbaasd was ik, toen sommigen het boek in de traditie
van Buysse plaatsten. Er was het rauwe arbeidersmilieu, de directe
verteltrant met dialectisch gekleurde dialogen, het stevige verhaal
met af en toe wat maatschappijkritiek, personages met namen als
Cyriel, Tranne, Eduard, en bovendien verwijst mijn hoofdfiguur hier
en daar expliciet naar Buysse, omdat hij een door literatuur bezeten
intellectueel is, die zijn mislukte leven alsnog in de sporen wil krijgen door een roman te schrijven. Daarin zal hij wraak nemen op de
ruwe, primaire bouwvakkers bij wie hij als werkloze klust in het
zwart en die hem, de fysiek zwakkere, het bloed onder de nagels vandaan pesten. Hij zal hen genadeloos te kijk stellen in zijn boek, met
al hun domheid en lelijkheid en onfrisse praktijken die ze er naast
'de bouw' op na houden. Hij gaat zelfs op onderzoek bij zijn
slachtoffers thuis, snuffelt schaamteloos in hun privéleven, om zijn
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portret zo authentiek mogelijk te maken. De waarheid en niets dan
de waarheid. Een naturalistisch project dus. Van Heulendonk: de
nieuwe Buysse.
Ook dit klopte niet. Ik heb bij het schrijven geen moment Buysse
of welke 'school' dan ook in gedachten gehad. Hoe zou ik? Je gaat
laatste kwart twintigste eeuw niet het wiel van het historisch realisme
opnieuw zitten uitvinden. Wat niet inhoudt dat er geen enkel verband is. Maar dan eerder in omgekeerde zin. Hoogtevrees is een boek
over het foilliet van de mimetisch-naturalistische strategie. Het plan
van de hoofdfiguur zal mislukken, omdat hij ondanks zijn documentatiedrift, én precies door zijn blinde eerbied voor de realiteit,
niet doorheeft welke valstrikken die realiteit allemaal kan spannen.
Het boek toont met andere woorden hoe naturalisten op hun bek
kunnen gaan, als ze niet uitkijken. De roman van mijn hoofdfiguur
kan de realiteit niet aan, schrompelt onder iedere nieuwe poging die
werkelijkheid te doorgronden verder in elkaar, implodeert tot een
novelle, tot enkele hoofdstukken, en wordt uiteindelijk verbrand.
Is dit dan een afrekening met Buysse, zoals iemand anders weer
suggereerde? Een salut en merci? Natuurlijk niet. Om te beginnen is
Buysse zoveel meer dan enkel maar een naturalist. En de interpretatie hierboven is slechts een vaststelling die je achteraf maakt.
Terwijl je schrijft, spelen literair-historische bespiegelingen geen
enkele rol. Je schrijft over dingen die je bezighouden en voor mij was
dat toen, zoals overigens nog altijd, de complexiteit van de werkelijkheid, het verraderlijke van zekerheden, de onmacht en desoriëntatie van de mens in zijn pathetische speurtocht naar verbanden en
ordening.
Ik had dus met Buysse geen enkele rekening te vereffenen.
Daarvoor bewonder ik hem te zeer. Zijn scheppingskracht, zijn
observatietalent, zijn sociale bewogenheid, zijn onvermoeibaar aanbeuken tegen de 'powers that be'.
Maar als schrijver zal ik best wel, onbewust, iets van hem in mijn
schriftuur meedragen. Zoals in elke schrijver ontelbare andere
auteurs doorklinken: stemmen die ooit heel belangrijk waren, maar
gaandeweg samensmolten tot een soort achtergrondruis - een 'zacht
lawijt', om het met Minne te zeggen: kosmisch, niet meer te differentiëren, soms storend, maar onontbeerlijk bij de creatie van
nieuwe geluiden.
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5. Nahistorie
En zie: nog even rommelend in de novellen, bots ik op 'Het paard'.
Een verhaal van vier bladzijden, ik heb het nooit gelezen, ga zitten.
Ik lees: hoe de verteller er getuige van is dat een voerman zijn paard
afranselt, omdat het beest bijna een spelend kind heeft overreden.
De verteller ontsteekt in redeloze woede, zou de voerman kunnen
'worgen', maar beheerst zich. Hij kalmeert de beul, geeft het mishandelde dier een portie haver, en 'terwijl het paard uit mijn rechterhand eet, streel ik het voort, met mijn linkerhand, het voorhoofd en
de manen. Ik doe het langzaam, zacht, met steeds herhaalde streken,
nog eens en nog dezelfde plaatsen strelend; en eensklaps, overweldigd van emotie, begin ik dwaasweg te huilen. Ik kan mijn tranen niet weerhouden, zij vloeien ondanks al mijn pogingen, zij
vloeien en zij moeten vloeien, zij vallen als een zachte dauw over de
laatste graantjes, die het goede beest uit mijn hand naleest, snuffelend met de lippen.'
Verbazing: was Buysse een Nietzsche-kenner? Had hij in 1895 al
weet van de legende als zou Nietzsche bij zijn geestelijke ineenstorting in Turijn, zes jaar eerder, een door zijn baas geslagen koetspaard
huilend om de hals zijn gevallen?
Buysses verhaallijkt er bijna een doorslagje van.
Of val ik in de kuil van de 'hineininterpretierung'? De Nietzscheanekdote speelt immers een belangrijke rol in mijn eigen roman
Paarden zijn ook varkens, een boek waarin ik tien jaar na mijn debuut Eduard Bottelaer, antiheld uit Hoogtevrees, die me in de Buysselade deed belanden, weer ten tonele voer.
Een van de kernthemàs in mijn roman is dat alles aan alles raakt.
'Het paard,' 1895- Paarden zijn ook varkens, 1995.
Ja, dit is te dwingend.
Buysse is ook Van Heulendonk
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IN DE HOOP VAN VREDE
De nadagen van Cyriel Buysse
(1931-1932)
door
Joris van Parys

Een wereld van verleden
Un papilion sur une fleur. Une mouche sur Ie papil/on. Ils s'envolent et la
fleur se redresse. 1
(Notitie op de achterkant van een envelop)

Zijn adem inhoudend staat hij daar in 'de nog winterse dorheid'
van Deurle te kijken: hoe de eerste vlinder neerfladdert op de eerste
bloem, 'een bloemetje van niemendal'. De subtiliteit van het
moment inspireert een bladzijde waarop hij zijn ontroering niet
woordkunstig etaleert maar het kleine gebeuren zelf in adembenemende nabijheid herschept: 'Zijn schitterende wieken gaan als 't
ware ademhalend rythmisch op en neer. Zal hij meteen weer op gaan
vliegen? Als een droom verdwijnen? Neen; hij spreidt zijn beide
kleuren-vleugels, als 't ware beschermend, breed en roerloos over de
bloem uit en meteen is daar een goudvlieg, die even midden op zijn
lijfkomt zitten, als een juweelspeld op een das.' 2 De fascinatie is nu,
in 1931, niet minder intens dan in 1913, toen hij over de eerste vlinders van die lente schreef Niet met de oppervlakkige vertedering van

(1) Ideeën voor verhalen blijft Buysse zijn leven lang nu eens in het Frans, dan weer in het
Nederlands noteren. Uit deze Franse aantekening op een briefomslag ontstaat 'Een glimlach
van komende lente' (hs. AMVC, gedateerd 'Deurle, eind Februari 1931'); facsimile in de
Buyssebibliografie van R. Roemans (zie 63), postuum gepubliceerd in Vooruit, 31.7.1932;
VW7, 963. Op de voorkant van de omslag (AMVC B995, collectie Varia, 2904), staat het
briefhoofd van Valère Buysse, 'Vins en gros. Ancienne Maison H. Buysse-Simoens, 50, Rue
Charles Quint, Gand'). Valère was een zoon van Honoré, de jongere broer van Cyriels vader.
(2) 'Een glimlach van komende lente', VW7, 963. De schets zou deel gaan uitmaken van
een reeks 'Miniatuurtjes', waarvan verder alleen 'De hengelaar' (onuitgegeven, hs. collectie
Marc Galle, Aalst) bekend is. Vgl. de beschrijving van een vlinder in De roman van de schaatsenrijder: 'een prachtige, grote bruinrode vlinder [... ] met langzaam op en neer knippende
vleugels, als in zwaar-hijgend ademhalen' (VW3, 64).
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de stadsmens die een dagje buiten doorbrengt, maar met- de directe
betrokkenheid van iemand die vergroeid is met het landschap en
alles wat daarin leeft, en vanzelfsprekend kan vertellen waar een vlinder beschutting vindt tegen een voorjaarsbui: 'ze hangen ergens, met
mesfijn dichtgeknepen vleugeltjes, onder aan een blaadje; en laat het
maar waaien en buien en stormen: met hun hakige pootjes houden
ze zich daar stevig vast'. 3 Vroege vlinders zijn voor hem de lente,
zoals de 'mooie, sombere kapellen' van oktober de herfst zelf zijn:
'Soms zitten ze roerloos, met dichtgeknepen vleugels op het heidekruid en dan zijn 't net als dorre, afgevallen blaren [... ]. Maar bij
de minste beweging gaan de vleugels als een mooie waaier open en 't
is een wegwiekende schittering van donker-glanzend fluweel met
rode en blauwe strepen en ogen. Er is in hun somberrijke kleuren
iets van de herfstluister en droefheid, iets van de gloed der rode en
bruine blaren, gemengd met 't rouwig-zwarte van de winternacht,
die weldra komen zal.' 4
In welke totaal verschillende registers een vlinder associaties kan
oproepen, illustreren twee schetsen die Buysse onder dezelfde titel
'Het vlindertje' heeft gepubliceerd. In de eerste wordt hij door een
vlinder die uit de duinen naar de zee toe fladdert, aan het mijmeren
gezet over de vraag of er ook dieren zijn die zelfmoord.plegen. 5 In de
tweede doet een eenzame vlinder de herinnering herleven aan een
bloedhete dag uit zijn kindertijd waarop hij met een neefjé dat jong
zal sterven, op jacht naar kapellen door zomerse weilanden loopt.
Dorstig en doodmoe kloppen ze aan bij een boerderij om een glas
melk te vragen, en in een tafereel dat in de sfeer van een
Leielandschap van Claus baadt beschrijft Buysse hoe de jonge boerin
hen het glas 'op het bloeiend boomgaardgras, onder de wemelende
zon-en-schaduwvlekjes van de fruitbomen bracht.' Herinneringen,
onstuitbare stroom van beelden van vroeger die hem overspoelen
terwijl hij dat ene oranjegele vlindertje nakijkt, 'dat daar eenzaam
over 't zonnig betenveld weg-fladdert! ... Een wereld van verleden, de

(3) Zomer/even, Bussum 1913; VW6, 36 (30 april).
(4) Id, 148-149 (7 oktober).
(5) 'Het vlindertje' (Groot-Nederland, 1922); VW5, 1223. Zie A.M. Musschoot, Inleiding,
XXXVIII en XLI, in VW5.
(6) Mogelijk Daniël Buysse (1870 - 1890), tweede zoon van Honoré (zie 1), of Henri
Loveling (1864- 1897), zoon van Charles (halfbroer van Cyriels moeder).
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schone, warme zomers, de onbevangen vrijheid in het ruime veld, de
jeugd, de frisheid van het leven, en al die troeblante, onuitsprekelijke
dingen, die, in wat eenmaal wás, voor altijd schijnen vastgegroeid! ... '7 In de junimaanden waarin Cyriel in Vlaanderen 'het
ruime veld' ontdekte, zat de kleine Louis Couperus op zijn verjaardag in Den Haag gefascineerd te kijken naar het kapelletje op de
traditionele tulband. Een 'kapel met stijve, gekleurde, uit-staande
wiekjes van suiker', die de jarige na het aansnijden van het gebak aan
zijn ijzeren spiraaltje mee mocht nemen in de tuin en daar liet
'trillen, trillen, trillen, vlàk bij de geurende rozen'. 8 De vlinders van
Cyriel, de suikerkapellen van Louis: kinderwerelden van verschil.
Hoewel Deurle zelfs in zijn laatste jaren nog nauw verbonden
blijft met de zomers van zijn jeugd, toen hij hier met kameraadjes
kwam spelen, betekent de Molenberg voor Buysse veel meer dan
vroege herinneringen en een omgeving waar hij in alle rust kan
werken. Het is ook en vooral de plek waar hij dezelfde intieme verbondenheid met een stuk ongerepte natuur beleeft als Verbaeren in
Caillou-qui-bique en Bazalgette in de buurt van zijn Moulin des
Noës- 'parcelle d'univers complète et parfaite, ou je me suis connu' 9 •
Als hij hier op zijn rug in een nest van heidekruid tussen de vlierstruiken, de eikenheesters, de jonge berken, kastanjes en acaciàs ligt,
heeft hij wel eens het gevoel dat al dat vegetatieve leven niet alleen
naast en onder en boven maar ook door hem heen stroomt. Er zijn
momenten waarop hij zich voelt als een fakir, die 'zich in volkomen
roerloze bespiegeling tussen de ranken en de twijgen van de slingerplanten vast laat groeien'. 10 Momenten van symbiose zijn dat,
vergelijkbaar met de sensatie die Verbaeren overvalt terwijl hij een
eeuwenoude alleenstaande boom bevoelt: 'Je le touchais, avec mes
doigts, avec mes mains,/ Je lesentais bouger jusqu'au fond de la terre
I D'après un mouvement énorme et surhumain .... Alors, j'étais mêlé
à sa belle vie ample; I Je m' attachais à lui comme un de ses
rameaux.' 11 Net zoals Verbaeren zich door die ervaring gesterkt
voelde- 'J' étais armé de fermeté contre le sort' - , heeft Buysse door
(7) 'Het vlindertje' in Stemmingen, 1911 (VW5, 116).

(8) Louis Couperus, 'Ter uwer verjaring' in Het Vaderland, 18.6.1913 (VW IX Amsterdam-Antwerpen 1956, p. 445-446).
(9) Léon Bazalgette, 'Au murmure de la <Vie> ou Ie Moulin des Noës', postuum gepubliceerd in Europe, Parijs 15.6.1929, p. 200.
(10) Zomer/even, 9-11.9.1913 (VW6, 129).

21

de onverstoorbare gang van de seizoenen op de Molenberg geleerd te
berusten in het verlies van mensen die hem dierbaar zijn. Ondanks
het bijtende contrast tussen de pijn van het verlies en de jubel van
alles wat in de lente 'sterker dan de dood, uit de dood weer tot leven
wordt geboren.' 12
Alleen al die dagboekbladzijden uit 1913 bewijzen dat zijn levensgevoel niet te vergelijken is met de illusieloze nuchterheid van
Arthur, die zes maanden voor zijn dood schreef: 'Nous sommes un
accident dans la vie et la mort est un autre accident.' 13 Dat er 'hoegenaamd niets meer over blijven zou van alles wat wij zo innig gekend, verlangd en bemind hebben', vindt Cyriel een verschrikkelijke
gedachte, maar het heeft geen enkele zin daarover te speculeren,
meent hij - 'Wij weten toch niets met enige zekerheid en zullen wel
nooit iets weten.' Zijn houvast is wat hij zelf 'het geloof van mijn
verlangen' noemt, 'de simplistische opvatting dat wij, wel anders
geworden, maar toch nog herkenbaar, in een nieuwe, volmaaktere
wereld herleven.' 14 In wat hij zelf bestempelt als zijn 'nuchtere
naïefheid' staat hij dicht bij het agnosticisme van Virginie Loveling 15
en even ver van het 'onwrikbaar geloof in een ander leven, onder
welke vorm dan ook' 16 van zijn neef Paul Fredericq als van de overtuiging van Arthur dat de dood het einde is van alles. Zo mogelijk
nog sterker worden met het klimmen der jaren zijn gevoel van verbondenheid met de geboortegrond en zijn intuïtief geloof in de
regenererende kracht van de natuur, waarin zowel reïncarnatiegedachten te herkennen zijn als een whitmaniaans bewustzijn van
'un univers ou tout est lié' 17 • In dat universum heeft alles zijn eigen

(11) Emile Verhaeren, Tarbre' in La multiple splendeur(Parijs 1906). Vgl. Zomer/even: 'Ik
voel mij als een boom, die eenmaal op een vaste plek zijn wortels heeft geschoten' ( VW6,
162).
(12) Zomer/even, 2.5.1913 (VW6, 38).
(13) Arthur Buysse aan Alice Buysse, Gent 7.2.1926 (familiearchief Livine VerschooreSevens, Gent).
(14) Zomer/even, 1.11.1913 (VW6, 172 ). Antonin van Elslander spreekt van 'een vaag
deïsme' bij Buysse (in 'Keert Cyriel Buysse terug?', interview van Gaston Durnez met A. van
Elsland er in De Standaard van 4.1.1982, p. 7).
(15) Zie Daniël Vanacker, Inleiding in de heruitgave van Sophie, Gent 1999, p. 41-45.
(16) Na een bezoek van de weduwe van zijn vriend Max Rooses schrijft Fredericq in 1915
in zijn dagboek: 'Pijnlijk is het te denken, dat zij overtuigd is (als Rooses was), dat de dood
het einde is van alles ... Nica en ik, wij beleden ons onwrikbaar geloof in een ander leven,
onder welke vorm dan ook.' (Citaat in Hans van Werveke, Paul Fredericq in de spiegel van
zijn dagboek, Brussel 1979, p. 44).
(17) Zie Joris van Parys, 'Verre neven, naaste vrienden', MCBG XIII, Gent 1997, p. 20.
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plaats en blijkt het kleinste en het zwakste uiteindelijk niet geringer
dan het grootste en het sterkste. Misschien is Buysse zich daar nooit
acuter van bewust geweest dan de dag dat hij in het sterfkamertje
van Donder de Beul stond en zag hoe dat machtige lijf van de
geweldenaar in de dood, 'de grote gelijkmaker en de grote vergever' 18 ,
verschrompeld was tot stoffelijk overschot. Opvallend genoeg wordt
dat soort observaties bij hem nooit aanleiding tot sombere
bespiegelingen over de zin van het bestaan. 'Rusten, slapen, de
ambiante droefheid laten bezinken, en morgen weer verder leven' 19 ,
schrijft hij na de begrafenis van een niet met naam genoemde vriend.
En na de onverwachte dood van Claus: 'Het scheen alsof hij sliep ...
en of hij straks weer op zou staan en iets vertellen, zoals hij altijd had
gedaan' 20 •
Over Claus zegt Buysse nog dat hij wellicht nooit heeft willen
accepteren dat hij oud werd. Hij moet er ook zelf de grootste moeite
mee hebben, dat hij bijvoorbeeld minder snel reageert en recupereert
dan vroeger, maar in de overmoed van zijn onverwoestbaar lijkende
constitutie schrijft hij eind 1930 dat hij er niet aan denkt zijn favoriete sport op te geven: 'zolang als ik nog op één been kan blijven
staan, zal er, bij gelegenheid, de kunstschaats aan worden vastgemaakt.'21 Ouder worden heeft overigens niet alleen onplezierige
kanten. In een notitieboekje uit de oorlogsjaren filosofeert hij over
'Le plaisir de revoir des gens que jaclis on ne regardait pas .... Le fait
qu'ils vivent encore nous les rend chers.' 22 Als je maar oud genoeg
wordt, hou je vooral onder leeftijdgenoten bijna geen vijanden over,
is zijn conclusie.
Ondanks al die levenswijsheid is het de vraag, met welke gevoelens
hij op 18 februari 1931 voor het eerst sinds zijn verkiezing in de
Koninklijke Vlaamse Academie de maandelijkse vergadering in Gent

(18) 'De dood van Donder de Beul' in Kerels, 1927 ( VW5, 957). Donder is de chef van
de boevenbende in Het recht van de sterkste. In het ongebundelde 'Donder de Beul' ( VW5,
1129) vertelt Buysse over de terugkeer van de emigrant uit Argentinië.
(19) Zomer/even, 3.5.1913 (VW6, 38).
(20) Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, Gent 1925; VW6, 1249.
(21) 'Kunstrijden' in De Haagsche Postvan 13.12.1930 (VW 7, 428). Vgl. Gomrand van
Severen in Cyriel Buysse. Extraits choisis, Brussel 1942, p. X.: "'Avec la vie que je mène, je
vous enterrai tous", répétait-il valantiers à des amis beaucoup plus jeunes.'
(22) B995/H. Boven de aantekening staat de vermelding 'Voor Haagsche Post'.
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bijwoont. 23 Omdat Buysse in 1931 ook present is in alle verdere vergaderingen veronderstelt Van Elslander dat hij zijn laattijdige
verkiezing toch nog heeft geapprecieerd. 24 Bij nader inzien is dat een
voorbarige conclusie. Er is geen reden om aan te nemen dat Buysse
er begin 1931 anders over denkt dan eind 1929, toen hij Vermeylen
liet weten waarom hij eventueel bereid was zich alsnog te laten
verkiezen: 'Omdat gij het mij gevraagd hebt, om u een pleizier te
doen,- en alleen dààrom'. 25 Na zijn eerste kennismaking met de vergadercultuur van het selecte genootschap zal hij meer dan ooit beseffen waarom hij zo lang persona non grata is gebleven. 'Van de
bestuurstafel uit gezien zaten de rechtsen rechts en de linksen links
van de lange hoefijzertafel', schrijft Gerard Walschap. 'De twee
groepen middagmaalden in twee verschillende hotels. Alle goed of
kwaad werd de links- of rechtsheid aangerekend.' 26 Gezien de
voorgeschiedenis van Buysses verkiezing kan de begroeting door
Streuvels, Persyn en andere katholieke confraters onmogelijk een
welgemeend welkom zijn, maar de latente animositeit is bij zijn
intrede waarschijnlijk minder fel dan vijf jaar later tegenover de
rebelse katholiek Walschap, die 'na het schrijven van zedenloze
boeken zich door links in de Academie liet smokkelen.' 27
In de vergadering van februari 1931 houdt prof. dr. Albert J.-J.
van de Velde een lezing over de 100 jaar oude uitvinding van het kalitoestel door de Duitse chemicus Justus Liebigi8 • Wanneer Buysse tijdens de professorale uiteenzetting zijn blik over de collegàs aan zijn
kant van de tafellaat dwalen, zal het profiel van de liberale flamin-

(23) Buysse werd tot werkend lid verkozen in de vergadering van 19.11.1930 (samen met

P. Bellefroid, A. Carnoy, K. Huysmans en J. van Mierlo, die al briefwisselend lid was). Het
KB betreffende hun benoeming dateert van 15.12.1930; het werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 5-6.1.1931.
(24) A. van Elslander, Inleiding in VW3, XXVI.
(25) CB aanAugustVermeylen, Deurle 15.10.1929 (AMVC, B995, 117511115).
(26) Gerard Walschap, Muziek voor twee stemmen of Wereld en geloof Een ontwerp van
stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie, Antwerpen 1963, p. 170.
(27) Id, p. 171. Walschap wordt in 1936 lid van de Academie, na hevig touwtrekken
tussen rechts (klerikalen) en links (vrijzinnigen). De uiteindelijke voordracht door 'links'
veroorzaakt de definitieve breuk tussen Walschap en het klerikale milieu waartoe hij tot het
begin van de jaren dertig behoorde. Joris Eeckhout, die in 1925 Walschaps huwelijk heeft
ingezegend, laat zich in de Academie een paar keer door Walschaps uitgestoken hand verrassen maar keert hem bij een volgende gelegenheid ostentatief de rug toe.
(28) Prof. Dr. Alb. J.-J. vande Velde, 'Justus Liebig (1803-1873) en het honderdjarig kalitoestel (1831)' in Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie, Gent
1931, p. 88.
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gant JozefVercoullie beslist een herinnering oproepen aan de manier
waarop die oude vriend van Paul Fredericq hem destijds in De
Amsterdammer meende de les te moeten lezen. 'Aan den heer V.,'
repliceerde Buysse toen, 'die meent dat ik boos ben op de menschen
uit de Vlaamsche Academie omdat zij zich (wat ik niet eens wist)
onlangs ongunstig over mijn werk hebben uitgelaten, wensch ik eenvoudig te zeggen, dat ik, voor alles wat die menschen uit de
Vlaamsche Academie, over kunst denken, zeggen of schrijven, niet
anders voel dan kalme, rustige, sereene onverschilligheid, de
volkomen en volmaakte onverschilligheid, het Nirwana der onverschilligheid.'29 Terwijl dr. Vande Velde tegen het einde van zijn voordracht een lijst afleest met namen van chemici die op het werk van
pionier Liebig hebben kunnen voortbouwen, staat Buysse in
gedachten misschien, wie weet, allang weer op zijn Molenberg. 'Een ogenblik maar, een seconde. De vlinder knipt met zijn wieken
en vliegt weg, de goudvlieg is verdwenen, en het gele bloempje richt
zijn fijn, gebogen stengeltje weer op.' 30

(29) 'Laatste woord' in De Amsterdammer, december 1905.
(30) Zie 2.
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De wind waait
Probeer maar eens in een dier dorpsboekerijen die onder 't beheer van
meneer den onderpaster staan een bundel van Buysse los te krijgen. 31
(Koekoek, 17.9.1931)
Voor de werken van Cyriel Buysse raadplege men eerst het nuttig boek voor
bibliothecarissen: Roman-Repertorium ... Men zal daarin vinden dat het
grootste getal boeken van dezen schrijver gebrandmerkt zijn. 32
(De Tijd, 23.8.1932)

Op 11 maart 19 31 wordt de seksuologische studie Het volkomen
huwelijk van de Nederlandse gynaecoloog Theodoor van de Velde
'op de lijst van den kerkelijke Index' geplaatst - vooral omdat de
auteur het heeft gewaagd het absolute taboe van de geboorteregeling
te doorbreken. Concreet betekent het Romeinse decreet dat het boek
'als verboden lectuur mag beschouwd worden en zelfs niet mag in
bezit of bewaring gehouden worden.' 33 Op de bizarre zwarte lijst die
de Index librorum prohibitorum (Lijst van verboden boeken) is, staat
al sinds 1914 de vermelding 'Opera omnia' (alle werken) naast de
naam Maurice Maeterlinck. 34 Van de romans en de novellen van
Buysse zijn er te weinig vertaald om een banbliksem van Rome uit
te lokken, al is iedereen in Vlaanderen die niet vertrouwd is met de
organisatie van de kerkelijke censuur ervan overtuigd dat zijn werk
wel degelijk op de Index staat. Blijkens een briefl 5 uit 1927 verwart

(31) Alcide, 'Onze galerij van beroemde en beruchte mannen: Cyriel Buysse' in Koekoek,
17.9.1931, p. 3. Volgens A. van ElsJander ('Een nonconformistische visie op Cyriel Buysse'
in Yang, juni 1982, p. 22-27) is Alcide een pseudoniem van Richard Minne; 'onderpaster':
onderpastoor, kapelaan van een parochie.
(32) Mie! Kersten, 'Cyriel Buysse' in De Tijd (Gent) van 23.8.1932.
(33) Boekengids, september-oktober 1931, 9e jg. , nr. 8, p. 296. Het volkomen huwelijk :

een studie omtrent zijn physiologie en zijn techniek voor den arts en den echtgenoot geschreven
(Leiden 1926) werd binnen het jaar vier keer herdrukt en bijna onmiddellijk in het Duits
vertaald. In 1970 verscheen in Amsterdam de 25ste druk onder de titel Het volkomen

huwelijk: een studie over jjsiologie en techniek.
(34) Decreet van het Heilig Officie van 26.1.1914. Maeterlinck in een interview: 'Je suis
excommunié à cause demon livre la Mort, et d'une excommunication majeure, s'il vous plaît,
puisque tous mes livres, présents et à venir [... ] sont à !'Index' (in Les Nouvelles Littéraires,
7.4.1928).
(35) CB aan Paul Wynants, ongedateerd (1927): 'Ik heb een vast publiek in Holland, niet
zeer talrijk, maar bijzonder trouw. Srreuvels en vooral Timmermans hebben er zeker meer
lezers ... en koopers dan ik. Maar hun boeken staan ook niet op den Index bij de Roomsch
Katholieken, wat de mijne wel zijn.' (UBG, hs. 3352)
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Buysse zelf de Index met de Boekengids-cijfers I ('Verboden lectuur')
en 11 ('Streng voorbehouden lectuur') van het Algemeen Secretariaat
van Katholieke Boekerijen (ASKB), dat via zijn Antwerpse bestelboekhandel, de Vlaamsche Boeken-centrale, nagenoeg een monopolie
voor leveringen aan openbare bibliotheken heeft. In samenwerking
met de R.K. Boekcentrale in Amsterdam en Nederlaud's Boekhuis36 in
Tilburg publiceert het ASKB in 1932 een Roman-Repertorium en
vanaf 1934 een Lectuur-Repertorium, twee bibliografische uitgaven
die handige instrumenten zullen worden om de waarderingscijfersde 'zedelijke kwotering' -van Boekengids in de Vlaamse bibliotheken
algemeen ingang te doen vinden en in het bijzonder ook Buysses
boeken uit de handen van katholieke lezers te houden. Voor Het
ezelken, De nachtelijke aanranding en de novellenbundel Lente geldt
jarenlang een formeel verbod (categorie I), dat in de praktijk wordt
uitgebreid tot de titels van categorie 11: Het recht van de sterkste,
Schoppenboer, Daarna, Het leven van Rozeke van Dalen, t Bol/eken,
De schandpaal en de novellenbundels Te lande, Vtzn arme mensen en
Tussen Leieen Schelde. Op een paar uitzonderingen na worden al zijn
andere boeken weggestopt in categorie lil ('Voorbehouden lectuur'),
zodat ze evenmin zonder restricties mogen worden uitgeleend. In
tegenstelling tot een IV ('Lectuur voor volwassenen alleen') en een V
('Lectuur voor allen') betekent een lil dat het boek alleen geschikt is
bevonden voor 'gevormde lezers'.
In de eerste editie van Lectuur-Repertorium (deel twee, 1936) staan
bij Streuvels een zeventig titels vermeld, waarvan zes met een 111 en
alle andere met een IV ofV gewaardeerd zijn. Van de zestig Buyssetitels hebben er meer dan veertig een cijfer lil, 11 of I meegekregen,
zodat zijn werk door katholieke bibliothecarissen drie decennia lang
als verboden lectuur zal worden beschouwd. In het katholiek onderwijs wordt trouwens met geen woord over vrijzinnige schrijvers
gerept. 'Zij bestonden eenvoudig niet', zegt Louis Paul Boon. Op de
technische school in het Oost-Vlaamse Aalst waar hij in de late jaren
twintig leerling is, worden in de lessen over Vlaamse literatuur
verzen van de priester-dichters Cyriel Verschaeve en Caesar Gezelle
'uitgegalmd', en een tijd lang doet Louis hard zijn best om mee te

(36) In de jaren twintig bekend als Het Nederlandsche Boekhuis, uitgever van een
]aarlijksche Boekenschouw.
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galmen:'Dat is nu kunst, zei ik tot mezelf en tot mijn eeuwige twijfel. En dan ontdekte ik plots Cyriel Buysse.' 37 In buitengemeenten
blijft dat soort bevrijdende ontdekkingen ondenkbaar- 'niemand las
Buysse hier, men kon Buysse niet lezen, want zijn boeken waren in
geen enkele bibliotheek te vinden', 38 vertelt meubelmaker Antoine
Janssens over zijn jeugd in Nevele. Dertig jaar nadat Buysse zijn
Gezin Vtm Paemel heeft geschreven is hij daar nog steeds de schande
van het dorp. 'Als gij het aandurft dat stuk te spelen van die slechte
vent', waarschuwt de pastoor, 'moogt gij gerust zijn dat uw toneelhondje niet lang zal bestaan.' 39
Terwijl hij in de dorpsbibliotheek van Nevele taboe blijft, behoort
Buysse in de socialistische boekerij van het naburige stadje Deinze
tot de meest gelezen schrijvers. 40 Dat hij in eigen land altijd 'een
beroemde onbekende' 41 is gebleven, zoals Walschap tien jaar later
beweert, is gezien de relatieve populariteit die hij voor de oorlog al na de commotie rond Het ezelken en de huldiging van 1911 - bij een
niet-katholiek publiek genoot, een onhoudbare conclusie. 42 In
werkelijkheid werd hij toen al veel meer gelezen dan de schamele
bestelorders van Vlaamse boekhandels bij Van Dishoeck deden vermoeden, en na de oorlog hebben de minder fraaie maar goedkopere
uitgaven bij Van Rysselberghe & Rombaut de eigenlijke kentering

(37) Louis Paul Boon, 'Twee vrienden' in De Vlaamsche Gids, september 1950; herdrukt
in Geniaal... maar met te korte beentjes, Amsterdam 1969, p. 27-28, en in Het literatuur- en
kunstkritisch werk JIJ (Antwerpen 1995). In hetzelfde stuk schrijft Boon dat hij van de
katholieke school werd weggestuurd nadat een leraar hem had betrapt met De wandelende
joodvan Vermeylen. Zie ook 'Bibliotheek' in Wttt een leven!, Amsterdam 1967, p. 42. Vgl.
Kris Humbeeck, Onder de giftige rook van Chipka, Gent-Amsterdam 1999, p. 62.
(38) Antoine Janssens (1922-1996), Nevels folklorist, in het BRT-televisieprogramma
Terloops (30.11.1985).
(39) Julien de Cloet in de videofilm Cyriel Buysse verteld door Nevelaars (1999) van Jan
Janssens.
(40) Bericht in het socialistische blad Voor ons Recht (Deinze): 'Cyriel Buysse is een van de
meest gevraagde schrijvers onzer boekerij' (8.3.1925).
(41) Zie Gerard Walschap, Voorpostgevechten, Gent 1943, p. 49: 'Cyriel Buysse, een
romanschrijver van groot formaat, die als verteller voor geen enkel confrater moet onderdoen, en die toch in Vlaanderen een beroemde onbekende is gebleven. Aan hem heeft het
clericalisme zijn wurgende macht bewezen.' Vgl. Jeroen Brouwers, 'De beroemde onbekende
Cyriel Buysse' in Vlaamse leeuwen, Amsterdam-Antwerpen 1994, p. 190-220 (oorspronkelijk in Vrij Nederland, 5.1.1980), eerder gebundeld in De bierkaai (Amsterdam 1980).
(42) Onder de titel 'Wordt Buysse gelezen?' meldt De Weekop 28.1.1911 (p. 5) dat 'sedert
veertien dagen in de Volksbibliotheek van Antwerpen niets meer dan Buysse's werken
gevraagd worden.' In mei van dat jaar leest Buysse in hetzelfde weekblad dat boekhandel Het
Kersouwken in nauwelijks een maand tijd ruim 800 exemplaren van zijn boeken heeft
verkocht (CB aan C.A.J. van Dishoeck, 9.5.1911; zie MCBG IV, Gent 1988, p. 31).

28

teweeggebracht. In 1929 constateerde Buysse zelf: 'Mijn werk wordt
in Vlaanderen zeer veel verkocht. En nog meer gelezen. [... ] Van
ieder van mijn werken worden er nu drie of vier duizend gedrukt. En
ze zijn spoedig uitverkocht'. 43 Kortom, de klerikale boycot kan er wel
voor zorgen dat hij voor katholieken een beruchte onbekende blijft
maar kan niet beletten dat hij een eigen publiek vindt via vrijzinnige
boekhandels in Gent, Antwerpen en Brussel4\ via de socialistische
volksbibliotheken en via het liberale Willemsfonds, dat zijn eerste
naoorlogse novellenbundel heeft helpen financieren door een
voorbestelling van 2000 exemplaren. 45 Ter vergelijking: in 1931 kan
Streuvels voor zijn nieuwe roman Alma met de vlassen haren rekenen
op een gegarandeerde afzet van 75 000 (vijfenzeventigduizend)
exemplaren bij de leden van het katholieke Davidsfonds, dat het boek
zelf uitgeeft. Volgens Boekengids-recensent Vander Hallen is een groot
deel van die 'fabuleuze oplage[ ... ] veroordeeld om half-opengesneden
in openbare bibliotheken terecht te komen' 46 maar hij zal er niet
rouwig om zijn dat zijn eigen roman De wind waait- in november
1932 door Boekengids tot 'boek der maand' geproclameerd- door
dezelfde uitgever aan dezelfde 75 000 leden wordt toegestuurdY En
Streuvels zelf? Ondanks de indrukwekkende oplage van zijn Alma
voelt hij zich gefrustreerd omdat hij zich in extremis heeft laten
dwingen tot een paar ridicule ingrepen: 'het boek loopt over van heiligheid, en toch is er moeten geschrapt worden!' 48

(43) 'Op bezoek bij Cyriel Buyse' in De Schelde van 15.9.1929. Lode Monteyne noemt
Buysse in 1926 de meest gelezen schrijver in Vlaanderen ('Cyriel Buysse' in Kritische bijdragen over tooneel, Antwerpen 1926, p. 157). Vgl. Willem Eekelers, socialistisch 'schepen voor
bibliotheekwezen', tijdens de onrvangst van Buysse in de Antwerpse Stadsbibliotheek in
1929: 'In onze bibliotheken, Cyriel Buysse, zijt ge de geliefde auteur.' ('Cyriel Buysse te
Antwerpen' in De Volksgazetvan 27.9.1929, p. 1-2).
(44) In een interview (Gazette van Detroit, 9.10.1931) noemt Buysse zelf Van
Rysselberghe & Rombaut in Gent, De Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen en De
Wilde Roos in Brussel.
(45) Zie A. van Elslander, 'Het Willemsfonds en Cyriel Buysse' in De Vlaamse Gids, 1982,
p. 54-55.
(46) Ernest vander Hallen in Boekengids, sept.-okt. 1931, p. 290-292.
(47) ]os Philippijn, 'Het boek der maand. De wind waait door Ernest vander Hallen' in
Boekengids, november 1932, p. 337-341: 'Intusschen bidden wij den goeden God, den gever
van alle schoonheid, dat hij Ernest vander Hallen, dien stillen wroeter ten bate van ons
Vlaamsche volk, licht en sterkte zou schenken voor nog veel en heerlijk Pelgrimswerk.' De
Pelgrim is een in 1924 door Vander Hallen en Felix Timmermans opgericht katholiek kunstenaarsgenootschap (waarvan ook Walschap lid is) dat van 1929 tot 1931 een gelijknamig
tijdschrift uitgeeft (zie Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt 1998, deel G-Q, p. 2417).
(48) Stijn Sereuvels aan Emmanuel de Bom, 14.12.1930 (AMVC, S935/Bl, 6090/756).
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Met hetzelfde soort zendelingsijver- 'waken en waarschuwen is de
plicht!' 49 - waarmee Boekengids en Davidsfonds Buysse buiten de
bibliotheken en Streuvels op het rechte pad houden, halen klerikale
recensoren de wereldliteratuur door de zeef Wat hun cijfer II
betekent is te illustreren met de criteria waarmee een pater norbertijn in 1930 de Nederlandse vertaling van vijf novellen van Stefan
Zweig beoordeelt: 'meesterlijk ineengestoken', 'geschreven in eerlijke taal en brillanten stijl', maar niettemin 'ten strengste voorbehouden, te weren uit onze bibliotheken, omdat zij alle vijf behandelen
te zinnelijke, te vleeschelijke gevoelens en de zonde des vleesches als
heel natuurlijk beschouwen en bijna goedkeurend bejegenen.' 50 Even
streng voorbehoud voor Couperus' Eline Vere, waarvan priesterdichter Aloïs Walgrave zegt dat het een 'flink geschreven' roman is,
'deftig maar toch niet goed'. Waarom niet goed? - 'Onze Vlaamsche
juffrouwen, al zijn ze ook rijk, mogen het leven niet opvatten als
Eline, Betsy, Frédérique en andere meisjes die hier wandelen,
dansen, flirten, vrijen en trouwen, want dan geef ik geen cent om
hun deugd, nog minder om hu~ christen geloof, en heel weinig om
hun flamingantisme.' 51 In hetzelfde Boekengids-nummer concludeert
de eerwaarde dr. Arthur Boon naar aanleiding van de 8"e druk van
Herman Teirlincks Ivoren aapje. 'om zijn verbeelding en zijn hart
rein te bewaren, zal iedereen er zijn handen af houden.' 52 Natuurlijk
geldt dat advies a fortiori voor de boeken van Buysse. Na zijn overlijden zal De Tijd 53 zijn uitzonderlijk talent erkennen maar tegelijk
de ban bevestigen: 'wie zielelast draagt en ons volk boeken in de handen stopt, weet waaraan zich te houden met het geval Cyriel Buysse.
Smerige lezingen werpt men in 't vuur.' Om twijfelende bibliothecarissen voor fatale dwalingen te behoeden publiceert Boekengids in
december 1931 een lijstje van Buyssetitels waarmee duidelijk wordt
gemaakt dat verbod en voorbehoud onverkort van kracht blijven.
Menig oudgediende in de klerikale kruistocht tegen Buysse moet het
een onvergeeflijke concessie vinden dat het in de zomer van 1931

(49) A.B.H. Gielen S.J., Inleiding in de 4d' jaargang van de jaarlijksche Boekenschouw
(Tilburg 1924). Zie 36.
(50) D. de Pauw, O.P., in Boekengids, juli-augustus 1930, p. 269. De gerecenseerde bundel is Amok, een van Zweigs meest vertaalde boeken.
(51) Al. Walgrave, pr., 'Louis Couperus, Eline Verè in Boekengids, oktober 1925, p. 159.
(52) A. Boon, pr., 'Herman Teirlinck, Het ivoren aapje' , id., p. 160.
(53) Zie 32.
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verschenen anthologienummer Zoo verhalen de Vlamingen van
Dietsche Warande & Belfort opent met een fragment uit zijn nieuwe
roman Twee werelden. 54
In september herinnert het socialistische weekblad Koekoek eraan
hoe Buysse bij zijn zeventigste verjaardag door de katholieke kritiek
werd bedacht met een 'tuiltje bloemen waarin de adders verborgen
zaten.' 55 Een allusie op de halfhartige 'Feestgroet' van Persyn in De
Boekenkast is dat, maar het venijn zit ook in de staart van het
Buyssestuk van Joris Eeckhout in De Pelgrim56 , dat in 1931 in zijn
vierde bundel Literaire profielen57 wordt opgenomen, en van de
bladzijde over Buysse in het door Broeders van de Christelijke
Scholen samengestelde fotoboek Vlaamsche weelde. Een keus van 75
koppen uit onze letterkunde. 58 Ongetwijfeld hadden de Broeders
Buysse liever over het hoofd gezien, maar aangezien dat definitief
onmogelijk is geworden, maken ze van de nood een deugd door te
waarschuwen dat er 'ernstig voorbehoud (dient) gemaakt voor het
lezen van de meeste zijner werken.'
Als auteur van Literaire profielen !Vkrijgt Eeckhout in het socialistische blad Ontwikkeling uitbundige lof toegezwaaid om zijn
'eerlijk-onbevangen oordeel' en zijn kwaliteiten als 'veilige gids in
den literairen akker'. In werkelijkheid is het opstel over Buysse een
typisch product van zijn tijd: onbevangen oordelen kan Eeckhout
alleen binnen de grenzen van zijn rechtgelovigheid. Juist omdat hij
af en toe iets vriendelijks wil zeggen zonder zich problemen op de
hals te halen, kan het stuk niet anders zijn dan een precaire evenwichtsoefening waarbij zorgvuldig gekozen woorden van waardering
zijn verpakt in een bladzijden lang rekwisitoor tegen het naturalisme
-dat Buysse 'gelukkig' de rug heeft toegekeerd: 'Veel van wat hij zag,
vroeger, bekijken we liefst niet. Eenvoudig, omdat we de overtuiging

(54) Cyriel Buysse, 'En nu waren ze rijk. ..' in DWB, juni-juli 1931, p. 405-409. Aan
hoofdredacteur August van Cauwelaert had Buysse geschreven dat hij hem liever een kort
verhaal had gezonden maar dat zijn grote roman hem geen tijd had gelaten om aan iets
anders te werken.
(55) Alcide, 'Cyriel Buysse' in Koekoek, 17.9.1931, p. 3 (zie 31).
(56) De Pelgrim, 1' jg., nr. 2 (maart 1930), p. 75-81.
(57) Joris Eeckhout, 'Cyriel Buysse' in Literaire profielen IV; Gent 1931, p. 103-113.
(58) De eerste druk (1925) werd samengesteld door Désiré Pissens en Juliaan Festraets, de
tweede (1931) door J. Heyman. De foto's en tekeningen zijn van de Gentse fotograafEdgar
Barbaix (de foto van Buysse is 'Kop' nr. 19).
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toegedaan zijn, dat, over een heeleboel dingen, best niet gerept
wordt.' 59 Zijn voorzichtige bewondering voor het latere werk compenseert hij met een prekerige slotalinea over de geestelijke duisternis waarin ongelovigen ronddolen en de baken die het godsvolk naar
de veilige haven leidt: 'Wij, geloovigen, weten waar 't Volle Licht
schittert!' In vergelijking met zijn vooroorlogse uitvallen tegen
Persyn blijft Buysse opvallend mild bij de lectuur van dit proza. 'Ik
heb met belangstelling het artikel van priester Eeckhout gelezen',
schrijft hij na de publicatie in De Pelgrim; 'Hij doet werkelijk zijn
best om ook iets goeds van mij te zeggen, maar het naturalistisch
etiketje schijnt hij er maar niet goed af te kunnen krabben. Ik begrijp trouwens dat het voor een geestelijke bijzonder moeilijk is om
over mij te schrijven en dan nog wel in een specifiek katholiek
blad.' 60 De voor de hand liggende verklaring voor die mildheid is zijn
duidelijke sympathie voor de eerste klerikale criticus die een
enigszins genuanceerd oordeel over zijn werk durft uitspreken. Op
26 mei stuurt hij de weleerwaarde vriend een uitnodiging voor een
koffievisite: 'Zonder tegenbericht van u laat ik u vrijdag tegen 4 uur
per auto halen.' 61
Eeckhouts recensent in Ontwikkeling is de jonge Gentse filoloog
Robert Roemans 62 , die in dezelfde jaren pionierswerk verricht als
samensteller van de Bibliographie van de Moderne Vlaamsche
Literatuur 1893-1930. Nadat hij Buysses tegenzin twee jaar lang
heeft getrotseerd, voltooit Roemans in de zomer van 1931 zijn kritische Buyssebibliografië3, de eerste wetenschappelijke schrijversbibliografie in Vlaanderen. Voor Roemans is het een moeizame, vaak
ondankbare onderneming geweest. Voor Buysse was het een beproe(59) Zie 57 (p. 112).
(60) CB aan Willem Rombaut, Den Haag 2.2.1930 ( UBG., hs. 3352).
(61) CB aan Joris Eeckhout, Deurle 26.5.1931 (KU Leuven, Brievencollectie Joris
Eeckhout).
(62) Ontwikkeling, 1931, nr. 3-4, p. 251-253. In hetzelfde nummer recenseert Roemans
Uit het leven van Buysse.
(63) Robert Roemans, Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een bibliographie over Cyr. Buysse, Kortrijk 1931 (nr. 1 in de reeks 'Kritische Bibliographieën van
Vlaamsche Schrijvers'). Het initiatief voor de uitgave blijkt in 1929 te zijn genomen door de
Vlaamse Vereniging van Letterkundigen (zie de uitnodiging van 4.10.1929 om deel te
nemen aan de Buyssehuldiging in Brussel: 'Voor de bibliographie heeft gezorgd Dr. Robert
Roemans' ). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de bibliografie zou worden uitgegeven
door Van Rysselberghe & Rombaut. Uiteindelijk zal ze verschijnen bij de Kortrijkse uitgeverij Steenlandt en bij Martinus Nijhoff in Den Haag. De bibliografie is niet zo betrouwbaar
als het predicaat 'kritisch' belooft.
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MARTINUS NIJHOFF - UITGEVER - 'S-GRAVENHAGE

Zooeven verscheen:

KRITISCHE BIBLIOGRAPHIE
VAN

CYRIEL BUYSSE
GEVOLGD DOOR EEN BIBLIOGRAPHIE OVER CYRIEL BUYSSE
DOOR

Dr. ROB. ROEMANS
Met Inleidend Woord van A. MUSSCHE

1932. 133 blz. Met portret en twee bladzijden van het handschrift van den
Prijs f 3.schrijver in facsimile.
INHOUD:
Eerste Deel:

KRITISCHE BIBLIOGRAPHIE VAN CYRIEL BUYSSE.
I. Gebundeld werk. - II. Tooneelwerk. - liL Inleidingen tot werk van
andere schrijvers. - IV. Medewerking aan verzamelwerk. - V. Medewerking
aan tijdschriften. 1. In alphabetische volgorde. 2. In chronologische volgorde.VI. Vertalingen van werk van Cyriel Buysse. - VII. Bloemlezingen.
VIII. Aanteekeningen.

Tweede Deel: BIBLIOGRAPHIE OVER HET WERK VAN CYRIEL BUYSSE.
I. Algemeene Studies. - II. Over het huldebetoon Cyriel Buysse: 9 April
1911. - III. Over Cyriel Buysse-Huldiging in 1929. - IV. Beoordedingen
over elk afzonderlijk werk. Registers.

Hierop volgen eenige niet in den Inhoud vermelde, hoogst amusante
"Verslagen over den gemeenteraad van Nevele" welke door BUYSSE in 1885 in
slechts enkele exemplaren werden vermenigvuldigd, en die hier thans voor
het eerst worden gepubliceerd. Deze eerste proeven vertoonen reeds menigen
kenschetsenden karaktertrek van den lateren Meester.

ving. Hoewel Netje zich een toegewijde secretaresse en ~rchivaresse
toont- ze kent zijn boekenkasten beter dan hij zelf, bekent hij 64 heeft ze natuurlijk geen weet van een aantal vroege tijdschriftpublicaties waarvan zijn exemplaar in 1918 verloren is gegaan. Vandaar
dat hij Roemans' herhaalde vragen om verduidelijkingen en preeiseringen heeft ondergaan als een permanente kwelling. Achilles
Mussche: 'Ik zie hem nog doodongelukkig binnenkomen en neervallen op een stoel, met de woorden: Die bibliographie- dat kost mij
zooveel jaren van mijn leven!' 65 Dat het Buysse in het voorjaar van
1931 inderdaad te veel wordt illustreert zijn ironisch antwoord op
een vraag van Mussche of hij Roemans een afschrift mag bezorgen
van de brief uit 1929 waarin de taalkwestie ter sprake komt. 'Waarde
Heer Mussche', schrijft Buysse, 'Er zal later een statistiek op te
maken zijn (eventueel door den heer Roemans zelf) die zal kunnen
bepalen met hoeveel weken of maanden hij mijn laatste levensjaren
heeft verkort. Geeft hem maar copie van dien brief. 66 Ik herinner
mij wel niet meer wat er in staat, maar 't komt er niet op aan.' 67
Hoewel Roemans op de laatste bladzijde nog het verschijnen van
Twee werelden kan melden, wordt het fraai uitgegeven boek niet de
definitieve Buyssebibliografie. Niet alleen overigens om de
genoemde redenen maar ook omdat Buysse niet alles wat hij heeft
gepubliceerd het vermelden waard vond. 68 Op zijn uitdrukkelijk
verzoek blijft bijvoorbeeld het berucht geworden antiflamingantische stuk uit 1897 onvermeld. In zijn correspondentie met Roemans
noemt hij het 'vrij slechte polemiek' en 'heelemaal uit den tijd'. 69
Vragen om bibliografische informatie komen er in dezelfde maanden van Roemans' Antwerpse collega Prosper Arents, die voor de pas
opgerichte Vlaamse Penclub een eerste bibliografie van de vertalin-

(64) Johan de Maegt, 'Cyriel Buysse' in Den Gulden Winckel, september 1929, p. 239.
(65) Achilles Mussche, 'Cyriel Buysse. Een jaar na zijn dood' in Wioruit; 30.7.1933.
(66) De bedoelde briefis integraal opgenomen in de bibliografie (p. 82).
(67) CB aan Achilles Mussche, Den Haag 23.3.1931 (AMVC B995), geciteerd in Cyriel
Buysse 1859-1932, Gent 1982, p. 136.
(68) Zie de aanvullingen bij het verzameld werk in de Mededelingen van het Cyriel Buysse

Genootschap.
(69) CB aan Robert Roemans, Deurle· bij Gent 19.7.1929 (AMVC, B995, 32746).
Buysses conclusie: 'moet niet in aanmerking komen'. In de bibliografie (p. 64) wordt alleen
de open brief 'Flamands et flamingants' aan L'Etoile Beige vermeld, met een verwijzing naar
De Taalstrijd Hier en Elders van Th. Coopman en A. Siffer, waarin hij werd herdrukt.
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gen van Vlaamse literatuur sinds 1830 samenstele0 • Arents komt de
bundel Holländische Dor/geschichten von Cyriel Buijsse (sic) tegen, in
1909 in Berlijn en Leipzig uitgegeven, met een foto van de auteur op
de titelpagina en de vermelding ~utorisierte Übersetzung aus dem
holländischen von Rhea Sternberg'. Van die autorisatie voor een
vooroorlogse Duitse vertaling herinnert Buysse zich niets - "t Is voor
het eerst dat ik er van hoor', schrijft hij in een brief aan Arents. 71 Het
laatste blijk van Duitse interesse voor zijn werk is een brief uit 1929
van de Berlijnse uitgeverij Rijke & Stock aan Van Rysselberghe &
Rombaut over De schandpaaL 72 Van de vertaling van 'De weddenschap', die in 1897 in Göteborgs-Posten en Stockholms Dagblad 73 is
verschenen, maakt Arents geen melding, hoewel er juist in 1931
sprake is van een Zweedse vertaling van Het leven van Rozeke van
Dalen. 74 Een poging van Penclubvoorzitter Toussaint om, via de
Poolse consul-generaal in Antwerpen, ook in Warschau belangstelling te wekken levert geen resultaat op, zodat de Franse vertaling
van De nachtelijke aanranding (L'agression nocturne) door Pierre
Maes, die eind 1931 in Parijs zal verschijnen, de laatste vreemdtalige
editie blijft die Buysse onder ogen krijgt. 75

(70) Prosper Arents, De Vlaamsche Schrijvers in vertaling 1830-1931. Proeve van biblio-

graphie, Brussel 1931.
(71) CB aan Prosper Arents, Deurle 30.3.1931 (AMVC, B995, 29079/1).
(72) Rijke & Stock Verlagsgesellschaft aan Van Rysselberghe & Rombaut, Berlijn
1.2.1929 (UBG, Hs 3353): 'Uns interessiert der Roman von Cyriel Buysse De SchandpaaL
Wir bitten Sie, uns 1 Leseexemplar, zugleich Ihre Bedingungen für die deutschen Rechte
zukommen zu lassen.'
(73) De vertaling (uit het Engels!) wordt vermeld in lngrid Wikén Bonde, Was hat uns
dieser Gast wohl zu erzählen? oder Die ]agd nach dem Nobelpreis. Zur Rezeption niederländischer Literatur in Schweden (doctoraal proefschrift), Stockholm 1997, p. 337. Op een
ongedateerde briefkaart uit de jaren twintig (poststempel onleesbaar) aan C.A.J. van
Dishoeck vraagt Nelly Buysse of de uitgever het korte verhaal 'De visjes van Bobsico' (Uit de
bron, 1922) aan mevrouwMacLeod in Gent (Casinostraat) wil sturen, die van plan is het in
het Zweeds te vertalen: 'Zij is n.l. een Zweedsche, met een neef van mijn man getrouwd. Zij
spreekt altijd hollandsch en is in beide talen zeer bekwaam.' (LM, B.9962 B.1). Het gaat om
de Zweedse echtgenote van Andries Mac Leod, won van Jules en dus een achterneef van
Buysse. In het boek van Wikén Bonde is geen sprake van een Zweedse vertaling van 'De visjes van Bobsico'.
(74) CB aan Piet Schepens, 1.4.1931 (AMVC, B995, 84.526/3) en 12.5.1931 (AMVC,
B995, 83.406/30).
(75) Een voorpublicatie ('Le repas des funérailles en Flandre') verschijnt in La Revue Beige
van 15.7.1931. Op een briefkaart aan zijn zoon René (familiearchief Livine VerschooreSevens, Gent) vraagt Buysse het nummer van de Revue Bleue met 'Le Legs' ('Het legaat') aan
Toussaint van Boelaere te sturen omdat de novelle in het Pools zal worden vertaald.
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Wanneer Maes begin april zijn Franse versie van een novelle uit
Kerels naar Deurle stuurt, laat hij in het begeleidende briefje weten
dat hij waarschijnlijk nog een paar andere novellen zal vertalen. 76 Een
daarvan is 'Het legaat' ,77 het verhaal van paardenknecht Fientje, die
het forse geldbedrag dat een oom in Amerika hem nalaat in een bank
in de stad in veiligheid wil brengen maar zich onderweg door een
paar lepe dorpsgenoten een duur restaurant en een bordeel in laat
praten, zodat hij niet eens voldoende geld overhoudt voor de terugreis naar zijn dorp. Gezien zijn drukke activiteit van het voorjaar is
het niet zeker dat Buysse de vertaling ('Le legs') heeft kunnen
nalezen voordat ze in december in de Parijse Revue Bleue verschijnt.
Misschien heeft hij dus helemaal geen weet van de even drastische als
dubieuze ingrepen die Maes zich heeft gepermitteerd. Illustratief
voor de weinig scrupuleuze aanpak van de vertaler zijn de zinsneden
- af en toe hele zinnen - die hij nodeloos versimpelt of gemakshalve
weglaat. Weggegoocheld is bijvoorbeeld de eerste reactie van Fientje
wanneer hij zijn plotse rijkdom aanschouwt: 'Fientje lachte ook,
raapte onhandig, met halfzotte ogen van verbazing en met sidderende vingers, de tien briefjes op en bleef er dan mee staan, of hij
geen raad meer wist.' Uit de bladzijden over het chique restaurant
met Franssprekende bediening heeft Maes onder andere deze zin
laten verdwijnen: 'Fientje vond het zo aardig, dat die garçon gewoon
in 't Vlaams antwoordde, dat hij hem ook een sigaar aanbood.' En
als de ober vraagt: 'Zal ik u eens een fijn dineetje laten klaarmaken?',
vertaalt Maes routineus: 'le maître d'hotel leur demanda carte
blanche et leur promit des merveilles.' In de Revue Beige van augustus 1932 zal de vertaler Buysse roemen als 'un novelliere souvent hors
pair', maar helaas gaat in zijn vertalingen juist de subtiliteit van
Buysses vertelkunst verloren.

(76) Pierre Maes aan Cyriel Buysse, Oostende 4.4.1931 (AMVC, B995/H): 'Mon cher
maître, Vous trouverez ci-jointe une traduetion de Poapkes Zondagrust. I Uit het leven contient plusieurs nouvelles que je traduirai vraisemblablement comme Het Bruggetje ou Pension
pour laquelle je proposerais Ie titre La Dupe. [...] Je ne manquerai pas de vous communiquer
tout ce qui concerne mes traductions.'
(77) 'Het legaat' in Kerels (1927), VW5, 905. De vertaling ('Le Legs') verschijnt in de
Revue Bleue van 7.11.1931 en wordt naar aanleiding van Buysses overlijden overgenomen
in La Revue Beigevan 15.8.1932.
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Triestig drama dat goed eindigt
Nooit vergeet ik 't lot van m'n vader, van mezelf van boertje Vtm Paemel
en van de honderd en duizend Vtzn Paemel's uit dat schoone, rijke
Vlaanderen met z'n hongerlijders en z'n slaven. 78
Gos. Janssen, De koning drinkt, 1931)

Op de achterkant van het briefje van Pierre Maes van 4 april 1931
krabbelt Buysse fragmenten van een dialoog uit het eerste bedrijf van
het toneelstuk waaraan hij in die dagen werkt. Op 18 april meldt het
maandblad van de Brusselse KVS dat 'Het volgende seizoen alhier
zal worden ingezet met de kreatie van Cyriel Buysse's nieuw werk:
Andere tijden, een tegenhanger van diens Gezin van Paemel.' 79 Tien
dagen later stelt Buysse de directeur van de Gentse KNS voor om
over de geplande opvoering te komen praten, en op 31 mei komt La
Flandre Libérale met het bericht dat de première in Antwerpen plaats
zal vinden. 80 Omdat in Gent behalve de KNS ook de Multatulikring
en het liberale 'werkliedengenootschap' Geluk in 't Werk81 geïnteresseerd zijn, verliest Buysse het overzicht van wie hij wat heeft laten
weten. Aan uitgever Rombaut, die zelf lid is van Geluk in 't Werk,
schrijft hij op 26 mei: 'Ik bevestig u mijn telegram van straks. - De
ongehoorde drukte, waaronder ik de laatste tijden gebukt ga, is oorzaak dat ik steeds verwaarloosde u mede te deden dat, lang voor
Geluk in 't Werk, de Multamli's ook de toelating hebben gevraagd
Andere Tijden op te voeren en dat ik hun deze evenmin heb toegestaan. Het zou dus meer dan leelijk zijn, als ik aan de eenen gaf wat
ik aan anderen weiger, vooral omdat de Multatuli's al mijn andere
werken opgevoerd hebben.' 82
(78) ]os. Janssen, De koning drinkt. Een fresco in 3 paneelen. Muziekbewerking voor het
2•' bedrijf door Emiel Hullebroeck, Antwerpen 1931, p. 139 (3e bedrijf, slottoneel).
(79) Uilespiegel, 18.4.1931.
(80) Frans Gerver, 'Les lettres en Flandre et Hollande' in La Flandre Libérale, 31.5.1931,
p. 11: 'Cyriel Buysse vient d'achever une suite à son fameux Gezin van Paemel. La nouvelle
reuvre sera créée l'hiver prochain à Anvers.'
(81) Geluk in 't Werk: toneelafdeling van de Koninklijke Laurentkring Geluk in 't Werk.
De Gentse Laurent-kringen - genoemd naar de initiatiefnemer, prof. dr. François Laurent
(181 0-1887) - waren liberale genootschappen voor arbeiders die niet de kans hadden gekregen om het nodige onderwijs te volgen. In 1931-32 telde Geluk in 't Werk 623 leden beneden de 18 jaar. Voorzitter was onderwijsinspecteur Edmond Fecheyr (1861-1933). Het
archief van de kring berust in het Liberaal Archief te Gent (zie Marc Haegeman en Luc
Pareyn, Inventaris van het archief van Geluk in 't Wt>rk 1880-1969, Gent 1991).
(82) CB aan Willem Rombaut, Deurle 26.5.1931 (AMSAB, S/88/22, C024e). Deze brief
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Uiteindelijk zal Andere tijden alleen twee voorstellingen in de KVS
beleven, niet in september 1931 maar pas in februari van het volgende jaar. Omdat het stuk ongepubliceerd blijft83 en in Roemans'
bibliografie nergens wordt vermeld, raakt het zo snel en zo compleet
vergeten, dat de Gentse hoogleraar Van Elslander ervan overtuigd is
dat hij een onbekend toneelwerk van Buysse heeft ontdekt wanneer
hij veertig jaar later in het AMVC de manuscripten in handen
krijgt. In interviews 84 en in een opstel85 dat hij kort na zijn vondst
publiceert, situeert Van Elslander het ontstaan van Andere tijden verkeerdelijk in de jaren 1926-28, zodat hij niet toekomt aan de vraag
wat de 71-jarige Buysse ertoe beweegt zich bijna onmiddellijk na de
300 bladzijden van Twee werelden aan het schrijven van een nooit
aangekondigd 'vervolg' op het 30 jaar oude Gezin Ván Paemel te
zetten.
De verklaring voor de impulsieve beslissing is te vinden in de theateractualiteit van 1931. Op de frontpagina van Het Toonee4 het
Antwerpse theaterblad waarvan Lode Monteyne hoofdredacteur is,
verschijnt op 14 februari onder de titel 'Een babbeltje met den
schrijver Jos Janssen' een lang interview met de tolbeambte die in
1927 naam heeft gemaakt met De wonderdoktoor, een klucht in de
folkloristische trant van Gaston Martens. In Vlaanderen is De wonderdoktoor het grote kassucces van de late jaren twintig geworden.
Alleen al in de Antwerpse KNS werd het in drie jaar tijd 50 keer
opgevoerd, 86 en de voorstelling van december 1930 in de
Koninklijke Schouwburg in Den Haag was ook al de 25"' in
Nederland. Aanleiding voor het interview in Het Tooneet is Janssens

kwam tevoorschijn naar aanleiding van mijn speurwerk in het AMSAB (met dank aan
Michel Vermote). Het telegram en de brief aan de Multatulikring zijn niet bewaard gebleven.
Buysses weigering houdt allicht verband met eerdere afspraken over een opvoering in de
KNS of de KVS.
(83) Eerste publicatie in VW7 (1982); toelichting door A.M. Musschoot in VW6
(Inleiding, XXXVIII-XXXIX).
(84) 'Gentse prof ontdekte vervolg op Buysses Gezin Ván Paemel in Vooruit, 19.1.1973;
'Laatste werk van Cyriel Buysse nu pas ontdekt' in Het Laatste Nieuws, 21.1.1973;
'Onbekende Buysse ontdekt' in De Standaard, 23.1.1973.
(85) A. van Elslander, 'Een vervolg op Het gezin Ván Paemel' in Album Willem Pée,
Tongeren 1973, p. 403-408.
(86) Jos. Janssen aan Lode Monteyne, 3.5.1930: 'Onder ons, van de drie schouwburggezelschappen die den W:D. speelden was Brussel beslist het minst. [.. ) Als ik daarbij de
opvoeringen in Antwerpen vergelijk?!' (AMVC, ]251, 612111219).
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tweede stuk De koning drinkt, dat een week later in Antwerpen in
première gaat. Oorspronkelijk zou De koning drinkt een libretto voor
een 'zangspel' worden, maar toen Janssen het eerste bedrijf had
geschreven, kwam hij naar eigen zeggen 'tot de eigenaardige vaststelling' dat hij zonder het te beseffen een idee van zijn vriend
Monteyne aan het uitwerken was. Tijdens het interview leest hij deze
passus uit een opstel van Monteyne: 'Er komt misschien wel eens een
andere Buysse, die nos bons villageais zal afschilderen in hun functie
van ... uitbuiters der gemeenschap ... De auteur die de na-oorlogsche
Van Paemel afmalen zal in zijn weelde en zijn instinctmatige
wraakneming, mag het niet doen in zoo tragische kleuren als Buysse.
Hij late de humor in zijn werk hoogtij vieren zonder daarom over te
gaan tot karikatureeren.' 87 Omdat Janssen Het gezin Vtm Paemel
beschouwt als 'van 't allerbeste' in de Vlaamse toneelliteratuur,
voelde hij zich pas na zijn Wonderdoktoor sterk genoeg om het werk
aan De koning drinktweer op te nemen. Van het libretto behoudt hij
alleen een paar liederen in het tweede bedrijf, waarvoor Emiel Huliebraeek de muziek zal componeren. In een brief aan Hullebweck
schrijft hij: 'De eerste bewerking heb ik te waarheidsgetrouw gewild,
want nu is de vlaam.sche boer weer aan 't achteruitkrabbelen,
alhoewel hij 't nooit meer zoo kwaad zal hebben als indertijd. M'n
drieluikplan voorzag dus I het opkomen van den boer 11 z'n volle
glorie lil het afdalen .... Nu laat ik m'n boer nog groeien; nog rijker
worden door ... gelukkige speculatie. Nu laat ik hem den jonker
meedoogenloos verpletteren en hem z'n dochter weigeren, waar de
jonker in uitersten nood om smeekt. Nu wordt m'n boer de burgemeester en ik laat hem op 't dorp 'neigen bank stichten'. 88
De koning drinkt is een wrange klucht waarin een steenrijk geworden boer eindelijk de kans krijgt wraak te nemen op de adellijke
familie die hem en zijn voorouders heeft geterroriseerd zoals de familie Villermom de Wilde dat in het vooroorlogse stuk van Buysse
met de Van Paemels doet. Aan het slot krijgt de verarmde jonker de
ultieme vernedering te slikken: om zijn fatale schulden te kunnen

(87) Het Toonee~ 16' jg., nr. 26, 14.2.1931, p. l. De geciteerde tekst is te identificeren als
een passus uit 'Cyriel Buysse' in Lade Monreyne, Kritische bijdragen over toonee~ Antwerpen
1926, p. 161.
(88) Jos. Janssen aan Emiel Hullebroeck, St-Niklaas 4.11.1930 (AMVC, ]251,
22620/20).
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vereffenen moet hij boer Vramme zijn kasteel afstaan. Monteynes
advies om niet te 'karikatureren' heeft Janssen zich dus duidelijk niet
aangetrokken: zijn Vramme is de grofst denkbare karikatuur van een
boer. 89 Tegelijk speculeert de auteur ongegeneerd op de herinneringen van zijn publiek aan het successtuk van Buysse. Als iemand aan
het begin van het eerste bedrijf vraagt: 'Weet ge 't nog van boer Van
Paemel?', barst Vramme los:

Gelijk den dag van gisteren. Den armen duts ! 30 jaar lang had
ie 't goud uit den grond gedolven voor den edelen baron de
Villermant de Wilde. En als ie z'n laatste koe verkocht had, joeg
die geldwolf hem de strate op, met als souvenir 'n kind bij eene
van z'n dochters. Hadden z'n jongens uit Amerika den ouden Vtm
Paemel niet geholpen, dan ware den duts met z'n arm wijf van
honger omgekomen. En zooals Vtm Paemel werden er in ons
schoon land honderd en duizend boeren, na 'n levenlang wroeten
dag en nacht dat de vingers er krom van stonden, toch uitgeschud
en weggejaagd gelijk schurftige schapen. 90
Op 25 februari schrijft Janssen in een brief aan componist
Hullebroeck dat het in Antwerpen 'steeds vollen bak' is, dat De koning drinkt binnenkort in Gent en Brugge, en volgend seizoen in
Brussel zal worden gespeeld en dat er tot in Den Haag belangstelling
voor blijkt te bestaan. Terwijl Het gezin Vtm Paemel nooit is
bekroond, zal Janssen de Staatsprijs voor 1931 in de wacht slepen.
Hoewel de verwijzingen evenals de ontleningen91 in De koning
drinkt kunnen worden gezien als een hommage aan het bewonderde
model, is Buysse waarschijnlijk niet te spreken over de klucht waarin
'zijn' Van Paemel zo nadrukkelijk als kapstok wordt gebruikt. In elk
geval moet hij zich zo geprikkeld voelen, dat hij alsnog besluit zelf
een naoorlogs vervolg op zijn Gezin te schrijven. Volgens redacteur

(89) Een knecht die komt vertellen dat zijn 'schoone kalfkoe' er erg aan toe is, snauwt hij
toe: 'Wat kan mij dat schelen, vent. Wat geef ik om 'n stomme koe'.
(90) Eerste bedrijf, eerste toneel (zie 78 , p. 12); 'duts': stakker.
(91) Bijvoorbeeld het toneel in het eerste bedrijf waarin de jonker aan de boer komt
vertellen dat hij van plan is de pacht te verhogen: dat is ook de reden van het bezoek van de
baron in het eerste bedrijf van Buysses drama.
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Sacré van Het Tooneet kwam de aankondiging van Andere tijden
'ogenblikkelijk' na de eerste voorstellingen van De koning drinkt. 92
Van Andere tijden berusten in het AMVC twee manuscripten93 , een
door Buysse bewerkt typoscript en twee handgeschreven synopsissen: een van de definitieve versie in drie bedrijven en een ouder
ontwerp94 voor vier bedrijven, waarvan alleen het eerste als basis
voor de latere versie heeft gediend. Die vroege synopsis bewijst dat
Buysse oorspronkelijk van plan was een stevige satire te schrijven in
plaats van het onwaarschijnlijk dunne melodrama dat Andere tijden
uiteindelijk geworden is, een salonstuk rond een liefdesaffaire tussen
een Amerikaanse kleinzoon van boer Van Paemel en een kleindochter van de oude baron. Kort samengevae5 komt het verhaal
hierop neer: Franklin van Paemel - zoon van Kamiel, die in het
vooroorlogse drama deserteert en emigreert- heeft in Amerika carrière gemaakt in de automobielindustrie, komt na de oorlog tijdens
een Europese zakenreis in het dorp van zijn ouders en grootouders
een bevriende onderwijzer opzoeken en laat zich ertoe bewegen de
zoon van de verarmde baron aan een baan als autoverkoper te
helpen. In de laatste twee bedrijven wordt de intrige gereduceerd tot
de beroering rond de relatie tussen Franklin en de kasteeldochter.
Ondanks het verzet van haar familie en ondanks zijn eigen twijfels
zal Franklin zich in extremis door het verliefde meisje bijna letterlijk
laten dwingen haar te schaken. Aan het slot verdwijnen ze samen
naar Amerika. Commentaar van de onderwijzer: "t Gezin Van
Paemel is gewroken!' 96
Net als in het laatste toneel van De koning drinktwordt de radicale
omkering van een generaties oude afhankelijkheid in Andere tijden

(92) John Sacré, 'Het tooneel te Brussel: Andere tijden door Cyriel Buysse' in Het Tooneel,
17' jg., nr. 26, 20.2.1932, p. 8. Het is niet uitgesloten dat een en ander meespeelt wanneer
Buysse in mei beslist lid te worden van de Belgische auteursrechtenvereniging NAVEA: zie
de brieven aan Aalbrecht van Durme van 9 en 22.5.1931 (AMVC, B995, 1219/1-2). Van
Durme was algemeen vertegenwoordiger van NAVEA (Nationale Vereeniging voor
Auteursrechten, vanaf 1945 SABAM) voor Oost-Vlaanderen.
(93) Zie A.M. Musschoot, Inleiding (XXXVIII-XXXIX) in VW6.
(94) AMVC, B995/H (36503/1) .
(95) Uitgebreide samenvatting in A. van Elslander, 'Een vervolg op Het gezin Vtm Paemel
(zie 85).
(96) Dit slot is een van de aanvullingen en veranderingen die Buysse in de eerste versie
heeft aangebracht.
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dus geresumeerd als wraak en vergelding van het onrecht dat de Van
Paemels destijds door de landadel is aangedaan. Maar Janssen kan
zijn wraaklustige Vramme zelf laten triomferen - 'Nu zijn de
Vlaamsche Van Paemel's gewroken' - terwijl Buysse de bijna identieke slotwoorden van Andere tijden onmogelijk kan laten uitspreken door Franklin. Aangezien die zich eerder de verzoenlijkheid
zelve heeft getoond en bovendien de enige Van Paemel in het stuk is,
heeft de auteur geen andere mogelijkheid dan de 'wraak' te laten
constateren door een buitenstaander. Overtuigend klinkt het niet.
Wat het publiek te zien heeft gekregen is geen doelbewuste wraak
maar een ironische speling van het lot.
De eerste twee bedrijven van Andere tijden spelen in het kasteel van
de baron, het laatste in het park van het kasteel. In het vroege concept verplaatst Buysse de handeling in het tweede bedrijf naar de
oude boerderij van de Van Paemels, waar niet alleen de boer zelf
opnieuw wordt opgevoerd, maar ook zijn twee zoons en zijn tweede
dochter Cordula met haar echtgenoot Masco, die allemaal als gefortuneerde emigranten zijn teruggekeerd uit Amerika. De zoon van de
baron zit al in de autohandel, en Buysse was voornemens hem te
laten trouwen met een typiste, een kapelaan op te voeren die tijdens
de oorlog activist was en de vroegere wildstroper Masco burgemeester van het dorp te laten worden - zoals Vramme in De koning
drinkt zijn burgemeestersbenoeming afkoopt met grof geld.
Natuurlijk wil de oude Van Paemel de boerderij die hij pachtte eindelijk zijn eigendom kunnen noemen, maar bovendien wil een van
zijn brooddronken zoons trouwen met de kleindochter van de
baron. Wanneer ze hem afwijst voelt hij zich zo gekwetst, dat hij uit
pure vergeldingsdrang ook het kasteel van haar grootvader wil
hebben - opnieuw zoals Vramme, die uit louter wraaklust de jonker
zijn kasteel wil afpakken. Aangezien een kasteelleven voor de Van
Paemels een tegennatuurlijk bestaan is, zal de baron na korte tijd de
kans krijgen zijn vroeger eigendom van hen te huren. Zelf eindigen
ze als dorpsrentenier.
Door het verdwijnen van cruciale figuren en satirische ingrediënten heeft Andere tijden een totaal ander karakter gekregen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Tegelijk heeft Buysse zowat alle
dramatische elementen uit handen gegeven die hij nodig had voor
een boeiende uitwerking van het gegeven. Met name de relatie
tussen een Van Paemel en de kasteeldochter is op een bijna karika-
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rurale manier gemelodramatiseerd. In het oorspronkelijke concept
laat het meisje zich smeken en wijst ze tot drie keer toe zijn aanzoek
af omdat ze ervan overtuigd is dat standsverschil en verschil in
opvoeding spanningen en conflicten veroorzaken waartegen geen
huwelijk bestand is. In de laatste versie smeekt ze Franklin haar mee
te nemen naar Amerika, terwijl hij tevergeefs probeert haar te doen
inzien waarom hij dat niet kan doen. Een Villermant de Wilde met
een Van Paemel, dat kan nooit goed gaan, redeneert hij: 'twee
werelden tegenover elkander en daartussen een afgrond.' 97 De
daaropvolgende confrontaties met haar vader en grootvader bewijzen
dat ze Franklin inderdaad als quantité négligeable beschouwen zoon van een deserteur, nazaat van een pachter. Maar aangezien de
kasteeldochter zich los wil maken van die oude tegenstellingen
tussen klassen en standen, lijkt Buysse te suggereren dat de kloof wel
degelijk te overbruggen is.
Andere tijden wordt gesitueerd in een dorp dat Wemelbeke heet.
Opvallend genoeg is dat ook de naam van het Vlaamse geboortedorp
van de emigranten in Twee werelden. 98 Bovendien zijn zowel Franklin
in Andere tijden als Ivan in Twee werelden welvarende werknemers
van een grote automobielfabriek in de Verenigde Staten. Grover, de
Amerikaanse kleinzoon in de roman, was tijdens de oorlog net als
Franklin gevechtspiloot aan het Vlaamse front. En de bejaarde
meneer Alexander, de kale landjonker die in Twee werelden genoodzaakt is een stuk grond aan Ivan te verkopen, kan naast de verarmde
oude baron staan die volgens de eerste synopsis van Andere tijden zijn
eigendom moet verkopen aan de Van Paemels. Op de keper
beschouwd is Buysses laatste toneelstuk dus niet minder een spin-off
van de pas voltooide roman dan van het dertig jaar oude Gezin Ván
Paemel. De bizarre ontstaansgeschiedenis kan ook de onevenwichtige structuur verklaren: drie bedrijven waarvan het eerste
langer is dan het tweede en het derde tezamen. Was Buysse al na het
eerste bedrijf 'uitgeput', zoals een criticus zich na de voorstellingen
in Brussel afvraagt? 99 Misschien is een gebrek aan inspiratie en motivatie niet eens de voornaamste reden waarom de schrijver in het

(97) VW7, 1222 (hier in gemoderniseerde spelling).
(98) De plaatsvervangende vrederechter speelt eveneens in een dorp dat Wemelbeke heet.
(99) Zie 92.
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tweede en het derde bedrijf zijn toevlucht neemt tot kunst- en vliegwerk. Sommige bladzijden van de kladversie zijn geschreven met een
bevende hand- hier en daar bijna onleesbaar, met rare 'uitschieters'
die onwillekeurig doen denken aan de schrijfkrampen waardoor hij
een paar maanden later complete rust zal moeten nemen.
Dat Buysse zelf niet gelukkig is met het resultaat, bewijst het feit
dat hij zeer tegen zijn gewoonte aan de tekst blijft sleutelen nadat
hij een kopie aan directeur Karel van Rijn van de Gentse KNS heeft
gestuurd. Op 27 april zet hij voor Van Rijn nog acht bladzijden
'veranderingen en aanvullingen' op papier, waaronder een nieuw slot
en een compleet nieuw toneel voor het eerste bedrijf. 'Ik denk,
waarde Heer van Rijn', schrijft hij, 'dat gij het met mij eens zult zijn,
dat het stuk aanmerkelijk bij deze wijzigingen heeft gewonnen.' 100
Wat Van Rijn ervan vindt doet er op dat moment al niet meer toe.
'Laatste en allertreurigst bedrijf van het tooneelseizoen', bericht Het
Tooneet op 5 tp.ei uit Gent: 'naar het schijnt was de kas zoo ledig, dat
de laatste afbetaling der artisten niet kon geschieden en de heer Van
Rijn naar een speciaal expeditief middel moest uitzien, om iedereen
te voldoen.' 101 Een week later wordt Van Rijn vervangen door de
directeur van het Nouveau Cirque-theater, die het seizoen 1931-32
zal openen met de Amerikaanse 'showoperette' De Zang der Wóestijn
(The Desert Song) van Sigmund Romberg. Andere tijden verdwijnt
geruisloos van het programma. Niet minder ironisch is de directe
consequentie van Buysses weigering om zijn stuk te laten spelen
door Geluk in 't Werk. De Gentse amateurs waren van plan met
Andere tijden deel te nemen aan een toneelwedstrijd in Oostende, en
zijn dus genoodzaakt een ander werk te kiezen. 102 Na enige discussie
valt de keus op ... De koning drinkt.
Zowel fan Bron als Sususususut! had Buysse na de publicatie in
Groot-Nederland aan de KVS aangeboden, maar geen van beide

(100) CB aan Karel van Rijn, Deurle 27.4.1931 (AMVC: 8995/H, 36503/2).
(101) 'Het tooneel te Gent' in Het Toonee4 9.5.1931, p. 6.
(1 02) Vergaderingen van de beheerraad van GIW (zie 81) van 6 en 27 mei 1931. Verslag
van 27 mei: 'De voorzitter deelt verder mede, dat we door de schiftingscommissie van de
wedstrijd te Oostende aangenomen zijn om op te treden met 'Andere Tijden'. Maar ook
kwam ons bericht toe, door bemiddeling van den heer Rombaut, dat schrijver C. Buysse ons
het opvoeringsrecht van zijn werk weigert.' (Liberaal Archief, Gem: GIW, 7.1.1.1.)
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stukken heeft directeur Jan Poot ooit laten opvoeren. 103 Na de bijval
die Het gezin Vtm Paemel in 1930 bij het Brusselse publiek had zal
Poot in zijn programma voor september 1931 wel een plaats
inruimen voor Andere tijden. Waarom de première uiteindelijk naar
februari wordt verschoven blijft even onduidelijk als de omstandigheden waarin Andere tijden in het programma van september
wordt vervangen door het kasteeldrama Mea culpa 104 van Adriaan
W.G. van Riemsdijk- Buysses 'medeplichtige' van Se non è vero. Als
publiekstrekker heeft Mea culpa alleszins een stevige reputatie: sinds
de première van 1904 is het stuk in totaal zo'n 200 keer opgevoerd,
en niet zo lang voor het overlijden van Van Riemsdijk in 1930 is het
hernomen in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Over de boekuitgave van 1927 schreef een criticus dat Mea culpa perfect inspeelt op
de smaak van een publiek dat verlekkerd is op valse pathos en schrille
sentimentaliteit. Dat wil zeggen, op de levensgrote clichés waarnaar
Buysse verwijst in de zelfironische toelichting op de eerste bladzijde
van het brouillon van Andere tijden: 'Dit is een triestig drama dat
goed eindigt want zij leerden het geluk kennen en kregen veel
kinderen'.

(103) CB aan F.V: Toussaint van Boelaere, Deurle bij Gent 24.9.1929: 'Er kwam geen
opvoering. Lade Monteyne vroeg er mij naar en ik gafhem toestemming om ze van M. Poot
te krijgen. Ik vermoed dat ze dus nog bij hem (of nog bij Poot) berusten.' Zie ook CB aan
Lade Monteyne, 31.5.26 (AMVC, B995, 61231/67).
(104) Korte inhoud in Uilespiegel van 12.9.1931: 'Mea culpa. Drama in 5 bedr. door
A.W.G. Van Riemsdijck'.
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Gij zult kou vatten, mijnheer Buysse!
De Koningin dankt u, beste vrienden, zeer. Mij werd bevolen het u te
zeggen en te herhalen: de Koningin zal dien dag, die Kunstenaars en die
Leie nooit vergeten. •os
(Herman Teirlinck aan Albert Saverys c.s., 7.7.1931)

Met de hulp van de plaatselijke onderwijzer hebben koningin
Elisabeth en haar jonge kinderen prinses Marie-José en kroonprins
Leopold gedurende de oorlogsjaren in het West-Vlaarnse De Panne
plichtmatig geprobeerd een mondje 'Vlaams' te leren spreken. 'De
nous trois, seul Léopold parlait couramment cette langue si riche,
maïs si ardue', schrijft Marie José in haar memoires 106 • Behalve de
Nederlandsonkundige prinses zal niemand beweren dat Leopold vlot
Nederlands sprak. Ondanks de naoorlogse taallessen van zijn privéleraar Herman Teirlinck107 en de cursus Geschiedenis der Nederlandse letterkunde van August Vermeylen die hij in 1924-25 in Gent
heeft gevolgd, zal Leopold zelfs in 1938 nog - vier jaar na zijn
troonsbestijging - de grootste moeite hebben om de tekst van een
radiotoespraak in verstaanbaar Nederlands af te lezen. Gelukkig voor
de monarchie is Vlaanderen het Land van Sneltevreden: 'hij spraak
al 'n beetsje vloums en da was al véél wèrd' (hij sprak toch al een
beetje Vlaams en dat was al veel waard) 108 , is een reactie uit het OostVlaamse Waasland die niet zou misstaan in een dialoog van Buysse.
Een vreemde taal blijft het Nederlands ook voor de ouders van
Leopold. 'Men leerde het mij theoretisch', zegt zijn'vader Albert in
1904 tijdens een gesprek met Paul Fredericq; 'Ik kon het schrijven
maar was altijd verlegen als ik het spreken moest. Ook mijn uitspraak liet veel te wensen over.' 109 Dank zij zijn Limburgse parti-

(105) Herman Teirlinck aan Albert Saverys, Stijn Streuvels en Jozef de Coene, 7.7.1931.
De brief is integraal opgenomen in Paul Huys, Albert Saverys,Tielt-Bussum 1983, p. 63-65.
( 106) Prinses Marie-José, Albert et Elisabeth de Belgique, mes parents, Parijs 1971, p. 221.
(107) Zie Herman Teirlinck aan Karel Jonckbeere, 18.4.1963: 'Wat wel mag geweten is
dat ik in 1919 door Koning Albert geroepen werd om aan zijn zoon Leopold Nederlandse les
te geven, dat ik gauw tot privaatraad van de vorst werd gepromoveerd, en na diens dood bij
Koning Leopold als raadsheer voor kunsten en wetenschap bedrijvig werd'. (in Karel
Jonckbeere, Vraag me geen leugens, Antwerpen 1986, p. 266).
(108) Arthur Massé, 'Het Stekense luchtruim geschonden' in d'Euzie. Tijdschrift van de
Heemkundige Kring van Stekene, 18e jg., nr. 4, december 1999, p. 116.
(109) Geciteerd door Paul Fredericq in zijn dagboek van juli 1904 (UBG Hs 3704). Zie
Hans van Werveke, Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek, Brussel 1979, p. 66. In pers-
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culiere secretaris Jules Ingenbleek zal Albert zijn actieve kennis van
het Nederlands aanzienlijk verbeterenu 0 , maar wegens de onverbeterlijke francomanie van de hofwereld zal het Nederlands in zijn
naaste omgeving nooit de status van tweede omgangstaal verwerven.
Omdat Albects moeder een prinses van Hohenzollern-Sigmaringen
is en Elisabeth uit Beieren stamt, wordt er voor de oorlog in de
privévertrekken van het Paleis zelfs meer Duits dan Frans gesproken.
Een en ander verklaart de niet geringe verbazing van Buysse wanneer een schilder 'die de Koning goed kent' hem eind 1910, een jaar
na de troonsbestijging, vertelt dat Albert 'werkelijk op de hoogte der
Vlaamsche litteratuur wil komen', dat hij 'werkelijk Vlaamsche
boeken leest' 111 • Aan welwillende belangstelling zal het ook koningin
Elisabeth niet ontbreken. Nadat Eenest Claes haar in 1932 vijf van
zijn boeken heeft gestuurd, laat graaf de Grünne, 'Grand Maître de
la Maison de Sa Majesté la Reine', de schrijver weten dat 'dit blijk
van vereering [... ] door de Koningin op hoogen prijs {werd) gesteld'
en dat 'Hare Majesteit [... ] in de vlaamscheletteren een zeer levendig
belang stelt.' 112 In de privébibliotheek van koning Boudewijn bevindt zich 50 jaar later 'een aantal werken' van Buysse, 'gewone uitgaven, zonder opdracht,' behalve het exemplaar van het boek over
Claus: 'Van dit werk - met gedrukte opdracht aan Koningin
Elisabeth- bezit de Bibliotheek van de Koning ex. 1115 op Japans
papier gedrukt en met de handtekening van Cyriel Buysse.'u 3 Anno
2000 is in de collectie die van de bibliotheek van Elisabeth overblijft nog één boek van Buysse te vinden, u4 een opengesneden, dus

berichten uit de jaren 1890 wordt geconstateerd dat de prins een zwaar Duits accent heeft
en ook verder zeer gebrekkig Nederlands spreekt.
(110) Theo Aronson beweert dat Albert 'vloeiend Vlaams' sprak (De Coburgs van België,
Antwerpen-Amsterdam 1970, p. 188; oorspr. uitgave: The Coburgs of Belgium, Londen
1968). Hoe onzeker Albert zich in werkelijkheid blijft voelen als hij Nederlands moet
spreken blijkt uit het feit dat hij zich bij het 'instuderen' van de speech die hij in 1930 bij de
onthulling van het Gezellemonument in Brugge zal houden laat bijstaan door zijn
Limburgse privébibliothecaris Jozef Droogmans.
(lll) CB aan C.A.J. van Dishoeck, Den Haag 14.12.1910 (LM, B.9962 BI). Buysse
voegt er ironisch aan toe: 'Als hij begint met Verriest: 20 Vlaarnsche Koppen, zal hij ineens
goed op de hoogte zijn.'
(112) GraafGerolf de Grünne aan Ernest Claes, Brussel29.6.1932 (AMVC, E 2545/B).
(113) Erna Jacobs, bibliothecaris van koning Boudewijn, aan A. van Elslander, Laken
24.5.1982 (UBG, nalatenschap A. van Elslander)
(114) Mondelinge informatie van dr. Gustaaf Janssens, archivaris van het Koninklijk
Paleis, aan JvP.
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in elk geval niet helemaal ongelezen exemplaar zonder opdracht uit
1905 van de novellenbundel In de natuur.
Blijken van interesse en gebaren van goede wil zijn één zaak.
Daartegenover staat het nuchtere feit dat Alben en Elisabeth zelfs in
de laatste jaren van hun regeerperiode niet in staat zijn een Vlaamse
toneelvoorstelling te volgen zonder résumé in het Frans. Als
Elisabeth in het voorjaar van 1931 ingaat op de suggestie van 's Konings privaatraad Herman Teirlinck om een bezoek aan de kunstenaars van de Leiestreek te brengen, is het dus minder evident dan het
lijkt dat ze tijdens die informele uitstap op geen enkel moment in
het Frans wenst te worden aangesproken. 'Geheel het onthaal.
geschiedde uitsluitend in het Vlaamsch', m meldt De Standaard
nadrukkelijk. Waarbij Koekoek aantekent: 'In Vlaanderen is het nog
altijd mogelijk het vanzelfsprekende te onderlijnen, zonder ironisch
te zijn.' 116
Aangezien de koningin geen gelegenheid voorbij laat gaan om uit
het keurslijf van het protocol te stappen, weet Teirlinck dat hij met
iets originelers dan een receptie voor de dag kan komen. Als
huisvriend van de Kortrijkse kunstmeubelfabrikant en schilder Jozef
de Coene - sinds 1929 baron wegens zijn verdiensten voor de
Belgische export- komt hij met zijn Leievoorstel terecht bij de groep
kunstenaars voor wie in Kortrijk elke maandag open huis wordt
gehouden. Vaste 'Maandag-gasten' zijn De Coenes oude vrienden
Streuvels, auteur Willem Putman en schilder Alben Saverys, en naast
Teirlinck onder anderen August Vermeylen, componist Jef van Hoof
en Henry van de Velde, de geestelijke vader van De Coenes
ambachtelijk-industriële 'Kunst-werkstede' 117 en evenals Saverys
artistiek adviseur van het bedrijf. Teirlinck wordt genood aan de rijke
tafelen van De Coene, die zich zelf laat inlijven in Teirlincks jolige
Mijol-club, 118 een Brusselse versie van de Kortrijkse 'Maandagtafel'.
Het aardige aan het bekende verhaal van De Coenes gulle gastvrijheid is dat het meer dan één kant heeft. Hoewel Roger Avermaete
niet direct een onbevooroordeeld waarnemer mag heten, wijst hij

(115) De Standaard, 3.6.1931, p. 1: 'De Koningin in een Vlaamsch Kunstenaarsmidden
te Deinze'.
(116) Koekoek, nr.5, 11.6.1931, p. 14: 'Koningin Elisabethaan de Leie'.
(117) Zie Fred Germonprez, jozefde Coene, Tielt 1967.
(118) Zie Clemens Clarens, Herman Teirlinck Breviarium, Antwerpen 1997, p. 174-177.
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terecht op het amusante feit dat zowel De Coene als diens zwager
Arthur Deleu - allebei schilders met meer ambitie dan talent - door
de Belgische kunstkritiek van de jaren dertig grandioos over het
paard worden getild; dat De Coene de zestigjarige Vermeylen mag
toespreken 'namens de Vlaamse schilders', en dat hij dat doet 'tot
meerdere leut van de spuiters die hem ertoe hadden aangezet.' 119 Hoe
buitenstaanders aankijken tegen de 'hofhouding' die Herman
Teirlinck met zijn invloedrijke posities kweekt illustreert een passus
in een brief uit mei 1930 van Jos. Janssen aan Lode Monteyne over
de opvoering van zijn Wonderdoktoor in de Brusselse KVS: 'En na 't
tweede bedrijf gingen we in 't bureau van den directeur champagne
drinken. Daar was, als groote attractie, Herman Teirlinck en 'n aantal jonge advokaten, die me voorgesteld werden en die ... meêdronken ... Alles draait daar rond Allah! ... zonder lijf.' 120
Dat Buysse buiten de kransjes rond Teirlinck en De Coene staat
heeft minder te maken met zijn leeftijd - hij is 20 jaar ouder dan
Teirlinck- dan met het feit dat hij zijn leven lang een einzelgänger
blijft en alleen al om die reden in geen van de vele clubs en
genootschappen die Vlaanderen rijk is een rol van betekenis speelt.
In het vooroorlogse interview met D'Oliveira zegt hij zelf: 'Ik ben
wellid van enkele verenigingen, maar ik kom er nooit.' 121 Een halve
eeuw later schrijft René Buysse:

Ik vraag mij af of je ten slotte niet tot de conclusie komt dat
Cyriel Buysse eigenlijk veel te onafhankelijk was om tot een groep,
een organisatie of iets dergelijks te behoren buiten het tijdschrift
Groot-Nederland, dat zijn werken publiceerde. Ik geloof niet dat
mijn vader ooit een merkwaardige positie in de loge bekleedde,
evenmin in de Rotary waar hij op dringende vraag, maar voor
zeer korte tijd toetrad! Ook aan politiek ofpolitieke partijen deed
hij niet. - Na het Gezin Vtm Paemel vroegen de socialisten niet

(119) Roger Avermaete, 'Joseph De Coene' in Tussen beitel en pensee4 Tielt 1973, p. 2325. In hetzelfde anekdotenboekje staat ook een kapittel over De Coenes zwager Arthur
Deleu (p. 57 -59).
(120) Jos. Janssen aan Lode Monteyne, 3.5.1930 (AMVC, }251). De directeur is Teirlincks vriend Jan Poot. 'Allah ... zonder lijf' : allusie op Teirlincks toneelstuk De man zonder

lijf
(121) E. d'Oliveira, p. 113.
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beterf Maar hij wou persé onafhankelijk blijven en zo heb ik hem
steeds gekend. 122
Natuurlijk verkeerde Cyriel vanaf zijn huwelijk met Nelly in de
geprivilegieerde positie dat zijn vader hem niet meer onder druk kon
zetten, dat hij niet afhankelijk was van connecties en dat hij niet
genoodzaakt was zijn schrijversbestaan met een ambtenarencarrière
of een andere vaste broodwinning te financieren. Zijn belagers konden hem wel verketteren maar niet broodroven. Het belangrijkste
aspect van zijn outsiderschap is niettemin zijn grondige hekel aan
het 'veel geblaat, weinig wol' van literaire gezelschappen, aan het ons
kent ons-sfeertje van clubs en clans en aan de daarmee gepaard
gaande dubieuze vriendendiensten. Tenslotte zal hij zich in de
Vlaamse Club in Brussel en in de Haagse Kunstkring nooit zo goed
geamuseerd hebben als de keren dat hij met de Multatulikring na de
voorstelling een pint ging pakken. Als DeCoeneer niet bij kan dat
Antwerpenaar Avermaete niet ingaat op zijn 'aanmaning' om ook
eens naar Kortrijk te komen, begrijpt hij waarschijnlijk nog minder
waarom zijn Leiestreekgenoot Buysse zich niet in zijn kunstenaarsverzameling laat opnemen. Het pleit voor De Coene dat hij
Buysse zijn afzijdigheid niet kwalijk neemt. Op een barre winterdag
in februari 1932 zal hij met Willem Putman helemaal uit Kortrijk
naar Brussel komen om de première van Andere tijden te zien.
In de jaren twintig al maakte De Coene samen met Streuvels en
Saverys boottochten op de Vlaamse rivieren en kanalen. 123 Zijn
'lustschip' Waterhoen - een omgebouwde mosselschuit - zal hij wel
met het grootste genoegen ter beschikking stellen om het bezoek van
de koningin bij Saverys in Deinze te koppelen aan een uitstap op de
Leie. Omdat niemand het zich kan permitteren niet op een koninklijke invitatie in te gaan, verzamelt zich in Saverys' villa in de
ochtend van maandag 1 juni 1931 een illuster gezelschap: Saverys'
kunstbroeders George Minne, Gustave van de Woestyne, Albert
Servaes, Valerius de Saedeleer en Isidoor Opsomer; de schrijvers
Cyriel Buysse, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck en Gaston Martens;
rector August Vermeylen van de pas vervlaamste universiteit van
(122) René Buysse aan Marc Galle, Deurle, gedateerd 'Woensdag 14.6' (1966 of 1967)
(archief M. Galle, Aalst).
(123) Zie Stijn Streuvels, Op de Vlaamsche binnenwateren, Kortrijk 1925.
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Gent; voorzitter Fernand Toussaint van Boelaere van de pas
opgerichte Vlaamse Pendub; architect Henry van de Velde, die de
plannen voor de nieuwe Gentse universiteitsbibliotheek ontwerpt;
directeur Emmanuel (Mane) Viérin van de Kortrijkse Academie; en,
last but not least, Jozef de Coene zelf, die zowel zijn broer en zakenpartner Adolf als zijn zwager Arthur Deleu heeft laten uitnodigen. Allicht op verzoek van Teirlinck en De Coene zal Streuvels zich
opofferen om het verhaal van de dag op te tekenen voor het fotoalbum dat de koningin zal worden aangeboden 'als herinnering aan
den glorieuzen boottocht op de Leie' .124
Zijn nooit gepubliceerd relaas begint Streuvels bij de aankomst van
de koningin in Deinze: per auto, in het gezelschap van gravin
Carton de Wiart en graaf de Grünne. Nadat H.M. zich in het atelier van Saverys heeft laten rondleiden en Teirlinck de genodigden
heeft voorgesteld, wandelt het gezelschap door de bloementuin naar
de Leie-oever, waar De Waterhoen 'in zijn speierende kleur, bevlagd
en bewimpeld' ligt te wachten. Richting Gent gaat de tocht, door
het sas van Astene, voorbij de meersen van Ooidonk en Villa
Zonneschijn - 'het heerlijk plekje waar Emile Claus als in een
aardsch paradijs zijn dagen heeft overgebracht'. Het is 'een vaart in
stille bewondering', die af en toe omslaat in ergernis over de
'zoogezegde sierwoningen of villa's met torens en terrassen' op de
oevers. Aan boord worden de voorbeelden van landschapsverloedering aangegrepen om in het bijzijn van de koningin voorstellen te
opperen voor maatregelen 'tot het behoud van het natuurschoon
langs de Leie-boorden.' 125 Het spreekt vanzelf dat de boot op de
smalle rivier de aandacht trekt en dat het koninklijk bezoek niet lang
incognito blijft: 'de landelijke bevolking heeft de vlag uitgestoken en
van alle kanten komen menschen langs beide oevers de koningin
toejuichen.' 126
In het verslag van Streuvels komt Buysse voor het eerst ter sprake
als de boot Deurle nadert:

( 124) Het album berust in het archief van het Koninklijk Paleis te Brussel (ref. AE AL248)
en bevat 67 foto's. Saverys verluchtte een vijftal bladzijden met aquarellen.
(125) Buysse was al voor de oorlog betrokken bij een actie voor de bescherming van het
Leielandschap (zie MCBG !IJ, p. 84, noot 2).
(126) Volgens Koekoek (zie 116) was iedereen al een week van tevoren 'op de hoogte der
vermakelijkheden.'
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Deurle - het literair gebied van Cyriel Buysse - Groote vlakten
met waranden, hoge boomtrossen, Kasteel van Ooydonck, BachteMaria-Leerne, Kasteel de la Faille ... De Leie krinkelt en krult
door het heerlijke landschap, keert op haar zelfde plaats terug,
langs nette boeren-woonsten, villa's, de oude molen, het huis-ophooge-poten, als een opgehangen lanteern, waar Buysse in zijn
uitkijk-venster zijn boeken schrijft, in stille en genoegelijke afZondering.
Dezelfde avond nog zal Buysse in een briefje aan Nelly vertellen dat
de koningin de tocht in Deurle had willen onderbreken - ze 'wou
volstrekt op het maison à pattes' - en dat ze daarvan alleen heeft
afgezien omdat graaf de Grünne bang was dat de rest van het programma door de onvoorziene halte in het honderd zou lopen. 'Maar
zij komt dezen zomer terug', schrijft Buysse, 'en zal op Afsné
theedrinken.' 127
's Middags wordt er aangemeerd voor de lunch, die aan boord in
de kajuit wordt geserveerd: 'Alleman krijgt z'n plaats, volgens rang en
ouderdom, in schoone orde.' In dit deel van zijn verslag zegt
Streuvels meer dan hij kwijt wil, want op de foto's is te zien dat de
koningin met Buysse - de nestor aan boord - aan het tafeltje in de
hoek zit, terwijl de rest van het gezelschap eigenlijk een Kortrijkse
Maandagtafel vormt. Wanneer Elisabeth voor het dessert naar de
grote tafel verhuist, blijft Buysse geamuseerd glimlachend in zijn
hoekje zitten. 'De Koningin heeft het cenakel der eerbiedwaardige
ouderdom verlaten en komt het nagerecht nemen bij 't jongere
gezelschap', schrijft Streuvels, zonder Buysse te noemen. Even discreet verzwijgt hij dat H.M. tussen hem en Teirlinck in komt zitten
en zonder plichtpleging een taartpunt op zijn bord schuift. 128
In Sint-Martens-Leerne wordt er om een niet genoemde reden
overgestapt op een boot van een Gentse yachtclub, de Clarté,
waarmee de tocht wordt voortgezet tot op het grondgebied van SintDenijs-Westrem, voorbij 'het aloude Afsné ... het dorp der schilderskolonie en de heerlijke warande van het buitengoed waar Cyriel

(127) CB aan Nelly Buysse, Deurle, ongedateerd ('maandag avond', dat is 1.6.1931).
Zie 165.
(128) Zie 'Ten huize van Albert Saverys' in Joos Florquin, Ten huize van, Leuven 1962,
p. 155.
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Buysse zijn zomers overbrengt.' Vier jaar na deze versie voor het
koninklijk archief zal Streuvels een minder vriendelijke versie schrijven voor dagelijks gebruik door de lezers van De Standaard: 'Ik heb
een Vlaamsch schrijver gekend, een jonker, die op een kasteel
woonde en die van uit zijne hoogte neergekeken heeft op de boerenbevolking, en van daaruit zijne boeken schreef' 129
Het is bijna 5 uur in de namiddag als de Clarté aanlegt bij de oude
'lusthof' Den Anker. 130 Twee auto's van het Hof staan te wachten om
de koningin terug te brengen naar Brussel, maar H.M. wil niet
vertrekken voordat ze zelf een foto van het gezelschap heeft genomen
- 'en het gezelschap is hoogst vereerd', schrijft Streuvels, 'Servaes
strijkt zijn mystieken baard effen en ... poseert met een glimlach!
voor de koninklijke camerà. Tot vlak voor de aankomst is alles
vlekkeloos verlopen, maar dan is het ineens uit met de rust.
Franssprekende klanten van Den Anker - 'twee heerschappen, rond
een teerlingbak gezeten' 131 - die de koningin hebben herkend en
prompt 'Vive la Reine! Vive la Belgique!' beginnen te roepen, worden door 'un monsieur au système pileux développé' 132 afgeblaft met:
'Zegt het in 't Vlaamsch, godf..!' Omdat de Franstalige pers 'la
défrancisation' van de Gentse universiteit nog lang niet heeft verteerd, zal het onnozele incident worden opgeblazen tot een princiepskwestie. La Flandre Libérale heeft er begrip voor dat er aan
boord Nederlands werd gesproken maar vindt dat de koningin wel
heel ver ging in haar tegemoetkomendheid: 'Sa Majesté poussa
même le respect de la couleur locale, nous dit-on, jusqu'à répondre
systématiquement en néerlandais à ceux qui crurent pouvoir lui
adresser la parole en français.' In lezersbrieven die het Brusselse
weekblad Pourquoi pas? 133 publiceert wordt geschokt gereageerd op
het bericht dat de koningin tegen iemand die haar in het Frans
aansprak zou hebben gezegd: 'In Vlaanderen Vlaamsch!' Of: hoe
Elisabeth in Franstalig België aan haar reputatie van flamingante
komt.

(129) Stijn Streuvels, 'Het dagblad te lande' in De Standaard van 10.11.1935; herdrukt
in Uit lust-met-de-penne, Beveren 1982, p. 333.
(130) In jozefde Coene (Tielt 1967, p. 143-145) beweert Fred Germonprez dat de tocht
'van Astene over de Leie tot Kortrijk' ging.
(131) Zie 116.
(132) 'Incognito' (ondertekend met Puck) in La Flandre Libérale, 3.6.1931, p. 1.
(133) Texcursion de la Reine sur la Lys' in Pourquoi pas? van 12.6.1931.
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Op het incident en de reacties maakt Teirlinck allusie in het
dankbriefje dat hij begin juli namens de koningin aan Saverys,
Streuvels en De Coene schrijft. Hij heeft het over 'het lichte schuim
[... ]waarmede troebele menschen, na onzen heerlijken boottocht, de
eeuwig-onverschillige Leie hebben bevuild.' 134 Eerder heeft hij in een
begeleidende brief bij het fotoalbum aan de koningin zelf geschreven
dat 'De kunstenaars, die de eer genoten in gezelschap van Uwe
majesteit een boottocht op de Leie te doen [... ] allen pijnlijk getroffen [zijn] geweest door het lasterlijk commentaar, dat in sommige
fransche bladen verscheen.' 135 Welk commentaar hij precies bedoelt
blijkt uit zijn ironische presentatie van het album: 'De tekst is van
Stijn Streuvels (I' activiste de la Gazette). De heildronk is van August
Vermeylen (I' anarchiste de la Gazette). De akwareHen zijn van Albert
Saverys (l'homme aux jurons de la Gazette). De foto's en de inkleding en de houten band zijn van Joseph de Coene (l' énergumène au
pavillon flamand du Pourquoi Pas?).' 136
Een paar dagen na de uitstap heeft Streuvels het in een brief aan
Emmanuel de Bom over 'merkwaardige foto's [... ] documenten van
belang'. 137 Van die kiekjes komen er natuurlijk een aantal bij journalisten terecht. Ons Land in Woord en Beeld pakt uit met een fotoreportage post factum, en één foto haalt zowaar de Amerikaanse
pers: tijdens zijn bezoek bij Buysse op 16 september in Deurle
brengt correspondent Gaston Veys van de Gazette van Detroit
een foto ter sprake die in Chicago in het weekblad Times afgedrukt
is en 'waarop een bierton en mannen die pijpen rookten nevens de
koningin te zien waren, hetgeen wat verergernis gaf!' 138 Buysse

(134) Herman Teirlinck aan Alben Saverys, 7.7.1931 (zie 105). De republikeinse socialisten in Gent hebben hun eigen redenen om zuur te reageren: zie 'Koningin Elisabeth aan
de Leie' in Koekoek, 11.6.1931, p. 14. Het stuk is geïllustreerd met een spotprent van De
Waterhoen door Jozef Cantré. De pentekening wordt 's anderendaags overgenomen op de
frontpagina van Vooruit (12.6.1931) en later gereproduceerd in 'Kunst aan de Leie' van Jan
D'Haese in Armand Vermeulen, De Leie. Natuur en cultuur, Tielt 1988, p. 327.
(135) Herman Teirlinck aan H.M. Koningin Elisabeth, 18.6.1931. De brief zit in het
fotoalbum van de koningin (Archief Kon. Paleis, Brussel, AE AL248).
( 136) Idem. De 'Gazette' waarnaar Teirlinck verwij st is de Gazette de Cand. De malicieuze
kwalificaties zijn allusies op Streuvels' oorlogsdagboeken en Vermeylens anarchistische sympathieën uit de jaren voor de eeuwwisselin~. Saverys wordt geïdentificeerd als de vloeker en
De Coene als 'dweper onder Vlaamse vlag .
(137) Stijn Sereuvels aan Emmanuel de Bom, Ingooigem 7.6.1931 (AMVC, 5935,
60960).
(138) Het interviewverscheen in de edities van 9 en 16 oktober 1931.
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onthult dat de aanstootgevende ton geen bierton is maar de waterton van De Waterhoen. De negatieve reacties in de Franstalige pers
wuift hij weg met de opmerking dat België een tweetalig land is.
Of Elisabethinde zomer van 1931 naar Msnee is teruggekeerd?
Buysses chauffeur weet te vertellen dat de koningin inderdaad op een
dag onverwacht arriveerde en door meneer Cyriel in hemdsmouwen
werd begroet, maar een betrouwbare bron kan Eugène niet worden
genoemd. In elk geval ziet Buysse de koningin zes weken na de boottocht weer in Brussel, waar Teirlinck in het kleine openluchttheater
in het park van het kasteel van Laken zijn modernistische versie van
Elckerlyc voorstelt. De opvoering was gepland voor 9 juli maar is
wegens slecht weer uitgesteld tot de 13de. Voor het evenement en de
daaraan voorafgaande receptie op het voorplein van het kasteel zijn
in de eerste plaats Vlaamse toneelauteurs uitgenodigd, en verder
zowat iedereen die in Vlaanderen met enig gezag over toneel
schrijft. Wat de alomtegenwoordige prominenten Van Cauwelaert,
Huysmans en Vermeylen betreft, vermoedt De Nieuwe Gazet dat ze
door de koning worden beschouwd 'als specialisten op het politieke
tooneel, waarvoor wel zooveel acteursgaven noodig zijn' .139
Tijdens de oorlog noemde Buysse koningin Elisabeth 'de Moeder
van haar volk'. Een persoonlijk blijk van haar moederlijke
bezorgdheid mag hij die mooie maar koele zomeravond in Laken zelf
ondervinden. In het halfduister ziet een oplettende journalist hoe
een heer op de eerste rij zijn hoed afzet, en in de stilte vlak voor het
begin van de voorstelling hoort hij dat de mevrouw naast de heer
halfluid zegt: 'Gij zult kou vatten, mijnheer Buysse!' Waarna ze de
hoed uit zijn handen neemt en weer op het glimmende hoofd zetachterstevoren weliswaar, 'maar de bedoeling was charmant'. Dan
pas realiseert de journalist zich dat de bezorgde mevrouw de
koningin is.

(139) 'Gasten van den Koning. Vlaamsche Kunst aan 't Ho[ Een voorstelling van Elckerlyc
in het Koninklijk Park te Laeken' in De Nieuwe Gazet, 14.7.1931. Srreuvels woonde de
voorstelling niet bij. In een brief aan Streuvels (Brussel, 17.7.1931) dankt graaf de Grünne
'voor de mooie lichtteekeningen van ons schoon pleizierreisje op de Leye' en schrijft hij
verder: 'Laat mij U herhalen hoezeer Uwe vrienden - en onder die houd ik er aan voortaan
te tellen - Uwe afWezigheid op den feestavond van 13 juli te Laeken betreurd hebben.'
(AMVC, E2545, 95076).
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Gebroken C
Ik heb me overwerkt, zegt hij, ... Nu, wat rust zal dat wel helpen. Niet te
schrijven is mij ook lastig!
(Interview in de Gazette van Detroit, 9.10.1931)

'Ik lees dat gij gisteren 60 zijt geworden', schrijft Buysse op 5 oktober aan Streuvels; "t Is veel, maar niet genoeg. Doe zoo voort!' 140 Zelf
heeft hij op zondag 20 september - vooravond van de 'Black
Monday' 141 van de Londense beurs- zijn 72"' verjaardag in mineur
moeten vieren. Toen hij een week voor zijn verjaardag voor de
Vlaams-Amerikaanse Gazette van Detroitwerd geïnterviewd door de
teruggekeerde emigrant Gaston Veys 142 en hij na afloop een opdracht
wilde schrijven in het exemplaar van 'k Herinner mij dat hij Veys
cadeau deed, vergde dat een letterlijk krampachtige inspanning: 'In
bevende letteren stond het daar.' 143 Aan het begin van dit laatste
grote interview heeft Buysse verteld dat hij zich heeft overwerkt door
achter elkaar een roman van 300 bladzijden en een toneelstuk in drie
bedrijven te schrijven. 'De dokter meent dat ik moet rusten', zegt hij,
' 't werk wordt te zwaar en ik krijg schrijverskramp.' 144 Op de vraag

(140) CB aan Stijn Streuvels, Deurle 5.10.1931; AMVC B995, 126490 (prentkaart met
foto van de molen van Deurle). De geboortedatum van Streuvels is niet 4 maar 3 oktober.
Op 20.8.1931 heeft Buysse hem een kaart gestuurd met een 'Hartelijk dank', zonder vermelding van de reden (AMVC, B995, 94686); mogelijk had Streuvels hem gefeliciteerd na
de voorpublicatie in DWB (juni-juli) uit zijn nieuwe roman Twee werelden (zie 54).
(141) Op maandag 21.9.1931 koppelde de Britse regering het pond los van de gouden
standaard in een poging om een einde te maken aan de kapitaalvlucht. De maatregel kwam
neer op een devaluatie met 20 tot 30 pct.
(142) Gaston Veys (zie ook 144) was begin 1930 een eerste keer teruggekeerd maar nadien weer vertrokken. Zie Het Laatste Nieuwsvan 26.6.1930 ('Vlamingen in Amerikà): 'De
h. Veys, schrijver van Vlaamsche schetsen in de Gazette van Detroit, en zijn vrouw zijn
teruggekeerd, na zes maanden te Astene bij Deinze verbleven te hebben. Ze konden het in 't
oude land niet meer gewoon worden.' Waarschijnlijk is Veys een van de emigranten aan wie
Buysse denkt als hij zegt dat sommigen niet in Amerika kunnen aarden maar zich na hun
terugkeer ook in hun geboorteland niet meer thuis voelen.
(143) De opdracht (geciteerd in het interview) luidt: 'Aan den heer Gaston Veys I
Vriendschappelijke herinnering I Cyriel Buysse I Deurle 16 September 1931'. De bundel 'k
Herinner mij bevat o.a. het verhaal 'De terugkomst', over de terugkeer van een Vlaamse emigrant uit Amerika. Veys: 'Er staat nog iets in dat u aan Amerika zal herinneren, zegde hij met
een lachje.'
(144) Gaston Veys, 'Cyriel Buysse', interview in de Gazette van Detroit, 9 en 16.9.1931.
Het gesprek vondJlaats op 16 september 1931 in Deurle. Veys in de inleiding van het interview: 'Eenigen tij geleden had ik de eer het bezoek te ontvangen van den grooten schrijver
Cyriel Buysse. Hij noodigde mij dan uit om eens tot bij hem te komen op Deurle, waar hij
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of hij dan nog alles met de hand schrijft, antwoordt hij dat hij niet
anders zou kunnen. Dicteren ? - 'Neen, dat gaat niet. De gedachten
vloeien door mijn vingertoppen'. In een later interview zal hij uitleggen dat hij om dezelfde reden onmogelijk op een schrijfmachine
kan werken: 'Dan verdwijnt de draad van mijn gedachten. Ook
wanneer ik dicteer. Ik moet alleen zijn om te werken.' 145
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Een opvallende passus in Veys' interview is de uitvoerige reactie
van Buysse op de slotvraag over 'de Vlaamse Kwestie', die getuigt van
een verrassend realistische kijk op de toekomst van België. 'Ah! Wij
gaan naar het Federalisme!' zegt hij zonder aarzelen. - 'Naar het
Federalisme?' - 'Ja. Vlaanderen krijgt ongetwijfeld zelfbestuur.
Wallonië eveneens. De twee Staten in een Federale Staat België.' Op
de vraag waarop hij zijn voorspelling baseert, antwoordt hij met
dezelfde stelligheid: 'Op allerlei teekenen, die men dagelijks ziet.

veel verblijft om te schrijven. De laatste week is het er eindelijk van gekomen.' De jaargang
1931 van de Gazette van Detroit ontbreekt in alle Belgische periodiekencollecties die ik heb
geraadpleegd. Margaret Roets van de Genealogical Society of Flemish Arnericans (Michigan)
was zo vriendelijk me een kopie van het volledige interview te bezorgen.
(145) M.D.C , 'Cyriel Buysse en Emile Zola. Een herinnering' in Het Laatste Nieuws,
1.8. 1932, p. 2.
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Bijvoorbeeld. Niet ver van hier is een kasteel, waar destijds de
Vlaamsche taal verboden was zelfs aan de dienstboden. Thans moet
men er Vlaamsch spreken en worden er Vlaamsche bijeenkomsten
gehouden. In het koninklijk park te Laeken had een voorstelling
plaats door het Vlaamsch Volkstooneel, waar een menigte ook
Vlaamschonkundigen kwamen toejuichen. De koningin komt de
schilders en schrijvers van het Leyeland bezoeken en spreekt
Vlaamsch met hen. De koning spreekt dikwijls in het Vlaamsch. De
vervlaamsehing van Gent's hoogeschooL De werking en gisting tot
zelfs in de kleinste gemeenten, waar men recht eischt voor Vlaanderen en de Vlaamsche taal. Ge zult zien op de komende kiezingen
zullen de Vlamingen, de federalisten, eene groote overwinning
behalen.' 146 Als de Vlaamse kwestie het hoofdthema van de parlementsverkiezingen van november 1932 was geworden, zou Buysse
wellicht gelijk hebben gekregen. Dat zal niet gebeuren omdat zowel
de taalkwestie als de economische crisis ingevolge de zoveelste confrontatie tussen katholieken en vrijzinnigen over de subsidiëring van
het onderwijs tijdelijk op de achtergrond verdwijnen. De Katholieke
Partij werpt zich op als beschermer van 'de schoone ziel van het
kind', krijgt de nadrukkelijke steun van de Belgische bisschoppen en
zal een winst van drie zetels boeken die anders naar de- in meerderheid eveneens katholieke- Vlaams-nationalisten waren gegaan. 147
'En wat denkt ge van de afgescheurde groep, die zich Groot
Nederlanders noemen', vraagt Veys tenslotte, 'zij die liever aan
Nederland zouden gaan dan onder België blijven?' - 'Het is een
onmogelijk uit te voeren droom', antwoordt Buysse; 'Het meent de
verbrokkeling, de vernietiging van België als 'n Staat, iets wat de
mogendheden, vooral Engeland, niet zouden dulden. In Holland
verlangt men niet naar die aanhechting. Eene der redenen, om er
maar eene te noemen, is de overwegende meerderheid der protestanten in Holland. Neemt men Vlaanderen daarbij dan verandert
die meerderheid in eene minderheid en worden de katholieken baas.

(146) Gazette van Detroit, 16.10.1931. Op 25.3.1931 had de Vlaams-nationalistische
volksvertegenwoordiger Herman Vos (Frontpartij) het eerste wetsontwerp voor de federalisering van België ingediend.
(147) Zie Els Witte en Jan Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België sinds 1830,
Antwerpen 1981, p. 219.
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Ook het Hollandsch vorstenhuis is Protestantsch. Er zijn nog andere
redenen, maar deze eene zoude moeten voldoende zijn. En
Vlaanderen heeft er alles bij te winnen, die droom te vergeten.'
Tijdens het interview doet Buysse nogalluchtig over zijn gedwongen inactiviteit, maar aangezien hij er nooit een geheim van heeft
gemaakt dat hij zich alleen goed voelt als hij kan werken, komt het
niet erg overtuigend over als hij zegt dat hij nu eindelijk meer tijd
heeft om te lezen en boeken te ontdekken waar hij anders waarschijnlijk niet aan toe zou komen. Namen of titels noemt hij niet,
zodat het niet duidelijk is of hij zijn ontdekkingen doet in de recente
literatuur en in hoeverre hij zich op de hoogte houdt van de literaire
actualiteit in het eigen taalgebied: in Vlaanderen de beroering
rond 'het geval Walschap' na de publicatie van Adelaide en rond
een artikel van Marnix Gijsen over 'De tragikomiese toestand
onzer tijdschriften' 148; in Nederland de verhitte 'Vorm of Vent' -discussie149 tussen Nijhoff en Du Perron. Tegen de hele discussie die
aan de oprichting van Forum voorafgaat moet Buysse nogal verbijsterd aankijken. De criteria die in het prospectus van het nieuwe tijdschrift voorop staan- talent, oprechtheid en oorspronkelijkheid- en
de ambitie om 'de volledige mens' in de literatuur te verbeelden en
Nederlanders en Vlamingen bij elkaar te brengen, zijn impliciet al
meer dan 25 jaar de bestaansredenen van Groot-Nederland.
De vraag is natuurlijk of het blad onder het feitelijke hoofdredacteurschap van Frans Coenen nog voldoet aan de eisen die Van
Nouhuys bij de oprichting heeft gesteld en waarnaar Coenen zelf in
het jubileumnummer van 1928 verwijst: 'De bedoeling was voor
Holland en Vlaanderen een gematigd litterair tijdschrift dat voor de
gemiddeld intellectuele lezer onderhoudende lectuur zou brengen
van de beste auteurs, zonder onderscheid van richting of school.' 150
Feitelijk leidt het naoorlogse Groot-Nederland een dubbelleven. Als
anthologisch tijdschrift bevestigt het zijn goede faam met integrale
voorpublicaties zoals die van Prometheus (1919) van Carry van

(148) Zie Wandelend in de Warande (uitgave van het AMVC), Antwerpen 1986, p. 54.
(149) Zie WJ van den Akker, '15 december 1931: E. du Perron en M. Nijhoff gaan op
de vuist- Vorm of vent' in M.A. Schenkeveld-Vander Dussen (red.), Nederlandse literatuur,
een geschiedenis, Amsterdam-Antwerpen-Groningen 1993, p. 542.
(150) Groot-Nederland, 26"' jg. (1928), dl. I, p. 1-2. Zie ook Henk Smits, 'Buysse en Groot
Nederland in MCBG V, Gent 1990, p. 40-41.

59

Bruggen 151 , Iskander (1920) van Couperus, Tantes (1924) en De
schandpaal (1928) van Buysse, Het leven en de dood in den ast (1926)
van Streuvels. Maar een steeds groter deel van de maandelijkse 120
bladzijden wordt opgevuld met verzen en prozastukken van middelmatige tot bedenkelijke kwaliteit. Is het aanbod echt zo zwak of spelen andere factoren een rol? Zowel het een als het ander blijkt het
geval. De jury van de 'prijsvraag' voor jong talent die naar aanleiding van het 25-jarig bestaan werd georganiseerd, kwam tot de conclusie dat 'het oordeel over het aangeboden novellistiek werk niet
anders dan diep teleurstellend (kon) luiden' en dat geen enkel van de
96 ingezonden verhalen de prijs van f. 500 verdiende: 'Alle bleven
beneden niet onmatige eischen, en met zekere pijnlijke verbazing
werd geconstateerd, dat in Nederland blijkbaar geen auteurs beneden de 35 jaren, in staat zijn tot het schrijven van een waardevol kort
verhaal. Tenzij de besten niet meededen, wat gewis voor hun onbaatzuchtigen en ideëelen zin zou pleiten.' 152
Kwalijke gevolgen voor het algemene niveau van het tijdschrift
heeft het onvermogen van Coenen om zijn privéleven en zijn redactionele opdracht gescheiden te houden. Het feit dat de aimabele
redacteur zijn relaties met protégées en andere vriendinnen zwaarder
laat wegen dan kwaliteitsnormen verklaart waarom in de jaargang
1929 bijvoorbeeld verskunst te vinden is van Hermien Manger, die
in de jaren dertig Groente als hoofdschotel, Wenken voor keukeninrichting en Wárme dranken voor koude dagen zal publiceren. 153 Met
zijn manier van werken zal Coenen pas na de dood van Buysse problemen krijgen. In een brief uit 1935 steekt Jan Greshoff, Buysses
opvolger in de redactie, zijn onvrede niet onder stoelen of banken:
'Couperus en Buysse gaven het tijdschrift een machtige steun door
hun reputatie en hun prestige tegenover het lezerspubliek en zij konden dus met een gerust geweten het dagelijksche redactioneele werk
aan jou overlaten met de daaraan verbonden beslissingen, zonder

(151) Na Buysse is Coenens vriendin Carry van Bruggen de meest productieve van de
naoorlogse medewerkers van Groot-Nederland.
(152) Groot-Nederland, 26"' jg. (1928), dl. I, p. 337. De jury (Ina Boudier Bakker, Johan
de Meester enD. Th. Jaarsma) besloot alleen een aanmoedigingsprijs van f 100 toe te kennen aan 'vijf van de meest beloven den'.
(153) Na de oorlog zal Manger zich toeleggen op literair vertaalwerk (Poe, Stendhal,
Dostojevski, Grass e.a.).
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zichzelf overbodig te voelen. Maar met mij is het iets héél anders. Ik
bezit niet die reputatie, noch dat prestige en wanneer dan het redactioneele werk volmaakt buiten mij omgaat, kan het niet anders of ik
heb het gevoel, dat ik voor spek en boonen meedoe.' 154
Dat Coenen alleen beslist wat wanneer zal worden gepubliceerd
blijkt overduidelijk uit de 'plaatsingsgeschiedenis' van de novelle
'Frankie' van Yvonne de Man, die Buysse in het najaar van 1926
toegestuurd heeft gekregen via De Bom. In een brief aan De Bom
reageerde Buysse toen opvallend enthousiast:

Met heel veel genoegen heb ik Frankie uitgelezen. Werkelijk; ik
heb het gelezen voor mijn plezier en kan u de verzekering geven
dat zulks mij, als redacteur, niet dikwijls overkomt. Ik zal er dus
zeker mijn best voor doen om het in G.N geplaatst te krijgen.
Een beetje geduld nu; wij zitten erg vol. In november of begin
december ga ik terug naar Den Haag en neem het dan mee op de
red. vergadering. Ik hoop dat de schrijftter nog meer zal produceeren. Zij lijkt er mij een bij de gratie Gods. Ik houd mij aanbevolen.155
Wanneer De Bom een jaar later bij Coenen informeert of de novelle nog zal verschijnen, ontvangt hij met weken vertraging het
laconieke antwoord dat 'wij' de novelle van De Man 'gaarne' willen
hebben, indien 'de schrijfster geduld heeft om op plaatsing te wachten.'156 Zijn laattijdige reactie excuseert Coenen met de dooddoener
dat een redacteur-secretaris veel te lezen heeft en dat er intussen toch
geen plaats was. Intussen is er wel plaats voor Hermien Manger,
Jenny Mollinger, Laura Olivier, Carla van Lidy de Jeude, Elisabeth
Zernier, Eline Mare, Henriette Barbe en, onder vele anderen,

(154) Jan GresbofT aan Frans Coenen, 6.9.1935. De brief is opgenomen in Sjoerd van
Faassen (ed.), Wát een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!
Briefwisseling tussen Menno ter Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema &
Warendorf, H. Marsman en S. Vestdijk over de reorganisatie van het letterkundig maandschrift Groot Nederland in 1935, Den Haag-Amsterdam 1996, p. 33.
(155) CB aan Emmanuel de Bom, Msnee 29.10.1926 (AMVC, B995, 63061135a). Vgl.
de even enthousiaste brief van De Bom aan Yvonne de Man van 31.8.1926 (AMVC,
B708/B1a, 74.4866): 'Ik moet me geweld aandoen om niet in de hoogelyriek te vallen.'
(156) Frans Coenen aan Emmanuel de Bom, Amsterdam 9.9.1927 (AMVC, C322,
91305/10).
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Coenens secretaresse en vriendin Eva Raedt-de Canter, die een van
haar bijdragen begint met deze zin: 'Zelfs de grootste geesten hebben
tenslotte een schrijfwerktuig en papier moeten nemen, als ze iets
wilden neerzetten.' 157 De novelle van Yvonne de Man blijft meer
dan drie jaar in de lade liggen voordat ze - door Coenen in drie
brokken van 20 bladzijden gehakt- van april tot juni 1930 eindelijk
verschijnt. 158
In zijn correspondentie met Ter Braak heeft Greshoff het over
Coenens 'haremvrouwen', en na de overname van Groot-Nederland
door de redactie van het in 1935 alweer opgedoekte Forum schrijft
Ter Braak zelf: 'Wat een degradatie, om van een Forum op een blad
vol wijven terecht te komen!' 159 Als Coenen in 1936 overlijdt, bestaat
zijn nalatenschap als redacteur in een tekort van 6000 gulden en 'een
kist vol ongeretourneerde bijdragen, onbeantwoorde brieven,
expressebrieven, brandbrieven en telegrammen, alles van GrootNederland' .160 Dank zij zijn contractueel beveiligde voorkeursbehandeling heeft Buysse niet direct last gehad van Coenens onprofessionele aanpak, al heeft hij er indirect wel degelijk nadeel van ondervonden: na de zwakke jaargang 1921 was de winst al drastisch
gedaald, en in 1931 is er allang geen sprake meer van winstverdeling. Niettemin zorgen alleen al de integrale voorpublicaties van
Zoals het was, Tantes, Uleken, De schandpaal en Twee werelden voor
een aardige bijverdienste. Hoe gunstig Buysses positie in dat opzicht
in Vlaanderen is bewijst zijn reactie op het honorariumvoorstel van
August van Cauwelaert voor het fragment uit Twee werelden dat in
1931 in Dietsche Warande en Belfort wordt opgenomen: 'U spreekt
van een minimum-honorarium van 25 f. per bladzijde. Het is niet
veel voor wie als ik in Groot-Nederland 5 gulden per bladzijde

(157) 'Episode' in Groot-Nederland, 27'u jg. (1929), dl. II, p. 357. Coenens poging om
Raedt na de dood van Buysse van secretaresse tot redacteur te laten promoveren stuit op het
veto van zijn nieuwe mederedacteuren Jan Greshoffen Jan van Nijlen.
(158) Buysse moet al veel eerder tenminste een vermoeden hebben gehad van de willekeur
waarmee Coenen te werk gaat. De novelle 'De blauwe schuyte', die Lode Baekelmans in
1922 inzendt, blijft eveneens liggen- 'Ik dring nog eens aan', belooft Buysse begin 1923en wordt pas in juli 1924 opgenomen. 'Het gestoorde feest', door Richard Minne in 1930
afgeleverd bij Buysse, verschijnt in het oktobernummer van 1932.
(159) Zie 154. Uit hun correspondentie blijkt duidelijk dat Greshoffen Ter Braak Groot
Nederland na het verdwijnen van Forum beschouwden als een noodoplossing.
(160) Sirnon Vestdijk over Coenen in 'H. Marsman', in Gestalten tegenover mij, Den Haag
1961, p. 90.
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krijg.' 161 Hij voegt er wel onmiddellijk aan toe dat hij daar geen conditie van maakt. Op de vraag van Veys of je in Vlaanderen met
schrijven behoorlijk je brood kunt verdienen antwoordt hij dan ook
categorisch: 'lt can't be clone! Onmogelijk. Iemand die hier schrijft
moet ofwel over een fortuin beschikken ofwel eene plaats hebben,
die in zijn onderhoud voorziet. De eenigste Vlaamsche schrijver, die
ik ken, welke er goed mee voort doet is Hans. Al de anderen doen
opofferingen.' Dat hij hier niet Streuvels maar de populaire feuilletonist en journalist Abraham Hans noemt is minder raar dan het
op het eerste gezicht lijkt. Van Streuvels' financies is hij natuurlijk
niet op de hoogte, terwijl het algemeen bekend is dat Hans goed verdient aan de volksromannetjes en jeugdverhalen die hij schrijft en
zelf uitgeeft. Overigens zijn er niet alleen geldelijke 'opofferingen'.
De werkdruk waaraan veelschrijver Hans zichzelf dag in dag uit
blootstelt is niet vreemd aan zijn chronische gezondheidsproblemen 162 en zijn dood in 1939 op 57-jarige leeftijd.
Of Buysse nog eens naar Amerika zou willen reizen, vraagt Veys
aan het eind van het gesprek - misschien voor de wereldtentoonstelling van 1933 in Chicago? 'Jà, is het antwoord, 'als ik dan nog
leef.' Uit de context valt niet op te maken hoe serieus hij dat zegt en
of zijn antwoord te vergelijken is met de aantekening die Jules
Renard zes maanden voor zijn dood in zijn dagboek maakte: 'Ik ben
ziek, en aan iedere zin voeg ik toe: '~sik dan nog leef'."' 163 In elk
geval is het een vrome wens 'dat Buysse's gedwongen rust slechts kort
zal moeten zijn', zoals Hans na een bezoek in oktober schrijft. Nelly
en Thea vertrekken die maand uit Msnee zonder hoopgevende
vooruitzichten. Omdat Cyriel voor zijn dagelijkse verzorging meer
dan ooit aangewezen is op Netje, zal hij alleen de kerst- en nieuwjaarsdagen in Den Haag doorbrengen. 164 Tegen die tijd is hij nog
maar een schaduw van de kloeke, sportieve zeventiger die volgens

(161) CB aan August van Cauwelaert, Deurle 19.12.1930 (kopie in AMVC, B995).
(162) Zie Daniël Walraed, Wie was toch die Abraham Hans?, Horebeke 1996, p. 32: 'Zijn
gezondheid is niet van de beste en zijn veelschrijverij zorgt ervoor dat hij overwerkt geraakt.
[... ]. Hij die altijd op de bres stond om anderen te bemoedigen kan het leven nog amper
aan.'

(163) Jules Renard, Dagboek (dl. 2, 1900-1910) Amsterdam 1988 p. 340 (aantekening
van 5.12.1909).
(164) Op 22 december verstuurt hij nog een kaart uit Deurle. Begin 1931 is hij eveneens
maar kort in Den Haag gebleven: zijn hommage aan de 80-jarige Isidoor Teirlinck is gedateerd 'Deurle, 5 januari 1931' ( VW 7, 249).

63

Vermeylen gebouwd was om honderd te worden. Hij is fel vermagerd, ziet er dodelijk vermoeid uit en lijkt de voorbije maanden
wel tien jaar ouder geworden. Zijn forse, nonchalante handtekening
is gekrompen en verkrampt: hij slaagt er zelfs niet meer in deC van
zijn voornaam zonder haperen neer te zetten. 165 Op 22 december
kan hij nauwelijks de pen vasthouden waarmee hij een- in het Frans
gesteld - reçu voor 7000 fr auteursrechten 166 van Van Rysselberghe
& Rombaut ondertekent.
Zelfs indien Buysse niet ziek was geworden, was Twee Werelden zijn
laatste boek bij VR&R geweest. Willem Rombaut is in juni gestorven, 167 en na zijn dood zal de Gentse boekhandel geen nieuwe eigen
uitgaven meer op stapel zetten. 168
Vijf maanden na de dood van Rombaut verliest Buysse ook zijn
Nederlandse uitgever. 'Zondag den 15den November is de heer
C.A.]. van Dishoeck, uitgever, te Bussum in den ouderdom van 68
jaar, plotseling overleden', meldt het Nieuwsblad voor den Boekhandel
op 17 november. In de editie van 20 november herdenkt Eugène de
Bock de verdiensten van Van Dishoeck als uitgever van Vlaamse literatuur, onder andere van 'de glorierijke reeks van den grooten
verteller Buysse'. Op de omslag van De Vlaamsche Gids staat die
maand een twee jaar oude advertentie voor de twintig Bussumse
Buysse-uitgaven.
(165) Amateur-grafoloog Karel Jonckheere meent uit Buysses 'grafisme' een zware
depressie te kunnen aflezen (Toon mij hoe je schrijft, Tielt-Utrecht 1972, p. 32). Als illustratie
dient een fragment van de brief van 1.6.1931 aan Nelly dat ook wordt opgenomen in het
door Jonckheere samengestelde Boeketje Buysse (Brussel 1974, p. 42) maar daar wordt geïdentificeerd als een brief aan Emmanuel de Bom (waarschijnlijk omdat de aanspreking
'Liefste Maams' is gelezen als 'Beste Mane').
(166) Het gaat om de tweede helft van de rechten voor de toneelbundel en Uit het leven
en de eerste helft voor Twee werelden. De tweede helft van de rechten voor de roman zal na
herhaald aandringen van NAVEA in september 1933 aan de erven worden uitbetaald (UBG,
Hs 3352). Van VR&R ontvangt Buysse in 1930-31 in totaal dus 14 000 fr auteursrechten.
(167) Overlijdensbericht in De Boekenkastvan 15.7.1931, p. 2: 'Op 27 juni l.I. overleed
te Gent de heer Willem Rombaut, van de bekende boekhandelaarsfirma Van Rysselberghe en
Rombaut. Willem Rombaut was medestichter en ondervoorziner van de "Vereeniging ter
Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen", aan welke vereeniginR hij gewichtige diensten
verleende. Hij was tevens een van de steunpilaren van de Gentsche ' Vrienden van het Boek''.
Onder zijn collegàs werd Willem Rombaut gevierd als een bekwaam vakman, steeds bereid
om te helpen met raad en daad; onder zijn talrijke vrienden als een hartelijk, opgewekt man.
Hij was slechts 47 jaar. Velen zullen hem nog lang met weemoed gedenken'.
(168) 'In 1933 is de firma in liquidatie, wdat de erven Buysse de auteursrechtenvereniging
NAVEA moeten inschakelen om de nog voor Twee werelden verschuldigde rechten te innen
(zie documentatie VR&R in UBG, Hs 3353).'
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De betrekkelijke waarde der dingen
Ne viendras-tu pas à Royat? je suis sûr que cela te ferait un bien énorme
et te remettrait tout à foit sur pied. 169
(Maurice Maeterlinck aan Cyriel Buysse, 21.6.1932)

De ansicht met de traditionele nieuwjaarswens 'Mille bons voeux'
die Nelly op 31 december mede namens Cyriel en Thea aan Madeleine Buysse 170 in Gent stuurt, verraadt niet hoe bezorgd ze in de
Laan van Meerdervoort het nieuwe jaar tegemoet zien. Bezorgd voor
de gezondheid van Cyriel, maar ook voor de gevolgen van de
economische crisis, die de Parijse correspondent van De Standaard
doet schrijven dat de jaarwisseling 1931-32 te vergelijken is met de
geboorte van een ziekelijk kind: 'Geheel de wereld schudt het hoofd,
beangstigd wat er uit groeien zal.' 171 Voor de verontrustende ontwikkelingen in de internationale politiek blijft de wereld voorlopig
blind. Het is niet meer dan een bizar toeval, dat de titels van het in
Het Laatste Nieuws aangekondigde dubbelprogramma van 10 en 11
februari in de KVS - De indringer van Maeterlinck en Andere tijden
van Buysse - kunnen worden geassocieerd met het bericht op de
frontpagina over de provocerende speech die Hitier tijdens een
parade van zijn 'stormtroepen' in het Berlijnse Sportpaleis heeft
afgestoken. 172
Op de kaarten met het programma van februari 1932 die de KVS
heeft rondgestuurd staat een oproep gedrukt die gezien de omstandigheden eigenlijk een noodkreet is: 'Vlamingen uit het Brusselschel
Steunt door uw aanwezigheid uw eigen schouwburg!' Hoewel
directeur Poot niet direct zal hebben verwacht dat Andere tijden een
kassucces zou worden, vindt hij de volslagen onverschilligheid bij

(169) Maurice Maeterlinck aan CB, Royat 21.6.1932 (Maurice Maeterlinck Stichting,
Gent).
( 170) Madeleine Buysse: dochter van Arthur. De nieuwjaarswens (gedateerd 'La Haye 31
Dec.', poststempel 1.1.1932) staat op de achterkant van een ansicht met de foto van Maison
Rose (familiearchief Livine Verschoore-Sevens, Gent).
(171) 'Brief uit Parijs. Bij het binnentreden van het nieuwe jaar- Zal de wereld tot bezinning komen?' in De Standaard (Brussel), 6.1.1932, p. 2.
(172) 'Een Hideriaansche Parade. Talrijke diplomaten gaan ze bijwonen' in Het Laatste
Nieuws, 11.2.1932, p. 1. De indringer (L'intruse) is een vroege symbolistische eenakter (1890)
van Maeterlinck.
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het Vlaams-Brusselse publiek voor het vervolg op Het gezin ltán
Paemel een voldoende reden om zich na de twee voorstellingen publiek af te vragen of een Vlaams theater in Brussel nog welleefbaar
is. In Uilespiegel 173 waarschuwt hij dat de KVS deze crisistijd niet zal
overleven als de mentaliteit van de Vlamingen in de Brusselse regio
niet snel verandert. Johan de Maegts recensie in hetzelfde nummer
heeft als ondertitel: 'Waar bleven Buysse's vrienden?' 174 Waar waren
de Brusselaars die Buysse zo enthousiast hebben gehuldigd, vraagt
hij zich af. Over het stuk zelf is De Maegt niet meer te spreken dan
zijn collega's. Het illustreert treffend 'hoe tooneel niet mag
geschreven worden', vindt hij. OktaafSteghers kan er niet bij dat de
schrijver van Het gezin ltán Paemel 'de natuurmensch, de schilder
van het echte leven', zich hier 'tot koordjes en ficelles (heeft) laten
verleiden, tot meli-melo die [... ] het heele werk tot eene armzalige
mislukking doemde.' 175 Volgens Lade Monteyne lijkt het wel 'of
Buysse zélf zich niet geheel inleven kon in deze andere tijden' .176 Hij
noemt het een zwak en oppervlakkig stuk, en besluit: 'Hoeveel
belangwekkender is in dit opzicht een werk als De Koning drinktvan
]os Janssen, waarin de gewijzigde levensverhoudingen met scherpte
zijn uitgebeeld.'
Buysse blijft althans de persoonlijke confrontatie met de mislukking bespaard. Waarschijnlijk op initiatief van Alice, die al jaren
aan de Cote d'Azur gaat overwinteren 177 , verblijft hij vanaf medio
januari met haar en met Netje in Nice 178 : in Couperus' 'witte stad
van weelde' 179 die in Het leven van Rozeke van Dalen, in een door de
gepensioneerde dorpsonderwijzer voorgelezen tijdschriftartikel,

(173) Jan Poot, ~n de Vlaamsche Kultuurmenschen' in Uilespiegel, 27.2.1932, p. 98-99.
(174) Johan de Maegt, 'Het nieuwe stuk van C. Buysse' in Ui!espiegel, 27.2.1932, p. 103104.
(175) Oktaaf Steghers, 'Onze groote Vlaamsche verteller Cyriel Buysse overleden' in
Sportwereld, 27.7.1932.
(176) Lode Monteyne, 'Cyriel Buysse als Tooneelschrijver' in De Vlaamsche Gids, januari
1933, p. 185.
(177) Uit haar dierenverhaaltje 'Gaä,' (MCBG XI, p. 52) valt af te leiden dat Alice ook in
januari 1930 in Nice verbleef.
(178) Zie o.a. Pollux, 'Sprokkelingen uit het leven van Cyriel Buysse' in De Dag,
25.5.1935; P.V:L., 'Uit het leven van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws, 1.5.1949; Walter
van Walden, 'Bij een Cyriel Buysse-herdenking' in De Post, 3.7.1949; Cyriel Buysse 18591932, Gent 1982, p. 138.
(179) Zie Caroline de Westenholz, Een witte stad van weelde. Couperus en Nice (19001910), Den Haag 1996.
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wordt afgeschilderd als het oord 'waar iederen winter, van november
tot mei, het rijke volk van heel de wereld bij duizenden en duizenden zich komt verlustigen. [... ] De lucht is er aast altijd elder-blauw,
het vriest er nooit en oogst zelden eeft men er sneeuw gezien. Het
wordt er het Aards Paradijs ge-eten.' 180 De huwelijksreis in Tantes
gaat eveneens naar Nice: 'een paradijs op aarde [... ] en daarin een
luxe, een weelde, nog veel meer dan te Parijs; een leven van genieten
en verkwisten of er niets dan miljonairs meer op de wereld rondliepen.'181 Buysse zelf moet het weerzien met Nice veeleer weemoedig
stemmen. Gezien de toestand waarin hij naar het Zuiden is
vertrokken, ligt het voor de hand dat de lange treinreis in volle winter in penibele omstandigheden is verlopen. 182
Over de redenen waarom Nelly niet met hem is meegereisd valt
weinig meer te zeggen dan dat hun huwelijk de laatste jaren meer
dan ooit de lat-relatie avant la lettre is die Maddy Buysse later zal
omschrijven als 'een bestaan van halve maatregelen' .183 In 1931 heeft
Cyriel in totaal niet meer dan een maand in Den Haag doorgebracht, en op 24 oktober heeft hij zelfs een - stilgehouden - aanvraag ingediend om administratief naar Vlaanderen te verhuizen.
Nadat hij 35 jaar in Den Haag gedomicilieerd is geweest, wordt hij
op 6 februari 1932 - tijdens zijn verblijf in Nice - ingeschreven in
het bevolkingsregister van Msnee. Mogelijk is Nelly's afwezigheid in
Nice ook in verband te brengen met haar eigen ouderdomskwalen.
Op foto's uit 1929 is te zien dat ze met een stok gaat, en in 1933,
het jaar waarin ze 70 wordt, schrijft ze: 'Mijn gezondheid is vrij goed
maar het beven aan de linkerzijde, vooral hand en arm, heel vermoeiend, en drie vingers van de linkerhand verstijven geheel.' 184
Hoewel de luchtige 'Riviera-impressies' die later in het voorjaar in
het Amsterdamse Algemeen Handelsblad 185 zullen verschijnen de

(180) VW2, 158.
(181) VW3, 382. In De schandpaal (1928) herstelt Zulmatje na haar moeilijke bevallin&
eveneens in Nice, 'waar het altijd zacht en warm is en een paradijs van schoone bloemen.
(VW3, 783).
(182) Walter van Walden (zie 178): 'De reis met deze grote zieke was buitengewoon pijnlijk.'
(183) Maddy Buysse, 'Legende en werkelijkheid' in MCBG!, Gent 1985, p. 11.
(184) Nelly Buysse aan Frans Coenen, Berlijn 18.2.1933 (LM, B.9962 B.l).
(185) Algemeen Handelsblad, 8-19 mei 1932 (VW6, 741-764; zie ook A.M. Musschoot,
Inleiding, XXVI-XXVII).
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indruk wekken dat Buysse een zorgeloze wintervakantie in het
Zuiden heeft doorgebracht, is het dus in werkelijkheid een periode
van gedwongen rust. Het doktersverbod om te werken overtreedt hij
de eerste maand alleen om op 8 februari een paar regels op papier te
zetten voor het liber amicorum dat in mei aan de zestigjarige
Vermeylen zal worden aangeboden. Weliswaar valt zijn verblijf in

•

LE G~"') HoTEL DtT MosT·Boa€L,.-

I Hl,

Xice.

IZ.,

)I(~ ~~0~~/."....û.
~e,b~".~-7~"'- a.c- 1J'jri'.",A~-.
Ï• c4 ".,;,/ ~ ht .,".,_,I"J._ "..~ -u.-. JoK/-4L <v-.
t1t-~ 1"-'--

-

]/c.",_,t._ ~

z.";.. ~ .... ""Y~, ~

~t ~&.·#ee-r&--'

IL ...,'*"J._

ct.:...

V- L"t.,

~

;.c .k,J.,_,. ~ ~

LA: r~.k..

~~ch-L. ~-

Nice samen met de carnavalperiode, zodat de Promenade des
Anglais nog drukker is dan anders, maar aan de grote boulevards
heeft hij sowieso een hekel. Genieten doet hij des te meer van het
oude stadsdeel en van het feeërieke uitzicht vanuit zijn kamer in het
Grand Hotel op de Mont Boron: een kamer met uitzicht op het
Estérelgebergte, de Baie des Anges en Cap de Nice, waar Maeterlinck zich in 1931 in de schitterende residentie Castel a Mare heeft
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geïnstalleerd. Op korte termijn zullen zowel de klimaatverandering
als de stimulerende omgang met zijn oude vriend een heilzaam effect
hebben op Buysses conditie.
Maeterlincks huurvilla Les Abeilles 186 aan de avenue des
Beaumettes is een bescheiden optrekje in vergelijking met Castel a
Mare: een imposant tempelachtig complex in pseudo-neoclassicistische stijl aan de zeekant van de boulevard Carnot, de kustweg (Basse
Corniche) naar Villefranche. De Wit-Russische fantast die het liet
bouwen had er een casino van willen maken, maar voordat het zover
was heeft hij zijn onbetaalbaar geworden folie moeten verkopen. 187
'Het zijn zalen en nog eens zalen,' schrijft Buysse, 'met marmeren
parket-vloeren en marmeren lambrizering, onyxen zuilen als in
droompaleizen, een wintertuin met grote bomen en een vijver; en
overal, door hoge en brede ramen, het weidse panorama van de
Middellandse Zee.' Maeterlincks ultieme residentie, die hij in 1932
herdoopt tot Orlamonde, heeft nog meer te bieden: een eigen
toneelzaal, een privé-jachthaventje, 200m privéstrand en 'een
prachttuin in terrassen van wel ruim een hectare.' In zijn slotindruk
weet Buysse bewondering en ironie subtiel te doseren: 'Het is
genoeg. Het is misschien te veel. Voor meer dan één zou het ook te
veel zijn. Niet voor hem. Hij is een stille wijze, die de dingen naar
hun echte en altijd betrekkelijke waarde weet te schatten.' 188 In
1970, twintig jaar na de dood van Maeterlinck, zal Orlamonde door
Guy Buysse, de kleinzoon van Cyriel, worden beschreven als 'een
marmeren paleis, overwoekerd door exotische planten en ingepalmd
door witte duiven en stilte. [... ] Het ligt daar nu verlaten, zijn
weelderig decor versteend in een zwijgend wachten.' 189 -Wachten
waarop ? Op een toekomst als viersterrenhotel die anno 2000 al is
begonnen: Hotel Palais Maeterlinck - aan het deel van de boulevard
Carnot dat tegenwoordig boulevard Maurice Maeterlinck heet- pre-

(186) Buysse beschrijft de Villa des Abeilles in Per auto (VW6; 377-378).
(187) Maeterlinck heeft er eind 1930 drie en een half miljoen francs voor betaald. Zie
Maurice Maeterlinck, 'Notes sur Orlamonde' in Annales XXIII, Gent 1978, p. 64;
W.D.Halls, Maurice Maeterlinck. A Study ofhis Lift and Thought, Oxford 1960, p. 140-141;
André Capiteyn, Maeterlinck. Een Nobelprijs voor Gent, Gent 1999, p. 31.
(188) VW6; 755-56. De grote zalen van Orlamonde zullen merendeels ongebruikt blijven.
De meubelen van Maeterlincks werkkamer werden in 1974 overgebracht naar Gent (zie Yves
Deprez, Blauwe vogel met Sf..ruitjes, Gent 1999, p. 24).
(189) Guy C. Buysse, Nageslacht' in MCBG!, Gent 1985, p. 12-13 (oorspronkelijk
gepubliceerd in 1970).
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senteert zich op zijn veelbelovende website als 'Le Palace du Cap de
Nice ... autrefois propriété du Poète flamand Maurice Maeterlinck ...
Véritable Paradis de Calroe et de Raffinement'. Een van de 39 luxekamers en -suites draagt de naam 'Pelléas et Mélisande', er is een
panoramische lift naar het privéstrand en 'une hélisurface qui vous
permettra de venir et de partir du Palais Maeterlinck par hélicoptère.' Ironie van het lot: dat Maeterlinck in dit mediterrane paradijs
voor miljardairs wordt gememoreerd als 'Poète flamand'.
Hoe relatief de waarde der dingen is ondervinden aan het begin
van de jaren dertig de big spenders die reddeloos van de Cote d'Azur
zijn weggespoeld. 'Wat kan zo'n duur luxe-oord in korte tijd
achteruitgaan!' 190 constateert Buysse in Monte Carlo. Nog schriller is
het contrast met 1910, toen hij hier de euforie smaakte van de nietverslaafde speler die onverhoopt een stapeltje gouden louis
toegeschoven krijgt en zichzelf kan trakteren in een restaurant waar
'roodgerokte tziganes op de schitterende bloem-terrassen spelen.' 191
Waar is de tijd? Weg, glitter en elegance, weg de 'somptueusgetooide cocottes', de dames en heren die fortuinen te grabbel
gooiden. De gokkers van 1932 zijn 'burgerlui, die daar zitten als op
hun bureau, om met veel inspanning en oplettendheid enige centjes
te verdienen.' 192 Terwijl Monte Carlo zijn exclusieve status heeft verloren, voelt Monaco zich opgestoten in de vaart der volkeren.
Noblesse oblige. Bij de nieuwe status van prins en prinsdom hoort
het extravagant hoge entreegeld van het oceanografisch museum dat
volgens Buysse in geen verhouding staat tot het belang van de
bescheiden collectie. Als Maeterlinck hoort dat er voor het gebruik
van de lift en van het toilet nog eens apart moet worden betaald,
beent hij zonder te betalen naar buiten.
Gezien zijn wekenlang verblijf in een grand hotel in Nice kan
Buysse geen acute redenen hebben om zich zorgen te maken over de
weerslag van de economische crisis op zijn financies. Pas na zijn
dood schijnt Nelly's vermogen te worden meegesleurd in de maalstroom die hele familiefortuinen verzwelgt. Terwijl ze in de tijd van
haar Zwitserse vakanties met Cyriel gewoon was aan het comfort van

(190) 'De crisis en het casino' in 'Riviera-impressies', Algemeen Handelsblad, Amsterdam,
8-19.5.1932 (VW6, 751-75).
(191) De vrolijke tocht (VW4, 248).
(192) Zie 190 (p. 752).
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een Schlosshotel, zal Nelly begin 1933 in Berlijn genoegen moeten
nemen met een hotel-pension dat 'gelukkig ... bescheiden prijzen'
heeft. 193 Gelukkig, want ze stelt het financieel 'heel slecht', schrijft ze
in dezelfde brief aan Frans Coenen. Dat betekent niet noodzakelijk
dat haar situatie zo catastrofaal is als ze beweert. In Msnee was
iedereen al lang gewoon geraakt aan de bezuinigingsplannen van
mevrouw en aan de laconieke reactie van meneer Cyriel: 'ze zeggen
dat ge moet besparen, maar 't geutgat is verstopt van de goeie
boter.' 194 Waar Buysse in geen geval naast kan kijken is de toenemende spanning in Europa, die niet alleen af te lezen is uit de krantenkoppen. Als hij in de baai van Villefranche gestationeerde oorlogsschepen ziet uitvaren voor nachtelijke manoeuvres spreekt hij
wel van 'kruitverspilling', maar het is duidelijk dat hij er niet slaagt
zijn ongerustheid weg te redeneren. 'Men denkt aan wat geweest is,'
schrijft hij, 'en aan wat nog weer zou kunnen komen. 't Is als een
nachtmerrie. Men kan er niet van slapen.' 195
Hoe deprimerend de politieke en economische ontwikkelingen
ook zijn, ze blijven een verre achtergrond van zijn directe ervaringswereld- al was het maar omdat hij na de eerste maand in Nice eindelijk zijn energie terug voelt komen. Zo verrassend snel knapt hij
op, dat Alice en Netje getuige zijn van 'een soort mirakel': hij zit
weer aan zijn schrijftafel en pent met gemak zijn impressies over de
winterse Cóte d'Azur neer. In de laatste weken van zijn verblijf zet
hij zelfs een nieuwe roman, 'De opvolgers', op stapel. 196 Terwijl
Andere tijden het werk schijnt van iemand die definitief uitgeschreven is, hebben hele bladzijden over Nice de kwaliteit van zijn
Haagse feuilletons en bevolkt hij 'De opvolgers' met figuren die
opnieuw 'echter dan echt' zijn, zoals Elsschot over Tantes zal
schrijven. Het portret waarmee de roman opent is een sprekend
voorbeeld:

(193) Nelly Buysse aan Frans Coenen, Berlijn 18.2.1933 (LM, B09962 BI).
(194) Mon~elinge ~ededeling van Georgine Boone aan JvP (6.12.99); 'geutgat': OostVlaams voor gootgat .
(195) 'Oorlogsschepen' in 'Riviera-impressies' (zie 190).
(196) Walter van Walden, 'Bij een Cyriel Buysse-herdenking' (zie 178). Het voltooide
fragment werd later ook gepubliceerd in Nieuw Vlaams Tijdschrift (1961) en opgenomen in
VW3 (zie daarin A.M. Musschoot, Inleiding XXVII-XXVIII). In kranten en tijdschriften
verschijnt na Buysses overlijden het onjuiste bericht dat hij 'De opvolgers' nog heeft kunnen
voltooien.
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Sluw zag hij er uit en sluw was hij, met zijn smal gezicht en zijn
pierende, door een net van fijne rimpeltjes omlijste oogjes. Hij was
klein en mager van gestalte en liep een weinig voorovergebogen;
en om zijn geschoren lippen speelde steeds iets als een heimelijke
glimlach, ofhij zich aldoor met bedekte plannen bezig hield.
Eigenlijk vormen de vijftien bladzijden die hij zal kunnen afwerken
en die in 19 3 5 in Groot Nederland zullen worden gepubliceerd, niet
meer dan de voorgeschiedenis van het verhaal van een rijke weduwnaar van 53 die zijn kleine boerderij zou willen uitbreiden maar voor
zijn ambitieuze plannen geen steun vindt bij zijn enige zoon.
Aangezien die zoon ook geen belangstelling heeft voor vrouwen,
komt de boer op het idee om ondanks het leeftijdverschil van 30 jaar
zelf met zijn inwonende jonge meid te trouwen. Het postuum
gepubliceerde fragment eindigt met het akkoord van de ouders van
het meisje- akkoord dat wordt bekrachtigd op de manier waarop
een koop op de veemarkt wordt gesloten. Waar Buysse met de roman
naar toe wilde valt uit het korte fragment niet op te maken. 197 Wat
vanaf de eerste bladzijde duidelijk wordt: dat hij hier weer helemaal
zichzelf is, in een verhaal dat de onweerstaanbare energie van zijn
beste werk uitstraalt. Uit het leven gegrepen momenten, verteld zoals
niemand het hem nadoet, zijn het onbehouwen huwelijksaanzoek
van de boer en de tirade van de buurvrouw die er niet bij kan dat
vader en zoon niet ondernemender zijn: 'Es da nou'n leven, lijk of
ge doar alle twieë zit! Lijktwie oarme sukkeloars, mee 't geld in ulder
kasse! Zie, 't'n goa mij nie aan, e-woar! moar 'k zoe d'r keunen omme
schriemen dage zue onnuezel zijt!' (Is dat nu een leven, zoals ge daar
alle twee zit! Gelijk twee arme sukkelaars, met 't geld in uw kas! Kijk,
't gaat mij niet aan, nietwaar! Maar 'k zou er om kunnen schreien,
dat ge zo onnozel zijt). 198
Even opvallend is de snedigheid van sommige bladzijden over
Nice. Geschokt in zijn absolute voorkeur voor puur natuur, ook op
het gebied van vrouwelijk schoon, schetst Buysse bijvoorbeeld dit
portret van de Nieuwe Lelijkheid:
(197) In een gesprek met Abraham Hans ('Een uurtje bij Cyriel Buysse' in Het Laatste

Nieuws, 1.7.1932) omschrijft Buysse zijn nieuwe roman als 'de geschiedenis van oude
boerenlieden, die als uit hun bedrijf groeien, nu nieuwe tijden en nieuwe geslachten hen
omstuwen.'
(198) VW3, 1094.
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Men ziet gele, roze en mauve haren, weggeschoren wenkbrauwen
die vervangen zijn door idioot-dunne pensee/streepjes, ogen in een
halo van blauw-zwart, alsofer met de vuist op was gebeukt. De
gezichten zijn gepleisterd met bruin en rood en de lippen met vermiijoen en oranje, zo verre mogelijk van de natuurkleur af Het
geheel maakt een ziekelijke, ongezonde indruk en wekt een
vreemd soort medelijden op. Men zou de modepatiënten naar een
kliniek willen brengen ofeen dokter gaan halen.
Dat zijn dan de jongere ofdie van middelbare leeftijd Maar de
oudere doen ook mee: matrones op meer dan stervensleeftijd, met
gepoederde rimpelgezichten en doffe ogen, in 't wit met witte
parasols en witte, lage schoentjes die witte à-jour-kousen laten
zien, waaronder iets schemert dat roze vel zou moeten zijn. Zij
waggelen penibel over het toch zacht plaveisel en hun lichte
japonnen met kant en guipure omhangen, doen onweerstaanbaar
denken aan oude gruyère-kaas vol gaten.
~t 'n tragedie, die machteloze strijd 'pour réparer des ans l'irréparable outrage'! 199
Een opwekkender spektakel is de naar aanleiding van een internationaal schoonheidsconcours aangeboden 'thé d'honneur' in een
van de grote hotels. Maeterlinck profiteert daar trouwens ongegeneerd van zijn eigen beroemdheid om toegang te krijgen tot de
mooiste missen. 'Kom, zal ik je even aan miss Univers voorstellen?'
vraagt hij, en even later maakt Buysse kennis met de Allerschoonste,
de niet met naam genoemde Belgische juffrouw Duchateau uit
Namen. Eigenlijk zou er een mannelijk equivalent van dit soort
competities moeten komen, vindt hij achteraf: een concours met een
vrouwelijke jury waarvan het verdict het definitieve antwoord zou
zijn op de vraag 'wat vrouwen in ons mannen mooi en lelijk vinden.'
Bij deze bladzijden over Buysses laatste stappen in de wereld met
Maeterlinck rijst de vraag hoe goed de twee oude kameraden elkaar
eigenlijk nog kennen. Voor de oorlog al schreef Buysse dat hij zijn
wereldberoemd geworden vriend alleen nog te zien kreeg als hij hem
in Frankrijk ging opzoeken. Na de oorlog komt Maeterlinck wel

(199) VW6, 743.
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logeren in Afsnee, maar aangezien geen van beiden behoefte heeft
aan schriftelijke confidenties is het bijvoorbeeld de vraag of Buysse
weet had van hetgeen Georgette Leblanc in 1931 aan het slot van
haar Souvenirs 200 uit de doeken doet: het rocamboleske verhaal van
de omstandigheden waarin Maeterlinck in 1919 met haar heeft
gebroken en is getrouwd met de 30 jaar jongere Renée Dahon, de
dochter van een wijnhandelaar uit Nice die al voor de oorlog bij hen
in de Villa des Abeilles ingetrokken was. 201 In zijn eigen gepubliceerde herinneringen aan Maeterlinck beperkt Buysse zich doorgaans tot anekdotes die hun affiniteiten illustreren en brengt hij niet
één keer een situatie ter sprake waaruit zou blijken hoe verschillend
ze na de oorlog reageren op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch heeft Buysse in 1921 zijn handtekening geweigerd
voor het mede door Maeterlinck ondertekend manifest waarin de
vervlaamsing van de Gentse universiteit werd bestempeld als een
poging van een neo-activistische minderheid om Vlaanderen te
beroven van een belangrijk centrum van cultuur. Ook over de
opkomst van autoritaire nationalistische bewegingen moeten ze zeer
uiteenlopende opinies hebben. Maeterlinck steekt zijn sympathie
voor de Action française en voor de Portugese dictator Salazar niet
onder stoelen of banken, en het pas in 1932 in L'araignée de verre
gepubliceerde verslag van zijn reis naar Sicilië (1923) eindigt met de
opmerking dat de staat van de wegen en de kwaliteit van de hotels
de jongste jaren naar verluidt aanzienlijk verbeterd is, 'gràce à la
bonne et salutaire discipline du facisme' [sic]. 202 In 1935 zal hij de
Italiaanse inval in Abessinië goedpraten omdat hij vindt dat die
'primitieve natie' nodig moet worden ontsloten voor 'beschaafde
volkeren'. 203 Hoe Buysse over dat soort beschavingswerk denkt valt af
te leiden uit een verwijzing naar de Italiaanse bombardementen van
1911 op het door Turkije bezette Tri polis: 'de wijze waarop ze Tripoli
"geciviliseerd" hebben, zal ook wel niet de onvoorwaardelijke be(200) Georgetee Leblanc, Souvenirs (1895-1918), Parijs 1931. In mei 1931 is Leblanc het
boek komen voorstellen in Gent (zie o.a. Pourquoi pas? van 29.5.1931, p. 1242). In 1932
publiceert ze in Londen Maeterlinck and I. Met Leblanc heeft Maeterlinck ongeveer 20 jaar
ongetrouwd samengeleefd.
(201) Zie Georgette Leblanc, Souvenirs (zie 200), p. 252 e.v.
(202) Maurice Maeterlinck, 'Sicelides Musae' in L'araignée de verre, Parijs 1932, p. 127. In
deze uitgave is fascisme gespeld als 'facisme'.
(203) Halls (zie 187), p. 137 en 143. De agressieve buitenlandse politiek van Hitier zal
Maeterlinck ontnuchteren.
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wondering van de volkeren wegdragen'. 204 Toen Buysse eind 1927
naar Marokko reisde, maakte hij onderweg kennis met het Spanje
van dictator Primo de Rivera, die zich aan het voorbeeld van
Mussolini spiegelde. In Madrid raakte Buysse niet uitgekeken op de
uitbundige 'Opéra-comique uniformen', maar in Andalusië kreeg de
opvallende aanwezigheid van militairen een andere dimensie:
'Waarom al die gendarmen langs die dood-eenzame en verlaten
wegen? Men begrijpt er het nut niet van. Men begrijpt alleen dat
men zich in een sterk gemilitariseerd land bevindt, dat meer dan
eens aan het Duitsland van vóór de oorlog doet denken.' 205
Dat Buysse zijn oude vriend in Nice in het vroege voorjaar van
1932 elke dag ontmoet, 'het zij in het hotel het zij in Orlamonde', 206
moet een rose gekleurde herinnering van Alice zijn, want op 2 maart,
de week voor Buysses terugkeer naar België, laat Maeterlinck dit
briefje207 in zijn hotel bezorgen:

Mon cher Cyriel.
Demain Ie feudi, nous ne sommes pas /i bres, devant déjeuner chez
des amis.
Veux-tu nous faire Ie plaisir de déjeuner chez nous, (aux Abeilles)
Vendredi? Ma Jemme, en revenant de Castel a Mare ou elle va
chaque matin, te prendra en passant au Mont-Boron. Si tu dois
suivre un régime préviens-nous d'un mot, afin qu'on te prépare ce
qu'il fout. je viens de terminer les "Twee Werelden" 208 - c'est ton
chef d'oeuvre et tu as admirablement élargi ta vision. Bien cordialement et à Vendredi. Maeterlinck
Een paar maanden nadat Buysse in het voorjaar van 1928 ziek en
verzwakt was teruggekeerd van zijn reis naar Marokko, heeft Maeterlinck hem de warmwaterkuur in het Franse badplaatsje Royat aanbevolen209 die hij sinds zijn hypertensieproblemen ten gevolge van

{204) Zomer/even, VW6, 78.
{205) mtt wij in Spanje en Marokko zagen, VW6, 563-564.
{206) Walter van Walden (zie 178), die waarschijnlijk Alice Buysse navertelt.
{207) Maurice Maeterlinck Stichting, Gent {niet eerder integraal gepubliceerd).
{208) Exemplaar in het archief van de Maurice Maeterlinck Stichting (Gent) met deze
handgeschreven opdracht: 'à mon vieil ami Maurice Maeterlinck I son fidèle I Cyriel Buysse'.
{209) Maurice Maeterlinck aan CB, Royat 6.6.1928: 'Je ne me rappelle plus si c' est toi ou
un autre ami, qui m'a demandé de lui faire signe quand je serai à Royat, pour y venir aussi
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arterio-sclerose 210 zelf elk jaar in de lente volgt. Aangezien
Maeterlinck in juni 1932 opnieuw zal proberen Buysse ertoe te
bewegen naar Royat te komen, is hem waarschijnlijk verteld dat de
gezondheidsproblemen van zijn vriend eveneens aan aderverkalking
en hypertensie te wijten zijn. Intussen heeft Buysse maandenlang
gehoopt dat zijn herstel een kwestie van voldoende rust was. Maar in
het najaar van 1931 was er alleen sprake van 'schrijfkramp', terwijl
hij na zijn terugkeer uit Nice klaagt over 'spieraandoeningen in de
zijde'. Naar de ziekte waaraan hij lijdt zal zelfs na zijn dood alleen in
bedekte termen worden verwezen, al is er in sommige persberichten
sprake van aderverkalking.m 'Hij worstelde tegen zijn kwaal', 212
schrijft Abraham Hans. Walter van Walden spreekt van 'een onverbiddelijke ziekte' die Buysses gestel had aangetast en ondermijnd, en
waartegen hij vocht 'met de moed der vertwijfeling'. 213 Of het de
ziekte is waaraan tot ver in de 20"< eeuw een taboe kleeft en waarover
dus niet wordt gesproken, alleen gefluisterd zoals dat in t Bolleken
gebeurt? 214 'Ze zijn allemaal aan kanker gestorven', 215 zegt de naaste
familie. 'Allemaal' betekent: Arthur, daarna Cyriel en daarna René,
die in 1969 op ongeveer dezelfde leeftijd als zijn vader zal overlijden.

suivre Ie traitement anti-artériosclérose. En tout cas, nous y voici, ma femme et moi. Il y fait
beau; !'hotel est bon, Ie pays admirable. J'y ai mon auto et tu pourrais ne pas t'y ennuyer.'
{Maurice Maeterlinck Stichting, Gent).
{210) Maurice Lecat, Maurice Maeterlinck en pantoujles, Brussel1939, p. 47: 'En '21, i! a
été très gravement arreint d' artériosclérose .... Sa rension artérielle dépassa 23,5: I'apoplexie
était imminente! Mais, en 1928, grace aux célèbres eaux de Royat ... la critériologique tension était redevenue normale'. Lecat voegt er in een voetnoot aan toe: 'En 1934, il fait sa
13e saison à Royat (près de Clermont-Ferrand). Tout Ie traitement se réduit à un bain quotidien, carbogazeux de 10 à 15 minutes.' Zie ook W.D. Halls, Maurice Maeterlinck. A Study
ofhis Lift anti Thought, Oxford 1960, p. 155.
(211) Een beroerte ten gevolge van aderverkalking is de verklaring die ook nog in de kroniek Cyriel Buysse 1859-1932 (Gent 1982, p. 141) is overgenomen en daaruit weer in Hans
Heesen e.a., ~ar ligt Poot? Over de dood en de laatste rustplaats van Nederlandse en Vlaamse
schrijvers, Baarn 1997, p. 56. De informatie over Buysse in laatstgenoemde publicatie is in
het algemeen erg onnauwkeurig.
{212) Abraham Hans, 'Bij het overlijden van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws van
27.7.1932, p. 3.
(213) Walter van Walden, 'Bij een Cyriel Buysse-herdenking' (zie 178).
{214) VW2, 457 (zie ook de Inleiding door A. van ElsJander en A.M. Musschoot, XXVII).
(215) Mondelinge mededelingen van Livine Verschoore-Sevens, weduwe van de kleinzoon
van Arthur Buysse, aan JvP {Gent, 11.5.1999 en 7.8.2000). Mevrouw Versehome citeerde
Nadine Buysse, de kleindochter van Cyriel. Op de vraag aan welke ziekte haar grootvader
leed antwoordde Nadine formeel: 'lis sont rous morts de cancer.' In haar antwoord op mijn
verzoek om deze informatie te bevestigen schrijft ze 'Niemand weet juist waarvan Cyriel
Buysse gestotven is.' (Nadine Buysse aan JvP, Deurle, september 2000).
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Cyriel zal zich maar al te goed herinneren hoe radeloos hij werd van
de tegenstrijdige medische adviezen - wel opereren, niet opereren die hij in 1926 tijdens de laatste maanden van zijn broer te horen
kreeg. Aangezien hij zich ook zelf niet in een kliniek zallaten behandelen is het niet uitgesloten dat hij op dezelfde manier reageert als
Arthur, die niet wilde weten van een operatie als ze geen reëel
uitzicht op genezing bood.
Vanaf de tweede week van maart is Cyriel terug in Msnee, waar hij
dank zij het organisatietalent van Alice en vooral dank zij Netjes
grenzeloze toewijding als huishoudster en huisverpleegster nog bijna
drie maanden een relatief normaalleven zal kunnen leiden. Zo vaak
als het kan maakt hij- steeds kortere- wandelingen met zijn terriër
lmpikoko, en als hij zich 's ochtends fit genoeg voelt laat hij zich
tegen half tien naar Deurle rijden om tot half een op de Molenberg
aan zijn roman te werken. Op 16 maart is hij voor het eerst sinds
december present in de Gentse Academie. Een maand later komt hij
voor het laatst op de oude boerderij Ter Walle in Poesele op bezoek
bij 'Peetje' Vermeirsch, naar aanleiding van diens aanstaande 102de
verjaardag. Dat laatste bezoek van Buysse in het Nevelse komt ter
sprake in de reportage van Abraham Hans over Vermeirsch die op 19
april op de frontpagina van Het Laatste Nieuws verschijnt: '0 ja, zegt
de zoon; hij is een vriend van vader. Soms komt hij met zijn boot
daar over de Poekebeek. [... ] C. Buysse zei dat hij vader heel zijn
leven wil onderhouden van tabak. En hij doet het. - Dus vader rookt
nog gaarne? - 0 ja, 's morgens steekt hij dadelijk zijn pijpje aan. En
Buysse's tabak is zoo straf, dat wij er soms moeten voor buitengaan.
-Maar ik heb er veel deugd van, zegt de honderdjarige vroolijk. Den laatsten keer, dat Cyriel Buysse hier geweest is, zei hij ons, dat
hij niet goed was.' 216 Hoewel vader Vermeirsch op zijn 102d• verjaardag (20 juni) een 'flinke, gezonde grijsaard' wordt genoemd, zal
hij Buysse niet langer dan vier maanden overleven. Hij overlijdt op
19 november, 'oud honderd en twee jaar en vijf maanden.'
Eveneens in april reist Buysse voor het laatst naar Den Haag.
Omdat hij geen brieven of kaarten meer schrijft is ook dat laatste

(216) Abraham Hans, 'Een kloeke Vlaming. Bij den 102-jarigen August Vermeirsch' in

Het Laatste Nieuws, 19.4.1932, p. 1-2. In juni zegt Buysse in een gesprek met Hans (ibid.,
1.7.1932) : 'Hier en daar ontmoet men nog een van het oude ras, als mijn vriend
Vermeersch, te Poeke' (moet zijn: Vermeirsch en Poesele).
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verblijf in de Laan van Meerdervoort niet precies te dateren, maar in
elk geval verneemt hij daar dat Impikoko tijdens zijn afWezigheid in
Deurle gestorven is. Het bericht van de dood van 'Papà grijpt hem
in zijn overgevoelige toestand zo sterk aan dat hij een hele middag
niet in staat is zijn tranen te bedwingen. Bij zijn terugkeer in Deurle
moet hij in de 'hoge eenzaamheid' van de Molenberg het gezelschap
van zijn hond nog veel meer missen dan in Den Haag.
In mei geeft hij in het Brusselse Résidence Palace acte de présence
op het Vermeylenfeest, waar hij een ereplaats aan de eretafel krijgt. 217
Johan de Maegt zal zich herinneren hoe vermoeid en vermagerd
Buysse er toen uitzag: 'Hij verliet, zegde hij ons, de viering alvorens
de drukte hem te zwaar woog.' 218 Hoewel hij snel vermoeid raakt
ontvangt Buysse in Deurle nog geregeld bezoek. In de ochtend van
13 mei bijvoorbeeld Richard Minne 219 en Karel Leroux, en na de
middag de Antwerpse auteur en leraar Frans Smits220 met zijn studenten van de Stedelijke Normaalschool. 221 Op 29 mei dankt hij
opvallend hartelijk voor het exemplaar van Smits' bij Van Dishoeck
verschenen roman Onder het oog van Mercurius dat hij cadeau heeft
gekregen: 'Zeer hartelijk dank! Zal spoedig het boek lezen. [... ] Uw
opdracht is werkelijk te vleiend voor mijn eigen werk. Met gullen
handdruk'. 222
Twee weken later, op 15 juni, verschijnt hij voor het laatst in de
Academie. Voor het laatst, want zijn krachten zijn snel aan het verminderen. Wanneer Abraham Hans in het weekend van 25-26 juni
naar Msnee komt, treft hij een bijzonder slechte dag - 'ge komt vandaag bij een kreupelen man', zegt Buysse bij wijze van begroeting.
Tijdens hun korte wandeling in het park verbijt hij de pijn: 'hij
leunde zwaar op zijn stok en klaagde over pijnlijke spieraandoenin-

(217) 'Tafelmemoires' in De Standdard, 10.5.1932, p. 1 ('200 Vlamingen bijeen rond
feestelijke eettafels').
(218) Johan de Maegt, 'In memoriam Cyriel Buysse. De schrijver en zijn volk' in Het
Laatste Nieuws, 28.7.1932, p.9.
(219) Richard Minne aan Raymond Herreman, Gent 14.5.1932: 'Gisteren heb ik hier
Karel gehad. We zijn samen bij Buysse en bij Marrens G. geweest.' (AMVC, M656,
88831/192). Karel: Karel Leroux. Marrens G.: toneelauteur Gaston Martens, die in Deurle
woont (zie ook 255).
(220) Zie CB aan Frans Smits, Deurle 13.4.1932 (AMVC B995, 81342).
(221) Abraham Hans, 'Een uurtje bij Cyriel Buysse', Het Laatste Nieuws, 1.7.1932.
(222) CB aan Frans Smits (prentbriefkaart), 29.5.1932 (AMVC, B995, 81342111).
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gen.' 223 Buysse vertelt hoe erg hîj het vooral vindt dat hij de hele
week niet in staat is geweest naar Deurle te gaan om aan 'De opvolgers' te werken. Bij het afscheid zegt hij: 'dit bezoek telt niet en gij
komt terug.' 224

(223) Abraham Hans, 'Bij het overlijden van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws,
27.7.1932, p. 3.
(224) Abraham Hans, 'Het afsterven van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws, 28.7 .1932,
p. 2.
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De waarheid is te schoon
Het was niet verwonderlijk dat men aan Cyriel Buysse dacht. Maar wat
met verstomming slaat is, dat Buysse aanvaardde!
('Buysse van baron Deurle' in Koekoek, 7.7.1932)
Disons la vérité, Monsieur, que vous acceptiez, que vous ayez sollicité d'être
comte, nous n'y comprenons rien.
('AM. Ie Comte Maeterlinck' in Pourquoi pas?, 8.7.1932)
Soms zei de baron tot de graafi - Wát staat je kasteel daar toch mooi, met
zijn koepels en torens en bomen weerspiegeld in t water! Maar de graafkon
niet anders dan antwoorden: - je weet niet hoe poëtisch en hoe schilderachtig dat oud molentje daar boven t kerkje op zijn heuvel staat de
draaien!
(Van Hoog en Laag, 1913)

Kort na zijn bezoek van eind juni vangt Hans een gerucht op dat
opzienbarend genoeg is om er het frontpaginastuk 'Een Uurtje bij
Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws van 1 juli mee te openen: 'Naar
wij vernemen, zou Cyriel Buysse[ ... ] in den adelstand verheven worden, met den titel van baron'. Voorlopig is het niet meer dan een
gerucht: 'Van officieele zijde werd het bericht echter bevestigd noch
gelogenstraft. Ook personen uit de onmiddellijke omgeving van
Buysse konden geen bescheid geven.' 225 Hoewel het duidelijk niet de
bedoeling is dat Buysses aanstaande nobilitatie in verband wordt
gebracht met het bericht dat Maeterlinck naar aanleiding van zijn
70ste verjaardag zal worden geadeld, spreekt het vanzelf dat het een
niet losstaat van het ander. Maeterlinck en Buysse zullen trouwens
de eerste schrijvers zijn wie de eer te beurt valt. Onder Leopold I en
Leopold 11 kwamen bijna uitsluitend hofdignitarissen en kopstukken uit diplomatie, magistratuur, haute finance, industrie, politiek en legerleiding in aanmerking. 226 Een grootgrondbezitter maakte meer kans dan Hendrik Conscience, die aan het eind van zijn
leven een collectie van wel dertig binnen- en buitenlandse ridderor-

(225) Abraham Hans, 'Een uurtje bij Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuwsvan 1.7.1932,

p. 1.

(226) Zie Luc Duerloo en Paul Janssens, Wapenboek van de Belgische adel van de 15"' tot
de 20'k eeuw, Brussel 1992.

80

den had en de onthulling van zijn eigen standbeeld nog beleefde
maar geen adelgunst waardig werd geacht. Zeldzame uitzonderingen
waren historieschilder Gustaaf Wappers, die in 1847 op z'n vierenveertigste door Leopold I tot baron werd benoemd, en musicus
François Gevaert, die een half jaar voor zijn dood in 1908 door
Leopold II met dezelfde titel werd vereerd. Dat Alben I en Elisabeth
meer waardering hebben voor kunst en cultuur bewijst het feit dat
Emile Claus baron was geworden als hij dat had gewild227 en dat
Eugène Laermans enJames Ensor in 1930 en George Minne in 1931
eveneens met de baronnentitel zijn vereerd. In augustus 1931 wordt
de dochter van Gevaert benoemd tot barones, en vanaf maart 1932
mag Victor Horta zich baron noemen. Een architect, een musicus,
de dochter van de musicus, schilders en beeldhouwers - maar geen
enkele schrijver. Een mens vraagt zich af waarom schilderen nobilitabeler is dan schrijven, moet Maeterlinck zich in een gesprek met
de Waalse auteur des Ombiaux hebben laten ontvallen. In zijn
memoires 228 vertelt Henri Davignon, burggraaf en prominent
académicien, over het effect van de maeterlinckse opmerking:
Maurice des Ombiaux avait fait savoir à Franz Anse!-29 que
Maeterlinck s'était étonné devant lui que puisqu'on baronifiait
des peintres et des musiciens, on ne lui eût rien ojfèrt du genre.
Consulté par Ansel je conseillai de faire vérifier la chose par un
émissaire plus sûr. On s'adressa au romancier jlamand Cyriel
Buysse avec qui Ie poète était lié depuis toujours. La réponse vint,
indubitable:
Il accepterait, mais pas moindre que comte.
Nanti de cette certitude j'en parlai à Paul Hymans, alors ministre
des Affaires étrangères. Le Roi, sur la proposition de son ministre,
signa l'arrêté avec empressement. L'amusant, c'est que, mis en

(227) Zie Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen: 'Na de oorlog is er een tijd sprake van
geweest, dat hij zou geadeld worden. Hij zou baron worden. Hij voelde daar niets voor; maar
toen een van ons hem eens half plaperig, half ernstig zei, dat hij wel geen baron moest worden, maar dan toch bij zijn naam d Astene, of van Astene laten voegen, keek hij ons lang en
strak met zijn helder-tintelende ogen aan; en ik vraag mij nu nog af, of hij dat niet in ernst
gewenst zou hebben.' (VW6, 1244)
(228) Henri Davignon, Souvenirs d'un écrivain beige (1879-1945), Parijs 1954, p. 377.
(229) Franz Ansel: Franstalig Belgisch auteur, vanaf 1919 directeur van de Dienst Letteren
bij het Ministerie van Wetenschappen en Schone Kunsten.
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goût par la démarche, l'intermédiaire fut enchanté d'être
baronifié à son tour. Cela mettait une fois de plus les deux langues
'sur Ie même pied:
Gezien de voorgeschiedenis van misverstanden en wederzijdse allergische reacties die de relatie tussen Maeterlinck en zijn geboorteland
vanouds vertroebelen, is de twijfel aan de ernst van zijn belangstelling voor een titel begrijpelijk en - zoals zal blijken - niet ongefundeerd. Natuurlijk komt de Nobelprijswinnaar op z'n 70're in aanmerking, maar hij woont al bijna 40 jaar in Frankrijk, heeft de honneurs van de Académie Royale de Belgique genegeerd en zelfs een
plaats in de prestigieuze Académie Française geweigerd. In Brussel
wordt hij als een onwaardige Belg beschouwd, in Gent als een
onwaardige Vlaming. - 'Hé! Oui... Mais que voulez-vous? Ils
m'avaient agacé!' 230 is zijn antwoord op de vraag naar de reden van
zijn vooroorlogse lieflijkheden over flaminganten. Het toneelstuk
waarmee hij in Parijs naam maakte werd in Gent weggelachen, en
toen hem drie jaar na de Moskouse wereldpremière van L'oiseau bleu
de Nobelprijs werd toegekend, was zijn beroemde feeërie nog nooit
in België opgevoerd. Terwijl een Nobelprijs voor Streuvels zonder
twijfel een uitbarsting van collectieve Vlaamse trots zou hebben
veroorzaakt, kon Karel van de Woestijne niet anders dan constateren
dat de bekroning van de Franstalige Gentenaar geen mens scheen te
interesseren: 'in zijn vaderland was het, of er niets gebeurd was.
Erger: toen de Gentsche advocaten aan hun confrère ... een adres van
gelukwenschen wilden toesturen, ging er in de schoot van dit korps
protest op: Maeterlinck was niet minder dan een renegaat, een landverrader, die met de meeste verachting geschreven had over de
Vlamingen, en België nog alleen zijner schimpscheuten waardig
achtte.' 231
Tijden veranderen: in 1999, 50 jaar na zijn dood, wordt Maeterlinck in zijn vaderstad herdacht met een boekje waarvan de onder-

(230) In Louis Piérard, Regards sur la Be/gique, Grenoble-Parijs 1945, p. 59. Illustratief
voor de reacties aan Vlaamse kant is de drie bladzijden lange 'nieuwjaarsbrief' van Frans
Giteens aan Maeterlinck in De Wéek van 7 .1.1911.
(231) Karel van de Woestijne, 'Der Fall-Wagner en het geval-Maeterlinck' in NRC,
14.5.1912 (Verzameld journalistiek Wérk, deel V, Gent 1990, p. 287-288). In 1911 stond
Maeterlinck nog steeds ingeschreven als advocaat van de Gentse balie.
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titel Een Nobelprijs voor Genf- 32 hem beslist een schamper commentaar zou hebben ontlokt. Zolang hij leeft zal hij in Vlaanderen minder bekend blijven als de auteur van L'oiseau bleu en Pelléas et
Mélisande dan als de franskiljon die zich schuldig heeft gemaakt aan
het artikel 'Une commémoration inutile' in de Parijse Figaro over de
Guldensporenviering van 11 juli 1902. Exact dertig jaar later, bij
koninklijk besluit van 11 juli 1932, wordt hem met de verlening van
de titel van graaf de hoogste eer bewezen die een Belgisch kunstenaar ooit te beurt is gevallen. De ironie van de datum zal hem niet
ontgaan.
Een afdoend antwoord op de vraag of hij de titel echt voor zichzelf
ambieerde is het blote feit dat hij de adelbrieven niet zal lichten hoewel vrienden zelfs bereid zijn de kosten van de dure procedure
voor hem te betalen - en ipso facto afstand doet van het recht om de
titel te voeren. In het Wapenboek van de Belgische adel levert de
onvoltooide procedure deze nuchtere vermelding op: 'Het besluit
bleef zonder gevolg, omdat het diploma niet gelicht werd. Wapen:
beschrijving en tekening ontbreken.'233 Hoewel Maeterlinck dus
formeel nooit graaf is geweest, zal zijn vrouw Renée zich de rest van
haar leven comtesse Maeterlinck laten noemen. Davignons conclusie: 'c' était pour sa rrès jeune femme sans do ure que Ie poète vieillissant avait souhaité I' anoblissement' .234
De reacties in de Belgische pers op de verlening van de hoge titel
zijn voorspelbaar rancuneus. In een open brief 'A M. Ie Comte
Maeterlinck' schrijft de redactie van het Brusselse weekblad
Pourquoi pas? :

Nous voulons croire que quand le roi accéda à votre demande
d'être comtifié, car on ne devient pas comte sans l'avoir demandé
d'abord et voulu, et sans ensuite payer de sérieux droits de chancellerie, nous voulons croire qu'on vous fit prendre l'engagement

(232) André Capiteyn, Maeterlinck. Een Nobelprijs voor Gent, Gent 1999.
(233) Luc Duerloo en PaulJanssens, Wapenboek van de Belgischeadel van de 15"' tot de 20•k
eeuw, Brussel1992, deel2, p. 653. 'Het besluit': het KB van 11.7.1932.
(234) Souvenirs(zie 228), p. 378. Bij Maurice Lecat (zie ook210) wordt dat: 'il crut devoir
accepter, désirant, sans doute, que sa femme (la légitime) pût se parer de la couronne de
comtesse' (Le Maeterlinckisme, dl. I, Brussel1937, p. 27).
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de ne pas renouveler Ie coup de l'académie et qu'au contraire,
comte parmi les comtes, vous assumeriez les charges, fonctions,
honneurs et représentations de votre état. Nous espérons que, pour
commencer, on vous présentera au peuple du haut des escaliers de
la Bourse: 'Peuple belgique, brabançon, flamand, wal/on, voici
notre noble sire, haut et puissant seigneur, Ie comte Maurice
Maeterlinck .... ' 235
Een dag eerder verschijnt in het Gentse socialistische weekblad
Koekoek 236 het stuk 'Buysse van baron Deurle', dat opent met: 'De
waarheid is te schoon om niet verteld te worden'. Over Maeterlinck,
die per se een adellijke titel wilde; over Buysse, die als oude vriend
van Maeterlinck de eerste keus werd om het evenwicht tussen Fransen Nederlandstalig te bewaren; over de vrees van de minister dat
Maeterlinck de titel in extremis zou weigeren; en over Buysse, die
naar Maeterlinck werd gestuurd om hem zwart op wit te laten
beloven dat hij de titel zou aanvaarden. Slot van het verhaal: 'Buysse
deed de kommissie. Maeterlinck teekende.'
De waarheid is schoner dan Koekoek en Pourquoi pas? vermoeden.
Op de - niet bewaard gebleven - brief die Buysse medio juni op verzoek van 'Brussel' heeft geschreven, reageert Maeterlinck vanuit
Royat met twee korte antwoorden in één omslag. In het eerste zegt
hij over de adellijke titel die hem wordt aangeboden: 'Entrenous je
ne tiens pas du tout à être camtel Maïs je ne vois pas le rnayen de
refuser sans une sorte de goujaterie. J'inclus la réponse plus ou rnains
officielle.' 237 Het 'min of meer officiële antwoord' luidt als volgt:

Mon cher Cyriel
je suis extrêmement sensible à la foçon bienveillante et délicate
dont Ie roi a daigné penser à m'o.lfrir un titre de noblesse.
Si sa Majesté veut bien donner suite à son projet, je serai très
heureux à lui devoir ce titre de comte dont i/ est question dans la
lettre de Mr. Ansel, directeur des Lettres aux Beaux-Arts.

(235) 'A M. Ie Comte Maeterlinck' (niet ondertekend) in Pourquoi pas?, 8.7.1932, p.
1715.
(236) 'Buysse van baron Deurle' (sic) in Koekoek, 7.7.1932, p. 15.
(237) Maurice Maeterlinck aan CB, Royat 21.6.1932 (Maurice Maeterlinck Stichting,
Gent).
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Grand merci, mon cher ami, pour ton amicale intervention et
bien cordialement mes rnains dans les tiennes. Maeterlinck 238

Zijn er na die briefwisseling nog meer discrete contacten geweest?
Op de vraag hoe dat eigenlijk zat, met Cyriel Buysses baronnentitel,
zal Maddy Buysse, de weduwe van René, tijdens een televisie-interview in 1970 onverbloemd antwoorden: 'Ja, dat is gekomen, denk
ik, doordat men hem gevraagd heeft, van het Hof af, indien (= of)
Maeterlinck, zijn goede vriend, een titel van graaf zou aannemen. En
dan heeft hij dat aan Maeterlinck gevraagd, en die, als goede vriend,
heeft gezegd: ja, maar dan moet jij ook iets krijgen.' 239
Allicht zal Maeterlincks voorwaarde dat zijn vriend 'ook iets'
krijge 40 hebben meegespeeld in de motivering van het voorstel van
minister Hymans om Buysse op 21 juli 1932 de titel van baron te
verlenen. 241 Maar afgezien daarvan: in zijn laatste levensjaren is
Cyriel Buysse de 'grand old man' van de Vlaamse literatuur.
Bovendien zal men in Brussel niet vergeten zijn dat hij tijdens de
oorlog in Den Haag het Boek van de Soldaat patroneerde en in
Nederlandse kranten en tijdschriften met gezag de zaak van België
verdedigde tegen Duitsgezinde en neutralistische Nederlanders. Zijn
Belgisch patriottisme moet des te meer waardering hebben afgedwongen omdat zijn moeder een halve Duitse was, zijn oudste stiefdochter getrouwd is met een Duitser en de zoon uit het huwelijk van
zijn Nederlandse schoonzus met een Duitse bankier een belangrijke
post had in de Duitse Ambassade in Den Haag. 242 Last but not least:

(238) Maurice Maeterlinck aan CB, Royat 22.6.1932. Dit nooit eerder gepubliceerde
briefje kwam tijdens mijn onderzoek te voorschijn in het archief van de Dienst Adel
(Ministerie van Buitenlandse Zaken). Ansel: Franz Ansel (zie 229).
(239) Maddy Buysse in 'Vergeet niet te lezen', BRT, 15.12.1970 (woordelijke weergave).
Interviewer: Bernard Kemp (B.F. van VEerden). Maddy Buysse (1908-2000): dochter van de
Leuvense hoogleraar Alfred Nerincx en Marguerite Rolin (zus van René Buysses eerste
echtgenote Germaine Rolin), met wie René in 1936 hertrouwt. Na de dood van zijn moeder (1944) wordt René baron en Maddy barones Buysse.
(240) Een enigsins vergelijkbare situatie zal zich in 1975 voordoen met Marnix Gijsen en
Gerard Walschap. In zijn memoires schrijft Herman Liebaers, grootmaarschalk van koning
Boudewijn, dat Gijsen de hem aangeboden baronnentitel maar wilde aanvaarden als
Walschap ook baron werd (zie Herman Liebaers, Koning Boudewijn in spiegelbeeld, Leuven
1998, p. 162-163).
(241) Léon Fredericq, broer van Paul en Simon, en neef van Buysse, was in augustus 1931
al baron geworden.
(242) Zie 296.
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anders dan Streuvels is Buysse in het vooroorlogse België niet
bepaald verwend met officiële blijken van erkenning. 'Ik heb vernomen dat men ook angst heeft gehad voor mijn houding', schreef
hij in 1917, 'Waarom? Is het omdat menzich schuldigvoelde tegenover mij? Nu die vrees ijdel is gebleken waardeert en bewondert men
mijn houding en men spreekt van een eereschuld die het land jegens
mij heeft. Het land heeft geen eereschuld aan mij. Ik heb mijn
Vlaanderen lief met een blakende, sentimentede liefde en als ik weer
den vrijen vlaamsehen grond mag onder mijne voeten voelen, dan
zijn al mijn wenschen vervuld.' 243 Nelly zal na zijn dood beweren dat
de titel hem 'veel pleizier [heeft] gedaan, waarschijnlijk omdat hij
zoo lang doodgezwegen is', 244 maar René zal eerlijk toegeven dat de
titel voor zijn moeder meer betekende dan voor zijn vader. 245
Net zoals Renée Maeterlinck het verrukkelijk zal vinden dat ze zich
in adellijke gezelschappen in Nice en Royat voortaan als comtesse
kan laten introduceren, moet het voor Nelly de vervulling van een
wensdroom zijn, dat ze zich in haar Haagse en Haarlemse kennissenkring van freules en jonkers zelf baronesse zal mogen noemen. Ze is
opgegroeid in de tijd waarover Couperus schrijft dat een Haagse
jongeheer die 'iets chics, en voornaams' nodig had, in 'héél voorname winkels' werd aangesproken met 'jonker', zoals er vaak
"'freule" gezegd werd in winkel en salon tegen een titelloze jonge juffer van notabele familie.' 246 Zonder twijfel heeft Nelly zich als titelloze jonge juffer uit de notabele familie Dyserinck vaak genoeg
horen aanspreken met 'freule'. Dat ze later zelfs op haar Vlaams
buitengoed 'een half Haagsche adellijke atmosfeer' 247 zal cultiveren
(243) CB aan Fritz Francken, Den Haag 20.9.1917 (AMVC B995). De briefis integraal
opgenomen in 'Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken uitgegeven door Marc Somers' in
MCBG V, Gent 1989, p. 16.
(244) Nelly Buysse aan Frans Coenen, Berlijn 18.2.1933 (LM, B.9962 B.1).
(245) René Buysse in een interview met Fred Germonprez: 'Zijn hele leven is vader eenvoudig gebleven. Wel deed hem de adellijke titel genoegen, omdat moeder er blij om zou
zijn.' (niet geïdentificeerd knipsel). Vgl. Maddy Buysse (zie 239): 'En eigenlijk, voor mijn
man was ... Buysse was genoeg voor hem ... die titel had er eigenlijk niets mee te maken, hij
was zo trots op die naam van zijn vader.'
(246) Louis Couperus, 'Winkelen in Den Haag' in De onbekende Couperus, p. 232 (oorspr. 'Boodschappen in Den Haag', VW49, 201).
(247) Maurice Roelants, 'Literair gesprek met Cyriel Buysse' in De Telegraaf van 7.9.1929;
herdrukt onder de titel 'Herinneringen aan Cyriel Buysse dank zij een interview' in
Schrijvers, wat is er van den mensch? (Brussel-Rotterdam 1943), p. 45: 'straks zal ik inderdaad
aan zijn gulle en ceremonieele tafel een half Haagsche adellijke atmosfeer vinden in de aanwezigheid van mevrouw Buysse en haar dochteren en schoonzoon'.
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is gezien de status van een aantal vaste gasten niet zo vreemd: haar
oudste dochter is barones geworden door haar huwelijk met een
Duitse baron, de vader van haar eerste schoondochter is na de oorlog tot baron benoemd, en de zoon van haar enige zus is getrouwd
met een Oostenrijkse barones. Hoeveel de adellijke titel voor Nelly
betekent bewijst haar correspondentie met minister Hymans uit de
eerste maanden na de dood van Cyriel. De normale procedure is, dat
het voorwaardelijke koninklijk besluit waarbij een titel wordt verleend vervalt als de genobileerde overlijdt voordat de adelbrieven zijn
gelicht. In dat geval komt er een tweede besluit waarbij de overledene postuum wordt geadeld en de weduwe wordt gemachtigd de
brieven namens haar overleden echtgenoot te lichten. Het in het
Frans gestelde verzoek248 dat Nelly aan de minister richt bewijst overduidelijk hoezeer ze erop gesteld is de titel zelf te kunnen voeren:
Monsieur le Ministre,
Touchée et Jlattée de l'honneur que le Roi a daigné faire à Jeu
mon mari, lëcrivain flamand Cyriel Buysse, en lui octroyant le
titre de baron, je serais heureux de voir reportée sur ma tête cette
haute faveur dont la mort a privé trop tot son bénéficiaire. je vous
serais donc reconnaissante de bien vouloir m'autoriser à lever les
lettres de patente dont la possession me permettra de porter officiellement un titre qui me sera d'autant plus précieux qu'il consaere avec éclat le souvenir des services rendus par le regretté
défont aux Lettres flamandes de Belgique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Iexpression de ma haute
considération.
Nelly C Buysse

Een week later al komt er inderdaad een nieuw koninklijk besluit
- een hoogstmerkwaardig besluit, waarvan de minister mededeling
doet in deze bewoordingen:

(248) Nelly Buysse aan minister Paul Hymans, Afsnee 18.9.1932 (archief Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Dienst Adel). De brief wordt hier voor het eerst gepubliceerd, met
toestemming van mevrouw Nadine Buysse (idem voor 249).
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]'ai l'honneur de vous faire connaître que, par un arrêté du 26

de ce mois, Sa Majesté a daigné, sur une nouvelle proposition de
ma part, vous autoriser à lever les lettres patentes qui, avec concession de noblesse pour vous-même et pour les enfonts issus de
votre mariage avec Mr. Cyrille Buysse, vous aceorde la jouïssance
du titre octroyé à Jeu votre regretté mari avec foculté pour vous de
Ie transmettre à votre décès par ordre de primogéniture masculine
aux enfonts nés de la dite union. 249
De gunst die aan Nelly wordt verleend is in ieder opzicht uitzonderlijk250 en voor zover bekend zelfs zonder precedent: ze heeft haar titel
niet te danken aan een postume nobilitatie van Cyriel maar wordt
zelf geadeld - 'concession de noblesse pour vous-même' - en bovendien gemachtigd de titel over te dragen aan haar zoon. Terwijl een
adelgunst in principe niet overdraagbaar is via een vrouw, zal René
zijn titel niet van zijn vader maar van zijn moeder erven. Blijkens
haar laatste dankbrief aan minister Hymans - ondertekend met
'Baronne Cyriel Buysse Dyserinck'- beseft Nelly wel degelijk welke
uitzonderlijke eer haar te beurt valt. Met de gebruikelijke plechtstatigheid verzekert ze: 'J'apprécie d' autant plus hautement l'honneur que le Roi daigne me faire sur votre aimable proposition qu'il
perpétue en ma personne la consécration éclatante qu'il a plu à Sa
Majesté d' aceorder aux services rendus à la littérature flamande par
un écrivain qu'inspirait sa fidélité du terroir.' 251 Dat de Nederlandse
weduwe van een Vlaams schrijver in het Frans haar dank betuigt
voor de koninklijke gunst en de erkenning van de literaire verdiensten en 'fidélité du terroir' van wijlen haar echtgenoot- het is alleen
te verklaren door de absolute Haagse ongevoeligheid voor de taaltoestanden in Vlaanderen die Nelly met dezelfde argeloosheid tentoonspreidt in een ongedateerde uitnodiging uit de jaren twintig aan
Joris Eeckhout: 'Cher Monsieur le Curé, Ne viendrez-vous pas

(249) Paul Hymans, Minister van Buitenlandse Zaken, aan Nelly Buysse, Brussel
10.10.1932 (kopie Ministerie van Buitenlandse Zaken, Dienst Adel). De datum van het
nieuwe KB is 26.9.1932.
(250) Met dank aan dr. Paul de Win, griffier bij de Dienst Adel, voor de bereidwillige
toelichting van de procedure inzake de verlening van adellijke titels.
(251) Nelly's persoonlijke adelgunst zal pas op 9 oktober 1934 door Leopold III officieel
bekrachtigd worden.
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prendre le café chez nous un de ces jours, sauf le samedi. Ik bedenk
mij dat ik u dit goed in het nederlandsch kan schrijven! En dan heb
ik waarschijnlijk ook veel meer succès om te slagen.' 252
Net als in het geval van Maeterlinck is het tamelijk overbodig in
ernst de vraag te stellen of Buysse een adellijke titel ambieerde. In
een brief aan De Bom schreef hij in juni 1925, kort nadat Kamiel
Huysmans Minister van Kunsten en Wetenschappen was geworden:
'Nu Kamiel minister is hoop ik wellid van de Vlaamsche Academie
en baron genoemd te worden'. En in november van hetzelfde jaar :
'Zeg aan Kamiel dat ik nog geen baron ben, noch lid van de
Koninklijke Academie' 253 Of hij dat serieus bedoelde? - Waarschijnlijk even serieus als Karniel zelf in zijn toast tijdens de Buyssehuldiging van 1929 in Gent: 'Maar och!, al zijt ge nu tienmaal zeven, Ge
zijt toch nog geen lid van de Vlaamsche Academie, I Jongen, dat zal
u leeren de waarheid te vertellen.' Huysmans' Gentse partijgenoten
reageren pijnlijk verbaasd omdat Buysse de adellijke titel niet heeft
geweigerd. Eigenlijk zouden ze allang beter moeten weten: dat hij
sociale misstanden veroordeelt en de landadel hekelt betekent niet
dat hij socialist en republikein is. Zo ongevoelig voor officiële erkenning als hij zelf wel eens heeft beweerd is hij trouwens helemaal niet.
Eind 1910 heeft hij het over de 'vele schrijvers waaronder een hoop
prulkerels' die een decoratie hebben gekregen terwijl hij zelf over
het hoofd werd gezien. En op zijn eerste Belgische onderscheiding reageerde hij in 1912 met de boutade van La Bruyère die in
1932 helaas nog veel toepasselijker is: 'Les choses les plus souhaitées
n' arrivent point ... ou, si elles arrivent, ce n' est ni dans le temps, ni
dans le lieu ou elles auraient fait extrêmement plaisir.' 254
In de 'republiek der Vlaarnsche letteren' worden de omstandigheden van Buysses nobilitatie een bron van pittoreske 'hear-say'. Het
gerucht dat een eigen leven zal gaan leiden duikt voor het eerst op in
een interview uit 1964 met Gaston Martens - die in de jaren dertig
al in Deurle woonde - en kan niet anders dan afkomstig zijn van
Buysses chauffeur Eugène, de onverbeterlijke fabulant die naar eigen
zeggen in het dorp bekend staat als 'Zeuntje de Leugenoare'. Volgens

(252) Nelly Buysse aan Joris Eeckhout, Afsnee, ongedateerd (KU Leuven, brievencollectie Joris Eeckhour).
(253) AMVC, B995, 63061149.
(254) CB aan Louis Franck, Den Haag 3.12.1912 (AMVC, B995, 65.093/5).
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Marrens was het voor Buysse 'de tragedie van zijn leven', dat hij in
zijn laatste dagen baron is geworden: 'Op zijn ziekbed en in de
koorts heeft hij maar steeds onrustig herhaald: ik ben baron, ik ben
baron. Zo heb ik het tenminste horen vertellen.' 255 En zo heeft Karel
Jonckheere het in 1972 gekopieerd. 'Wie dit aan Marrens vertelde
kon gelijk hebben', voegt de anecdotier er op eigen gezag aan toe:
'Misschien had Buysse, de auteur van Het Gezin van Paemel, enige
febriele wroeging omdat hij de titel had aanvaard.' 256 De febriele
'anekdote' wordt in 1980 opgehaald door Jeroen Brouwers - 'Hij, die
in zijn werken veelvuldig het baronnendom had gehekeld, kon,
nadat hij de titel had geaccepteerd, niet meer slapen van verwarring
... Het zou zijn levenseinde hebben bespoedigd.' 257 - en in 1994
voorzien van een episch-lyrische gebruiksaanwijzing door Freddy de
Schutter de Vlaamse literatuurgeschiedenis in geschreven: 'Volgens
sommige ooggetuigen maakte Buysse zichzelf tijdens zijn doodsstrijd, die vrijwel meteen op de hoge onderscheiding volgde, bittere
verwijten. Hij, rebel en voorvechter van het socialisme, had zich
door de vijand laten inpakken.' 258 Naast de aardig contrasterende
maar even loze bewering dat Buysses nobilitatie 'niet vreemd (was)
aan de rust die uiteindelijk toch over zijn gekweld gemoed neerdaalde'259 kunnen in het verhaal van de ongelijke strijd tussen feit en
fictie de geconditioneerde reflexen van Streuvelsbiografen niet
onvermeld blijven. In de alinea over hun bezoek van 1902 - 30 jaar
ante factum- worden Buysse en Maeterlinck door Filip de Pillecyn
gekwalificeerd als 'Beide barons in spè. 260 En als de 93-jarige
Streuvels in 1964 - ruim 30 jaar post factum - bedankt voor de
baronnentitel, wordt de weigering door Hedwig Speliers uitgelegd

(255) Gaston Martensin Joos Florquin, Ten huize van ... (Tweede reeks) Leuven 1964,
p. 19. Vgl. de versie die Eugène opdist in de film In de voetsporen van Cyriel Buysse: hij zou
in opdracht van 'de heer Verstraeten van 't Paleis van Justitie' aan Buysse hebben moeten
melden 'dat de papieren er morgen zullen zijn, van meneer den baron.' En Buysse zou met
een afWerend gebaar hebben gezegd: 'Voor mij, nooit gene meneer den baron' -ongetwijfeld
bedoelend dat hij nooit met die titel wilde aangesproken worden. Mogelijk heeft Eugène dat
anders geïnterpreteerd. In het interview beweert Martens dat Buysse in Deurle gestorven is.
(256) KarelJonckheere, In een anekdote betrapt, Tielt-Utrecht 1972, p. 51-52.
(257) Jeroen Brouwers, 'De beroemde onbekende Cyriel Buysse' (zie 41).
(258) Freddy de Schutter, Het verhaal van de Nederlandse literatuur, deel 2, KapellenAmsterdam 1994, p. 322.
(259) 'Cyriel Buysse' in Zondagnieuws, 20.9.1959, p. 12.
(260) Filip de Pillecyn, Stijn Streuvels en zijn werk, Tielt 1932, p. 43.
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als een gebaar waarmee de schrijver 'zijn eeuwige concurrent Cyriel
Buysse tot over de grenzen van de dood schaakmat zet.' 261
En dan is er nog de petite histoire rond Buysses wapenspreuk 'In
de hoop van vrede'. Dat is ook de naam van een aantal dorpsherbergen in zijn werk262 , maar Marc Galles conclusie dat daarom 'met
gouden letters [... ] als devies door de stervende Buysse werd
geschreven: "In de hoop van Vrede"', 263 blijkt voorbarig. Juist omdat
Buysse veel te ziek is - letterlijk doodziek - om zelf nog een wapenspreuk te kunnen kiezen, wordt de keus overgelaten aan Renés vriendin Maddy, die net het complete werk heeft gelezen en uiteindelijk
'In de hoop van vrede' voorstelt. 264 'Dat lijkt me heel goed,' zou
René hebben gezegd, 'en ook in de geest van mijn vader.' Maddy verwijst naar romans en novellen, niet naar het stuk 'Vlaamse uithangborden'265, dat al bij al de beste verantwoording van haar keuze
vormt. In die tekst van vlak na de oorlog zegt Buysse dat hij pas sinds
kort beseft dat namen van herbergen in Vlaanderen vaak 'meer dan
een banaal-toevallige betekenis' hebben, en dat de meest
voorkomende benamingen kunnen worden gelezen als 'bladzijden
uit de tragische geschiedenis van ons land en volk':

De hoop van Vrede... ! Wát moeten een land en een volk eeuwenlang onder oorlogen en oproeren geleden hebben om dat als een
noodkreet en een bestendige verzuchting bovenop zoveel plaatsen
uit te beelden, waar mensen bij elkaar komen! Er zijn ook enkele
landelijke herbergen, die als opschrift In den Vrede dragen; maar
het zijn eerder uitzonderingen en zij verwekken de indruk als
van optimisten, die het leven te rooskleurig inzien en werkelijk te
veel verlangen. De hoop, de Hope, schijnt al mooi genoeg en de
verwezenlijking ervan blijft een vurig smachten, een ideaal, een
illusie. Ook nu nog, helaas! leven wij in de 'hope' van vrede.

(261) Hedwig Speliers, Dag Streuvels. 'Ik ken den weg alleen; Anrwerpen 1994, p. 647.
(262) Zie Wouter Verkerken, Het land van Buysse, volgens Cyriel Buysse, Gent 1994, p.
112-113.
(263) Marc Galle, 'Cyriel Buysse achterna ... In "De Hoop van Vrede"' in Nieuw Vlaams
Tijdschrift, 1964, p.128.
(264) Maddy Buysse in 1970 in 'Vergeet niet te lezen' (zie 239).
(265) 'Vlaamse uithangborden', VW7, 696 (oorspronkelijk in Haagsche Post, 19.4.1919).
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Buysse aan zijn werktafel in Deurle (vermoedelijk 1932).
Uit De Dag, zaterdag 25 mei 1935.

Afscheid van Aftnee
I
Hij had met ons door het park gewandeld, en we waren nog even aan de
Leie geweest. Maar we merkten, dat dit hem vermoeide. En de wind was
kil... Onze fotograaf nam nog zijn foto ... de laatste. 266
(Abraham Hans, 28.7.1932)

- In de hoop van vrede? De koppen in de kranten van mei, juni, juli
1932 liegen er niet om: 'Gevaarlijke spanning in Duitschland', 'De
geesel der werkloosheid over de wereld', 'Werkloozenbetooging in
Brussel', 'De Stakingswoelingen in het Walenland'. In de Borinage,
de oude mijnstreek in de Waalse provincie Henegouwen, komt de
opgekropte frustratie over loonsverlagingen met meer dan 30pct. tot
uitbarsting in een algemene staking waar de vakbonden totaal geen
vat op hebben. Stakers werpen wegversperringen op, het kasteel van
een fabrieksdirecteur wordt geplunderd en in brand gestoken. Op 11
juli worden elektriciteits- en telefoonverbindingen verbroken en
bestormen mijnwerkers het socialistische Volkshuis in Charleroi.
Nadat in Marchienne bij straatgevechten twee doden zijn gevallen
wordt in heel de provincie de staat van beleg afgekondigd.
Gezien vanuit het Oost-Vlaamse Leieland, niet meer dan honderd
kilometer noordwestelijker, heeft de explosie van geweld in Wallonië
iets van een revolutie op een andere planeet. In de stilte van de
akkers rijpt het graan zoals het iedere zomer rijpt, de rivier in Msnee
gaat haar trage gang en in het park van Maison Rose schittert de
weelde van bloeiende rozen. Buysse zit er vaak naar te kijken, voor
het raam van zijn kamer op de verdieping. Naar Deurle kan hij niet
meer. Bij zijn laatste poging bleek hij niet meer in staat de
Molenberg en de twee hoge steile trappen naar zijn werkplek te beklimmen- 'hij geraakte niet meer boven'. 267 Dat hij nooit meer over
'zijn' land zal kunnen uitkijken en zijn roman niet zal kunnen
voltooien moet een besef zijn dat zijn laatste weerstand ondermijnt.

(266) Abraham Hans, 'Het Afsterven van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws, 28. 7.1932,

p. 2.
(267)
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J. de Graeve, 'Herinneringen aan Cyriel Buysse' in

Vooruit, Gent 31.7.1932, p. 6.

Toen hij begin juli voor het laatst uit Deurle vertrok zei hij tegen
Netje: "k Ga naar Afsnee gaan sterven.' 268
Op die 11 de juli wil hij blijkbaar even het terras op om de vrije
buitenlucht in te ademen. Het twaalfjarige zoontje Georges van
hovenier Alfons Boone is in de buurt aan het spelen als meneer
Cyriel in de deuropening aan de tuinzijde verschijnt - en ineens
schijnt te struikelen, voorover in het grint valt en blijft liggen.
'Menier es gevall'n! Menier es gevall'n!' gilt het jongetje. 269 Zijn
vader en huisknecht Willem dragen Buysse naar binnen en Nelly
ontbiedt ijlings huisarts Maurice de Wulf uit Sint-Denijs-Westrem,
want in Afsnee zelf is er geen dokter. Het is het begin van het einde.
'Op 11 juli ging hij liggen', schrijft Hans eufemistisch. Duidelijker
is een bericht in de Noord-Franse krant ]ournal de Roubaix van 13
juli: Tétat de santé de M. Cyrille Buysse, Ie grand écrivain flamand,
est alarmant. Pris de vertige il y a quelques jours il a fait une chute
dans sa villa à Affsné. On eraint une issue fatale.'
De 'vertige' wordt uitgelegd als een beroerte 270 , al is het niet uitgesloten dat de oorzaak van zijn val inderdaad duizeligheid was,
mogelijk samenhangend met hypertensie of uremië'. Gealarmeerd
door het bericht dat Buysses toestand plotseling verslechterd is, haast
Hans zich op 12 juli naar Afsnee: 'De zon schitterde over het

(268) Pollux, 'Sprokkelingen uit het leven van Cyriel Buysse' in De Dag, 25.5.1935. In
hetzelfde arrikel: 'Zijn verwanren en vrienden beurden hem op en trachtten hem zooveel
mogelijk zijn toestand te verbergen. Maar Buysse voelde heel goed dat het einde naderde en
daarom zag hij er ook zoozeer tegen op het palenhuis te verlaten om zich in het Roozenhuis
te laten verzorgen.'
(269) Georges Booneverrelde me dit 65 jaar later (Nevele, 9.5.1997) alsofhij het de dag
tevoren had zien gebeuren. In de videofilm Cyriel Buysse, verteld door Nevelaars (1999) van
Jan Janssens zegt Georges: 'Ik zag hem uit het kasteel komen, de [sic] terras lag een beetje
lager, zo'n 20cm. Hij struikelde, hij is voorover gevallen met zijn gezicht in de sinrels, ik ben
direct mijn vader gaan roepen, ik mocht niet blijven kijken, mijn vader en de binnenknecht
hebben hem toen naar binnen gedragen.'
(270) Vooruit, 27.7.1932: 'Op een dag deed hij een val, eigenlijk wel ten gevolge van een
bloedopdrang' (zie ook 211). Gazette van Gent, 27.7.1932: 'Het was dank aan de zorgen van
zijn liefhebbende familieleden en de kunst van bijzondere specialisten, dat hij nog enkele
dagen in het leven bleef'.
(271) In de familie werd uremie als eigenlijke doodsoorzaak genoemd, dat wil zeggen,
bloedvergiftiging ten gevolge van nierinsufficiëntie (mondelinge mededeling van Livine
Verschoore-Sevens aan JvP). Als de nieren niet meer werken, wordt het bloed niet meer
gezuiverd. Het hoge ureumgehalte veroorzaakt uiteindelijk een coma en tenslotte de dood.
Volgens Georgine Boone (mondelinge mededeling aan JvP) wist iedereen in Maison Rose dat
Buysse ernstige problemen had doordat de urinewegen geblokkeerd waren geraakt. De huisarts had Netje geleerd hoe ze de urine met een sonde moest afvoeren.
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Leieland ... Maar Buysse zat niet buiten. Hij lag te bed .... Soms was
hij bewusteloos. Dan weer klaarde de geest op. Hij wilde dan naar
buiten .... Hij zat vaak nog voor het raam ... en staarde in het park.
... Zou dat sterven worden? vroeg hij toen aan mevrouw Buysse.'272
Nelly probeert hem gerust te stellen, hoewel ze van de artsen weet
dat het einde nabij is. Als Alice op bezoek komt zegt hij tegen Netje:
' ... zijn de valiezen gereed? We gaan mee met Mevr. De Keyser, daar
wil ik sterven.' 273 Er is geen sprake van dat hij zich nog naar
Mariakerke kan laten vervoeren, maar dat hij daar iedere keer op
terugkomt bewijst dat Alice zijn laatste toeverlaat is. Een langdurig
ziekbed met ondraaglijke pijn zoals dat van zijn vader en zijn tantes
Rosalie en Virginie blijft hem gelukkig bespaard. Na een laatste
opflakkering- hij komt uit bed, bladert in kranten, rookt zelfs een
sigaret - volgt de te verwachten terugval. Provinciegouverneur Karel
Weyler komt op zaterdag 23 juli de nobilitatie officieel bevestigen,
maar tegen die tijd herkent de zieke zelfs zijn naaste
familie niet meer. Wat hij nog mompelt is meestal niet of nauwelijks
verstaanbaar. Alleen Netje slaagt er af en toe in een paar woorden op
te vangen. Het verhaal dat Buysse zichzelf op zijn sterfbed 'bittere
verwijten' maakte, dat hij niet meer kon slapen van verwarring en
dat een en ander zijn einde heeft bespoedigd illustreert hoe een anekdote die niet eens een anekdote kan worden genoemd, 'pour les
besoins de la cause' wordt gepromoveerd tot literatuurgeschiedenis.
Aangezien de koning een week voor het einde nog een telegram
met wensen voor een spoedig herstel heeft gestuurd is men er in
Brussel blijkbaar niet van op de hoogte dat er geen hoop meer is.
Hoe de oorspronkelijke, Nederlandse versie van het in familiebezit
verdwenen telegram luidde is niet bekend, maar in 1940 zal Louis
Fredericq deze vertaling opnemen in zijn familiekroniek: 'La Reine
et moi nous avons appris avec chagrin que votre santé est rnains
bonne. Nous espérons de tout creur que Ie grand écrivain flamand,
rapidement guéri, pourra reprendre son travail fécond. Albert'. 274

(272) Abraham Hans, 'Het Afsterven van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws, 28.7.1932,
P· 2.
(273) Geciteerd door Walter van Walden, 'Bij een Cyriel Buysse-herdenking' (zie 178).
(274) Louis Fredericq, Notes sur la familie Fredericq-Beaucarne (privé-uitgave), Gent
1940, p. 53. Van de oorspronkelijke Nederlandse tekst is ook in het Koninklijk Archief te
Brussel geen kopie bewaard gebleven.
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Het telegram moet Buysse voor de geest zweven als Netje hem op 24
juli in een helder moment hoort mompelen: 'Morgen is de Vlaamse
schrijver er niet meer'. 's Anderendaags verliest hij na de middag
definitiefhet bewustzijn. De eigenlijke doodsstrijd is kort- 'Het was
de laatste worsteling, waarbij noch geneeskundige hulp, noch
inspuitingen konden baten. Om 20.40 uur blies hij de laatste adem
uit.' 275 In de woorden van Hans: 'toen de schemer over het park
daalde, ging hij kalm heen .... De strijd die zwaarder is geweest dan
hij het aan zijn omgeving wilde toonen, is uitgestreden.' 276
Het is maandagavond, 25 juli. Cyriel Buysse is 72 jaar en 10
maanden oud geworden. Behalve Nelly, René, Alice, Edmond en
'verdere familieleden' 277 zijn Netje, Julia, Alfons en Eugène erbij als
hij overlijdt. Netje zal hem 'afleggen', zoals ze dat destijds bij zijn
moeder heeft gedaan. Zij is het ook, 'Jeannette Eechaute, 49,
'woonachtig in het huis van de overledene', die de overlijdensaangifte
ondertekent. Hans mag op 26 juli een laatste groet brengen in de
sterfkamer. Het bed is bestrooid met rozen uit de tuin. 'Het is of
Buysse slaapt .... Door de gesloten ramen valt nog gedempt licht en
buiten zingen de vogels.' 278
'Ik heb hem zien sterven'279 , vertelt de 91-jarige Julia Boone in
1985. Ze herinnert zich hoe haar man en de kistenmakers het stoffelijk overschot naar het Pavillon Rose in het park hebben gedragen,
waar het drie dagen opgebaard zal blijven onder een overvloed van
rozen. Meer dan een halve eeuw later komt bij Julia tegelijk met dat
beeld de herinnering terug aan de bedwelmende rozengeur in de
kleine ruimte.
De cirkel is gesloten. Het kleine paviljoen achter in het park waar
Buysse in de zomers tussen 1900 en 1910 aan Het gezin Vtm Paemel
Het leven van Rozeke van Dalen, Lente, t Bolleken en Het ezelken

(275) 'De Vlaamsche letterkundige Wereld in rouw. Cyriel Buysse is niet meer' in Gazette

van Gent, 27.7.1932.
(276) Abraham Hans, 'Bij het Overlijden van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws,
27.7.1932, p. 3.
(277) Wellicht Nelly's dochters en haar zus Annette.
(278) Abraham Hans (zie 272): 'Op de gang drukte Netse [...] ons weenend de hand. Zij
vertelt over zijn laatste oogenblikken en er komen zooveel herinneringen bij haar op!' Helaas
zijn Netjes herinneringen nooit op papier gezet.
(279) Julia Bytebier, weduwe van Alfons Boone, in het BRT-televisieprogramma Terloops
(item 'Cyriel terug in Nevele') van 30.11.1985 (beeldarchiefVRT, nr. Vf19851130.1-B).
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heeft gewerkt wordt een melancholieke spiegeling van de serre achter
in de tuin waar hij bij het schijnsel van een stallantaarn zijn pennevruchten voorlas aan zijn moeder.

11
Iedereen neemt afscheid op zijn manier. Het korte overlijdensbericht
in Dietsche Warande & Belfort eindigt met 'De Heer schenke hem
den vrede' 280 , maar lang niet alle commentatoren zijn zo vredelievend
en verzoeningsgezind. Een staaltje van necrologie in de meest macabere betekenis van het woord is het wellicht door Walschaps mederedacteur pater Valvekens geschreven 'Sterartikel' 281 in Hooger Leven:

Hij, die zoo vaak het stoffelijk- we zouden haast zeggen: dierlijk
- leven van de menschen zijner omgeving, heeft samengebald in
dramatische tajèreelen, hij heeft nu zelf het sombere voorrecht
genoten, uit het leven te scheiden in bijzonder tragische
omstandigheden. Er ligt een bittere, bijna bloedige ironie in het
schokkend jèit, dat die geweldenaar van het woord juist in den
adelstand verheven werd op het oogenblik, dat de dood hem velde
met dezelfde onverschilligheid, met dezelfde onmeedogendheid,
en met dezelfde onweerstaanbaarheid, als gold het slechts een van
de stompzinnigen of van de bruten, wier beestelijke verwildering
hij zoo ontstellend sterk weergaf in zijn werk. [. .. } We zijn een
pooze afgeleid geworden van de ontzaglijke problema's, die het
land bekommeren, die de wereld beangstigen. Voor eenige dagen,
is onze bijzondere aandacht gegaan naar dien doode, boven wiens
verroerloosd hoofd de baronnenkroon werd geplaatst, die hij
enkel zag naderen, die hij den tijd niet meer had in ontvangst te
nemen. [. .. } Och, er werd, bij het vieren van zijn zeventigste verjaring- herinnert u, gij allen die hem toen jèliciteerdet, die toen
plaats naamt aan de fèesttajèl, dat dien dag reeds de ongenoode
Gast mede aanzat en grijnslachte, toen er bij het heffen der
champagneglazen gezongen werd: 'Lang zal hij leven!'
(280) 'Cyriel Buysse overleden' (niet ondertekend) in DWB, september 1932, p. 619.
(281) 'Bij Baron Buysse's begrafenis' (niet ondertekend) in Hooger Leven, 21.8.1932, p.
1266. De mogelijke auteur is de norbertijn Emiel Valvekens, van 1927 tot 1935 naast
Walschap de tweede hoofdredacteur van Hooger Leven.
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Aan flamingantische kant is de verleiding om de rancune tegen
Buysse nog eens op te poken des te onweerstaanbaarder omdat zes
weken eerder, op 12 juni, ook René de Clercq gestorven is. In De
Dietsche gedachte zet de Gentse activist Jan Wannijn de contrasten
tussen De Clercq en Buysse zo dik in de verf dat ze ervan afdruipt.
Aan de ene kant 'de Siegfried in den kamp tegen de verdrukkers [... ]
die in alle Vlaamsche harten de strijd voor het recht, het schoone en
edele heeft doen ontbranden.' Aan de andere kant:

Buysse, de landjonker, de kasteelheer, de van alle genoegens van
het leven oververzadigde, de gevierde der volksvijanden, der officiëele karakterZoozen en voordeelazers, der Vlaamsch huichelende
politieke Carnavalgekken, de vertrouweling van Bara, aan wien
hij wapenen tegen de vervlaamsehing van het Middelbaar onderwijs leverde, de lasteraar der edele Activisten, zelf blozende in
later jaren over zijn rol tegen het Vlaamsche volk gespeeld, door
de Koninklijke Vlaamschvijandigen bekruist en geridderd, veroordeeld op zijn doodsbed de blijken van sympathie der Vlaminghatende Beiersehe Koningin der Belgen te ontvangen. 282
Enzovoort: vier kolommen verbaal geweld, culminerend in de profetie dat 'Buysse ... uit de Vlaamsche toekomstgezinnen [zal] geweerd worden, zoodra de beschaafde verteller uit ons volk zal oprijzen, die met dat Volk leeft, voor dat Volk werkt en in dat Volk
gelooft.' En dan te bedenken dat niemand in het vooroorlogse
Vlaanderen Buysse welsprekender in bescherming heeft genomen
dan René de Clercq :

Dat de sterke er soms onbarmhartig en onbesuisd op lossloeg, en
het aleens Vlaanderen in 't algemeen liet ontgelden waar slechts
enkelen een kastijding verdienden, kunnen wij hem zoo kwalijk

(282) Jan Wannijn, 'Twee wegen, twee levens, twee dooden' in De Dietsche gedachte (tijdschrift van De Dietsche Bond), 2.9.1932, p. 19-20. De bewogen voorgeschiedenis van de
taalwet voor het middelbaar onderwijs eindigt op 14.7.1932 met de goedkeuring in het
Parlement. De zoon van Wannijn, Jan jr., wordt in 1959 voor de Volksunie schepen
(wethouder) in Nevele en moet in die hoedanigheid de genodigden toespreken tijdens de
lokale viering van Buysses honderdste geboortejaar (zie Leo Remouchamps, Hulde aan Cyriel
Buysse, 1960, p. 5).
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niet nemen: hij was immers een langmiskende, een eerstverongelijkte, en bovendien, wie niet straft, bemint niet ... Ging Buysse
te ver, hij heeft het ridderlijk erkend, en niemand heeft het recht
hem den eersten steen te werpen ... Dit is mijn overtuiging:
Buysse's temperament is door en door Vlaamsch. Geen schrijver
hier, is zoo episch-breed aangelegd als hij! Geen is zoo stout, zoo
vrij, zoo lees- en genietbaar, zoo levend belevend. Ons Vlamingen
zij dit overschot van reden om hem hoog en lief te houden, en te
verdedigen tegen wie ook. 283
De overlijdensberichten leveren verrassende conclusies inzake
Buysses naambekendheid in het buitenland op. Niet alleen in
Nederland - van de Maasbode tot het Nieuwsblad van het Noorden-,
ook in Frankrijk - van de journat de Roubaix tot Le petit Niçois wordt hij herdacht en geroemd als de grote verteller, zoals Vermeylen
hem in 1911 noemde, 'deken onzer jonge Vlaarnsche literatuur'. In
Parijs noemt Le Figaro hem 'un évocateur puissant des tereairs flamands'. In Le Mois heet hij 'certainement I' écrivain flamand Ie plus
connu en France'. Berlijnse kranten memoreren de Duitse vertalingen van zijn werk, in Wenen wijden zowel de Neue Freie Presseals het
Neues Wiener journat een uitgebreid in memoriam aan 'der
berühmteste lebende Schriftsteller flämischer Sprache', en in
Lissabon verschijnt in de Diario de Noticias op 27 juli een artikel van
een vijftigtal regels, met foto, over 'este famoso escritor flarnengo'.
Terwijl de Gentse socialistische krant Vooruit op 31 juli hulde
brengt met een volledige bladzijde 'Cyriel Buysse ter eere', stelt het
gelegenheidsproza in de Vlaamse literaire tijdschriften van augustus
en september beschamend weinig voor. Alleen Marnix Gijsen doet
in De Boekenkasf84 iets meer dan clichés opdiepen. In Nederland
brengt Frans Coenen in Groot-Nederland en in De Groene Amster-

(283) 'Cyriel Buysse gevierd. Redevoering gelezen door dichter René De Clercq bij de
huldebetooging Cyriel Buysse in den grooten Schouwburg, te Gent, Paaschdag 1911' (tekst
in het Buyssenummer van De Wéekvan 8.4.1911).
(284) Marnix Gijsen, 'Bij het verdwijnen van Cyriel Buysse' in De Boekenkast, 15.8.1932,
p. 161-165. Gijsens conclusie: 'Ik meen dat de tijd maar weinig vat zal hebben op zijn
soberen arbeid, die naast zijn literaire en menschelijke beteekenis ook als historische getuigenis van waarde zal blijven.'
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dammer 285 een mooie hommage. In een lang artikel in De Rotterdammer van 30 juli wordt Buysse 'De Vlaamscheverteller bij uitnemendheid' genoemd, 'De broer van al wie levenskracht in zich
voelt bruisen'. Hoewel de anonieme auteur van een eveneens uitvoerig in memoriam in het Algemeen Handelsblad 286 erkent dat
Buysse voor de Vlaamse literatuur een belangrijke figuur is geweest
en - in de woorden van Coenen - 'de eerste der moderne Vlaamsche
schrijvers is geweest, die een band heeft gelegd tusschen literair
Vlaanderen en intellectueel Nederland', minimaliseert hij de literaire
waarde van Buysses werk. Die depreCiërende beoordeling lokt een
felle reactie uit van Herman Robbers in Elsevier's Gedlustreerd
Maandschrift:
Bij het overlijden van Cyriel Buysse, den grooten Vlaming, heeft
een (eveneens 'groot') Nederlandsch dagblad kans gezien, al de
domheden, die bij zijn. leven over dezen oer-krachtigen schrijver
gedebiteerd zijn, nog eens te herhalen als ware het de jongste
wijsheid! Zijn proza had geen dichterlijke beteekenis, het werd
niet gedragen door een scheppende verbeeldingskracht ... zijn verhalen kenmerken zich niet door geestelijke diepte ... hij ontroert
ons niet ... zijn werk raakt den lezer niet diep.' En tot slot nogeens
dat onuitroeibare: 'een gewestelijk schrijver van gewestelijke
beteekenis'! Er zijn nu eenmaal menschen die nooit leeren. Léven
zij eigenlijk wel? .. . Wát verstaan zij onder dichterlijke beteekenis, als een menschenschepper van zooveel kracht, gloed en geest
als Buysse die niet bezeten zou hebben? ... I Buysse, de sterke,
bescheiden, zijn eigen weg kiezende kerel heeft zulke Hollandsche
domheden altijd langs zijn koude sportkieeren laten afglijden. Ik
denk ook dat hij ze zelden las. Schrijven behoorde nu eenmaal tot
zijn natuur, dus schreefhij. En niemand die het ooit op natuurlijker wijze deed In dien grooten kop vol zon en menschenliefde,
achter die oogen vol humor en jongensachtige guitigheid, werden
zeker nooit veel gedachten over literaire theorieën toegelaten. Hij

(285) Frans Coenen, 'Ter herinnering aan Cyriel Buysse' in Groot-Nederland (1932, II, p.
289) en 'Cyriel Buysse herdacht' in De Groene Amsterdammer (30.7.1932). Vermeldenswaard
is ook het In memoriam van H.v.H. in Den Gulden Winckelvan augustus 1932 (p.141-143).
(286) 'Cyriel Buysse overleden' in Algemeen Handelsbladvan 28.7.1932.
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liet zijn menschen leven, zijn Vlaamsche land- en tijdgenooten,
hij had daar zijn enorm plezier aan - en hij deed het zelden
of nooit zonder dat dit plezier zich onmiddellijk aan ons
meedeelde. 287

Een extreem contrast met Robbers' Elsevier-stuk uit september 1932
vormt het denigrerende opstel 'Baron Buysse's overlevingsmachines'
van de Vlaming Paul Koeck in Elseviers Magazine van 4 september
1976 over de eerste drie delen (de romans) van het Verzameld werk.
Koeck heeft de boeken gewogen - niets wijst erop dat hij ze ook
gelezen heeft - en leidt zijn Buysseverdict in met deze conclusie: 'ze
wegen letterlijk en figuurlijk zwaarder dan een zerk, en hij komt er
nooit meer onder uit.' 288 Repliek van Jeroen Brouwers: 'Hoe bekakt
zijn uitspraken als deze in het muffe tijdvak van Zeventig, ... waarin
de overschatting van sommige niet écht grote auteurs onverdraaglijke proporties heeft aangenomen'. 289 In 1972 schrijft Louis Paul
Boon dat hij ooit aan iemand die hem naar zijn 'onvervulde verlangens' vroeg heeft geantwoord: 'Dat Cyriel Buysse geen twintig dertig jaar later in Nevele geboren werd, zodat we nu nog heel even tot
bij hem konden lopen en zeggen: Meneer Buysse, gij zijt een van
onze grootste geweest'. 290

(287) Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, september 1932 (ook in Delfische Courantvan
24.9.1932).
(288) Paul Koeck, 'Baron Buysse's overlevingsmachines' in Elseviers Magazine van
4.9.1976, p. 75: 'Cyriel Buysse gaf de klinische geest op 25 juli 1932. Onmiddellijk liet de
literaire bent een arsenaal aan vernuftige overlevingstoestellen aanrukken, maar het mocht
niet baten. Niets lijkt de stokoude Vlaamse literator nog uit zijn vegetatief bestaan te kunnen halen; ook niet de zeer recente schoktherapie van uitgeverij Manteau in de vorm van een
verzameld oeuvre in vele drundruk-delen. Tegen dit kunstmatig rekken van een literair leven
sluimeren zoveel motieven voor een protest, dat het ditmaal eens niet uit de ethische hoek
hoeft te komen.' Uit het stuk blijkt niet aan welke 'vernuftige overlevingstoestel!en' Koeck

denkt.
(289) Jeroen Brouwers, 'De beroemde onbekende Cyriel Buysse, p. 191 (zie 41).
(290) Louis Paul Boon, 'Sususususut, Cyriel Buysse!' in de brochure bij de opvoeringen
van Driekoningenavond in de KNS te Gent, 20.5. tot 12.6.1972.
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III
Het vertrek te Aftnee was aangrijpend. Men had Cyriel Buysse voor het
aficheid overgebracht naar het paviijoen in den tuin . ... - Daar heb ik veel
geschreven, zei ons de meester, toen we vier weken geleden met hem door
het park wandelden. 291

(Abraham Hans, 30.7.1932)
Achilles Mussche zal zich afvragen of de Molenberg in Deurle niet
de enige passende plek was voor het graf van Cyriel Buysse - zoals
Emile Claus begraven werd in de tuin van zijn villa Zonneschijn in
Astene, en Emile Verhaeren tenslotte zijn graf kreeg op de oever van
de Schelde. 292 Buysse zelf was niet zo gepreoccupeerd door testamentaire regelingen als zijn tante Virginie, al heeft hij haar naar verluidt
ooit voorgesteld op de gemeentelijke begraafplaats aan de Brugse
Poort in Gent - vanouds 'geuzenkerkhof' genoemd omdat het
ongewijde grond is - een gemeenschappelijke grafkelder te laten
bouwen. Daar was tante niet voor te vinden. Ze heeft wel 'een kelder
van drij plaatsen langs den voornaamsten weg' 293 op de begraafplaats
gekocht maar wilde daar alleen begraven worden: 'Ze liet dan ook
haar kelder met aarde vullen tot er nog enkel plaats genoeg overbleef
voor haar eigen kist.' 294 Alice heeft voor Cyriel de grond gekocht
tussen het graf van tante Virginie en dat van Arthur. 295
Aan het tuinpaviljoentje in Afsnee vertrekken op vrijdag 29 juli na
de middag de rouwwagens naar Gent. De eigenlijke begrafenisstoet

(291) Abraham Hans, 'Plechtige uitvaart van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws,
30.7.1932.
(292) Emile Verhaeren werd eerst begraven in Parijs, daarna in Adinkerke en kort na de
oorlog in Wulveringem. In 1927 werden zijn stoffelijke resten overeenkomstig zijn wens (zie
het gedicht 'LEscaut') bijgezet in zijn geboortedorp Sint-Amands, in een grafmonument aan
de Schelde.
(293) Zie Ludo Stynen, Rosa/ie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt
1997, p. 339.
(294) P.V.L. , 'Uit het leven van Cyriel Buysse' in Het Laatste Nieuws, 1.5.1949. Allicht
is de informatie afkomstig van Alice Buysse.
(295) De gemeentelijke begraafplaats van Gent heet officieel Westerbegraafplaats en
bevindt zich op het grondgebied van de voormalige gemeente Mariakerke. In het graf van
Cyriel Buysse werden later ook zijn zoon René (Den Haag 28.8.1897-Gent 24.9.1969) en
zijn kleinzoon Guy (Gent 3.1.1937-Brussel 14.8.1981) bijgezet. Omdat Guy zich had
bekeerd tot het Russisch-orthodoxe geloof, liet zijn moeder Maddy Buysse ondanks de vrijzinnigheid van de vader en de grootvader een orthodox kruis op de grafsteen aanbrengen.
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wordt gevormd aan de Albertlaan, vlak bij het Sint-Pietersstation.
Achter de lijkwagen- een statige Minerva- en voor de familie uit
draagt hovenier Alfons een kussen waarop Buysses koninklijke
onderscheidingen prijken. De rouwstoet wordt geleid door René.
Rechts van hem loopt zijn oom Edmond de Keyser, links zijn Duitse
neef Roland Köster296 • Meer dan 25 jaar later zal Achilles Mussche
deze herinnering bewaren aan het publiek op de lange route naar de
begraafplaats: 'aan weerszijden honderden en nogmaals honderden
volksvrouwen, werkloze mannen- in die jaren van de grote economische crisis - en ouden van dagen, die de zwarte tijden van "arm
Vlaanderen" nog hadden beleefd'. 297 De Standaard schrijft dat het
Maria Hendrikaplein voor het station 'zwart van het volk' zag.
Andere kranten maken eveneens melding van buitengewoon grote
publieke belangstelling, van rijen bewonderaars en kijklustigen langs
de weg en 'een dichte menigte' in de straten van de stad. Activist
Wannijn heeft daar een evidente verklaring voor: het zijn 'opgekommandeerde duizenden uit politieke en officieele kuddegeest gedreven
nieuwsgierigen'. De begrafenis bestempelt hij als 'een Belgische propagandaplechtigheid, waarvan de werkelijk bevoegden wegblijven,
omdat gekwetste volkseigenliefde zich niet leent tot huichelend
huldebetoon van rasvijanden.' 298 Volgens Vooruit was de begrafenis
'roerend in haar eenvoud'.
Naast politieke kopstukken zoals de socialisten Anseele en
Huysmans, de liberaal Maurice Lippens en zijn partijgenoten
provinciegouverneur Weyler en burgemeester Vander Stegen van
Gent, staan rond de open grafkuil en de zware eikenhouten kist een

(296) Roland Köster, zoon uit het Duitse huwelijk van Nelly's zus Annette (zie het hoofdstuk 'Oorlogsjaren'), is in juli nog 'Ministerialdirektor' bij Buitenlandse Zaken in Berlijn. In
het najaar van 1932 wordt hij benoemd tot Duits ambassadeur in Parijs, maar na Hitiers
machtsovername wordt hij door von Ribbentraps parallelle diplomatie uitgerangeerd. Hij
overlijdt op 31.12.1935 in Parijs, kort nadat hij om gezondheidsredenen ontslag heeft
genomen (zie Robert W Mühle, 'Ein Diplornat auf verlorenem Posten. Roland Köster als
deutscher Botschafter in Paris (1932-1935)' in Francia. Forsehungen zur Westeuropäischen
Geschichte, Sigmaringen 1997, p. 30-48). Op 5.1.1936 verschijnt in Het Laatste Nieuws een
overlijdensbericht onder de titel 'Een familielid van C. Buysse als Duitsch diplomaat': 'Hij
was niet alleen een uitstekend diplomaat maar ook een verfijnd minnaar van de letteren. Zijn
plan was het, eens in Vlaanderen zich te komen vestigen waar hij gelukkige dagen had
~oorgebracht bij, ~yriel Buysse en waar de buitenmenschen hem hadden blijven noemen
meneer Roland .
(297) Achilles Mussche, 'De getuige Cyriel Buysse' in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1959-60,
p. 921.
(298) Zie 282.
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paar tientallen bekende figuren uit de Vlaamse literatuur van die tijd
verzameld: van Streuvels, Timmermans en Claes tot Baekelmans, De
Bom, Sabbe, Teirlinck, Gaston Martens en Richard Minne. Terwijl
een dagboekaantekenint99 van Streuvels bewijst dat hij zijn vooro.ordelen tegen Buysse blijft cultiveren, hebben de meeste collegàs
deugdelijke redenen om de begrafenis bij te wonen: 'Waar het hem
mogelijk was', zegt Baekelmans in zijn grafrede, 'heeft hij jonge en
oudere kollegàs geholpen om hun werk te plaatsen, in tijdschriften
te doen opnemen, te doen vertalen.' Eveneens present zijn Jan
Greshoff, die in Brussel woont en Buysse in de redactie van GrootNederland zal opvolgen, Max Hallet, die de Franstalige literatuur
vertegenwoordigt, en beeldende kunstenaars zoals Alben Saverys,
Gustave de Smet en Jozef Cantré. Het Couperus Genootschap,
waarvan Buysse voorzitter was, is vertegenwoordigd door zijn vicevoorzitter. In een ingezonden stuk in de Haagse krant Het Vaderland
zal een lezer zich erover verwonderen dat er van Nederlandse kant
geen enkel officieel blijk van deelneming is geweest. 300
De grafredes zijn niet gereserveerd voor familie, intimi en notabelen. Ondanks het broeierige weer en een paar zomerse buien blijft
een groot aantal 'menschen uit de volksklasse' luisteren naar de
sprekers. Na ondervoorzitter Herman Teirlinck301 van de Academie

(299) 'De 29"' juli de begrafenis bijgewoond van Cyriel Buysse. Die was mij minder sympathiek omdat ik in hem altijd iets van de voorname mijnheer heb ontwaard, die van uit de
hoogte op zijn dorpsgenoten neerzag en ze in gewild minder gunstige gedaante heeft
beschreven. Hij was anders een uitstekende verteller, met fijne observatiegeest, maar bleef
altijd laag bij de grond.' (geciteerd door A. van Eistander in VW3, Inleiding XXIX). Vgl. het
stuk uit 1935 in De Standaard (zie 129). De laatste vermeldingen betreffende Buysses werk
bij Streuvels komen voor in zijn memoriaal uit de jaren vijftig. Nadat hij in een bloemlezing
van proza uit De nieuwe gids heeft gelezen, schrijft hij: 'Hoeveel gezonder, levendiger is een
novelle van Cyr. Buysse naast dit prutswerk!' (Citaat in Ludo Simons, 'Het derde leven van
Stijn Streuvels', in Karel Wauters (ed.), Verhalen voor Vlaanderen, Kapellen 1997, p. 165). Uit
dezelfde jaren dateert deze aantekening: 'Ik neem gewoonlijk Buysse meê naar bed.... En
waarom Buysse? Om de klare duidelijke lettertype waarmede zijn boeken gedrukt zijn en 't
zicht niet vermoeien, en omdat het gemakkelijke lectuur is.' (Id., p. 170).
(300) Zie 'De begrafenis van Cyriel Buysse' (ingezonden stuk van Mr. A.J. van Waveren)
in Het Vaderland van 1.8.1932 en de reactie (onder dezelfde titel) van vice-voorzitter Van
Blijenburgh van de Haagse afdeling van het Genootschap Louis Couperus in de editie van
3.8.1932.
(30 1) De tekst van Teirlincks rede is integraal afgedrukt in de Verslagen en Mededeelingen
van de Koninklijke Vlaamsche Academie (vergadering van 3.8.1932, p.543-545): 'Lijkrede op
het graf van Cyriel Buysse uitgesproken door Herman Teirlinck, onderbestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie'. Voorzitter Vermeylen kon de begrafenis wegens een zware
oververmoeidheid niet bijwonen (zie 'De Gezondheid van Prof. Vermeylen' in Het Laatste
Nieuwsvan 18.8.1932, p. 3).
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'in de bevangende stilte klinkt zijn scherpe stem op' 302 - komen
achtereenvolgens Baekelmans namens de Vereniging van Letterkundigen, Toussaint van Boelaere namens de Penclub en notaris
Edmond Troch namens de Gentse loge La Liberté3°3 aan het woord.
Namens de familie dankt René de aanwezigen voor hun blijken van
deelneming. Op voorstel van Maddy zal hij als grafschrift voor de
zwartmarmeren zerk een regel uit Zomerleven kiezen die zijn vader
heeft geschreven op 25 juli 1913, dag op dag 19 jaar voor zijn dood:
'Heden is de graanoogst begonnen. Dit is een dag waarnaar de
boeren hunkerend verlangen maar die mij met stille weemoed
vervult.'
Van 24 juli dateert de aantekenin~ 04 over de onthulling van een
gedenksteen voor de 15de_eeuwse schilder Petrus Christus in Baarle,
een dorp in de voormalige gemeente Drongen bij Gent, waarvan
voorbarig werd aangenomen dat het zijn geboortedorp was. 305 Voor
de mensen van de streek is het dorpsfeest dat met het evenement
gepaard gaat belangrijker dan de herdenking van de kunstenaar van

(302) 'Teraardebestelling van Cyriel Buysse' in De Volksgazetvan 31.7.1932.
(303) Het archief van La Liberté is tijdens de rweede wereldoorlog verloren gegaan, maar
ik heb de oorspronkelijke versie van Trochs rede integraal teruggevonden in het artikel 'Les
funérailles de Cyriel Buysse' ('Discours de M. Troch') in La Flandre Libérale van 31.7.1932;
Nederlandse vertaling in het in Den Haag uitgegeven weekblad voor vrijmetselaren De
Broederketen van 17.9.1932 en in het Buyssenummer van het Gentse literaire tijdschrift l'áng
van juni 1982 (p. 28-29). In het flamingantische blad Vlaanderenvan 20.8.1932 wordt erop
gewezen dat de katholieke pers met geen woord heeft gerept over de rede van Troch: 'Als men
weet, dat de vrijmetselaarsloges in België broeinesten zijn van Franschgezindheid en Fransche
kuiperijen, dan legt dit veel uit van de houding van Buysse tegenover het VlaamschNationalisme.'
(304) Zomerleven (VW6, 98). De passus wordt geciteerd in Cyriel Buysse (1859-1932),
Gent 1982, p. 94.
(305) Buysse noemt geen naam maar heeft het over 'een beroemd geworden schilder' die
na honderden jaren werd herontdekt en geboren zou zijn in een dorpje in de buurt van
Deurle. Petrus Christus werkte en overleed in Brugge (1472); omdat hij zelf 'Baarle' als
geboorteplaats opgaf, werd in Gent de voorbarige conclusie getrokken dat het Oost-Vlaamse
Baarle-Drongen bij Gent bedoeld was. Nader onderzoek van archieven heeft definitief uitgewezen dat de schilder geboren is in de Anrwerpse gemeente Baarie-Hertog (in het toenmalige hertogdom Brabant), aan de Nederlandse grens (zie Maximiliaan P.J. Martens,
'Petrus Christus: A Cultural Biography' in Maryan W Ainsworth, Petrus Christus.
Renaissance Master ofBruges, New York 1994, p. 15; zie ook Le dictionnaire des peintres belges
du X!Ve siècle à nos jours, Brussel 1995). Over het door Buysse vermelde evenement kon de
heemkundige kring Dronghine deze bijzonderheden meedelen: 'Op zondag 13.7.1913 om
15 112 uur had de onthulling plaats van een gedenkplaat i.v.m. Petrus Christus in de gevel
van het huis "Oud Gemeentehuis". Bij verbouwingen verdween de plaat...' Qo Bombay en
David Maes aan JvP, Drongen 5.9.2000).
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wie ze nog nooit gehoord hebben, constateert Buysse - een vaststelling die hem deze mijmering ontlokt:
Misschien wordt later ook voor mij een gedenksteen bevestigd in
het huis waar ik geboren ben. Ik denk er aan met stille glimlach
en, als dat ooit gebeurt, dan hoop ik dat het plaats zal hebben op
een mooie zomerdag en dat de liefjes hand in hand langs de
gouden korenvelden naar mijn dorpje zullen komen, dat zij
vrolijk zullen feesten en dansen en elkaar omhelzen ... en dat ze
zich helemaal niet zullen bekommeren om wie ik geweest ben of
wat ik gedaan heb.

In 1959 is het zover. Het honderdste geboortejaar - waarin de
Vlaamse uitgeverij Heideland beslist 't Bolleken heruit te geven 306 en
daarmee de herwaardering van Buysse307 inluidt-, wordt in Nevele
het jaar van de feestelijke verzoening met de verloren zoon. Op 24
oktober wordt de Tieltstraat herdoopt tot Cyriel Buyssestraat 308 en
wordt op de gevel van het ouderlijk huis een VTB-gedenkplaat309
onthuld in aanwezigheid van Alice, René, Maddy en een aantal genodigden onder wie de schrijvers Johan Daisne en voorzitter Achilles
Mussche van de Vereniging van Letterkundigen. Of Cyriel Buysse
'een braaf man' was, vraagt Daisne aan een bejaarde Nevelaar die hij
in de bevlagde straat tegenkomt. 'Ne vrie brave mens!' luidt het
antwoord. 310
(306) Zie Jaak Veltman, 'De molen van Cyriel Buysse is slechts een legende' in Het

Handelsbladvan 22.9.1959.
(307) Zie 45 (A. van Elslander, p. 53). Zie ook Raymond Vervliet, 'Cyriel Buysse tussen
historiciteit en actualiteit. Terugblik op een halve eeuw receptie in Vlaanderen' in Ons erfdeel
1982, p. 538-548. Buysse was na de oorlog niet zo compleet vergeten als doorgaans wordt
aangenomen. In december 1949 organiseerde de Vereniging van Oost-Vlaamse
Letterkundigen (Pan) een Buysseweekend ('Cyriel Buysse Dagen') in Gem en Deurle. Op het
programma stonden een bloemenhulde aan het graf van Buysse, een bezoek aan Buysses
verblijfplaatsen in Nevele, Deurle en Afsnee, de opening van een expositie van handschriften
in de Gentse universiteitsbibliotheek en een academische zitting in het stadhuis waarop
Achilles Mussche, Gerard Walschap, Karel Jonckheere en Hubert Lampo het woord voerden.
(308) In 1932 al werd een straat in Gent naar Buysse genoemd, in 1938 ook in
Antwerpen. In de provincie Oost-Vlaanderen hebben behalve Gent enNevele ook Beveren,
De Pinte, Lokeren, Merelbeke, Nazareth en Ronse een Cyriel BuyssestraaL
(309) De VTB had al in 1938 in Deurle een Cyriel Buysse-pad geopend dat door de meest
schilderachtige plekken van de Leiestreek tussen Deinze en Gent liep. Een gedetailleerde
routebeschrijving door JozefVermeulen is opgenomen in De Leie. Land- volk- kunst, Gent
1954, p. 65-124. Onder andere door de aanleg van de Ringvaart en de autosnelweg naar
Oostende zijn delen van het pad verdwenen.
(310) Johan Daisne, 'Cyriel en Achiel' in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 1959-60, p. 951.
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Een paar dagen voordat Cyriel 100 zou geworden zijn, is de
Gentse journalist Prosper de Smet naar Nevele gefietst om met eigen
ogen te zien wat er overblijft van de dorpswereld waar de schrijver de
eerste helft van zijn leven heeft doorgebracht. 311 Een man van
vierentachtig - geboren in 1875 - die nog bieten heeft gelost in de
cichoreifabriek, blijft de naam Cyriel Buysse na al die jaren associëren met het beeld van de jonge zoon van de baas die in de serre
achter in de tuin zat te schrijven: 'Hij bracht zijn hand aan zijn
hoofd, en schreef dan twee woordjes. En dan weer zijn hand aan zijn
hoofd. En dan weer twee woordjes. Ja, ja .. .'

IV
Nelly Buysse-Dyserinck aan Frans Coenen, Berlijn 18 februari
1933: 312
Geachte mijnheer Coenen,
Uw briefje is naar hier opgezonden en ik haast mij u een en ander
te berichten.
Half October verliet ik Msnee met mijn zuster. Haar zoon (nu
Ambassadeur in Parijs, 313 inviteerde mij voor 2 maanden in 't hotel
Esplanade te Berlijn. Daar mijn financies heel slecht zijn geworden,
nam ik die uitnoodiging met beide handen aan en hoewel het scheiden van Maison Rose mij zwaar viel, begreep ik dat de verandering
mij toch goed zou doen. Nu is mijn zuster half Dec naar Holland
vertrokken en ik zit hier nu rustig met mijn dochter Thea en
gelukkig heeft dit hotelpension bescheiden prijzen. Hoe lang wij hier
blijven, weet ik absoluut niet en laat dit van omstandigheden
afhangen. - Misschien komen wij na 1 Mei tijdelijk naar den Haag
in mijn stadshuis. - Maison Rose zal verkocht worden. 314 Deurle's
(311) Prosper de Smet (P.D.S.), 'Op Buysse-bedevaart naar Nevele' in Wioruit van
17.9.1959.
(312) LM, Den Haag (B.9962 B.l).
(313) Roland Köster (zie 296).
(314) Zie 'De Nalatenschap van C. Buysse onder den Hamer' in Het Laatste Nieuws van
14.12.1933. Zie ook Jacques de Schrijver, Het buitengoedje aan de Kerk te Afinee, Gent 1998
(privé-uitgave), p. 179-180: het landgoed wordt voor de verkoop verdeeld in twee loten; het
eerste lot (het huis met een deel van de tuin, de serres en de hovenierswoning) wordt
verkocht op 16.12.1933.
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huizeke behoort aan René en mij, maar het is geschikter voor hem
[... ] -Het aardige vrouwtje van Eugène de chauffeur, is longziek en
zij ligt in een sanatorium en Netse verzorgt het kind. 315 Eugène is
tuinman bij René geworden. Alles is dus veranderd. - Mijn gedachten zijn veel op Maison Rose, daar waar onze geluksjaren liggen. Men kan werkelijk zeggen dat Cyriel een gelukkig leven had, vooral
de laatste jaren waardeerde men hem overal. Hij had zoo graag nog
wat blijven leven en gelukkig is de overtuiging dat hij van ons allen
scheiden moest, hem bespaard gebleven. De Kon. Onderscheiding,
de titel heeft hem veel pleizier gedaan waarschijnlijk omdat hij zoo
lang doodgezwegen is! - Na mijn dood gaat die over aan René. Een
mooie herinnering aan zijn besten vader. - Ik weet dat u levendig
belang in ons stelt en daarom vertel ik u dit alles. René zorgt met
veel piëteit voor alle papieren en dit is voor mij een groote rust - ....

V
René Buysse aan August Vermeylen, Schaarbeek 6.1.1933: 316
Hooggeachte Heer Vermeylen,
Ik ben van plan een laatste uitgave der onuitgegeven werken van
mijn Vader in boekvorm te doen verschijnen, waaronder 'Rivieraimpressies/ 1932, het onafgewerkte 'Opvolgers' en denkelijk enkele
kleine stukjes dewelke gedurende den oorlog voor Haagsche Post en
Telegraaf werden geschreven en niet in boekvorm uitkwamen.
Aangezien ik weet dat U voor mijn Vader een groote vriendschap
en vereering had die trouwens geheel wederkeerig was kom ik U vragen indien U er in zou toestemmen een voorwoord voor dit laatste
boek te schrijven.
Mocht u hierop ingaan dan zou ik U, zoodra ik een uitgever
gevonden heb, de drukproeven van het te publiceeren werk voorleggen.Ik hoop dat U mijn vrijpostigheid niet ten kwade zult nemen en
mocht u eens in de omstreken van Deurle komen dan zoudt u mij
(315) Het kind: Marnix, zoon van Buysses chauffeur Eugène Dhuyvetter.
(316) Mschrift Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse literatuur (adres afZender: 'R.C.
Buysse, 44 Hortensialaan, Schaerbeek'). De geplande uitgave zal nooit het licht zien.
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een groot pleizier doen het houten palenhuisje eens te bezichtigen.
U zult daar vele souvenirs en manuscripten terugvinden ....

VI
René hertrouwt in 1936 met Maddy Nerincx317 en zal op de
Molenberg in Deurle een villa laten bouwen op de plek waar het
werkhuisje van zijn vader stond. Nelly overlijdt in Den Haag op 22
december 1944, een jaar na haar zus. 'Het aardige vrouwtje van
Eugène', Suzanne Verdonck, sterft aan haar longziekte. Netje zal bij
Eugène intrekken en zijn zoon grootbrengen. Alfons Boone sterft al
op 16 september 1933, een paar maanden voor de openbare verkoop
van Maison Rose, in zijn hoveniershuisje bij de kerk dat in 1960 zal
verdwijnen. Twee dagen na de verkoop verhuist zijn weduwe Julia
met haar drie jonge kinderen naar Nevele, waar ze door Alice Buysse
in dienst is genomen als huisbewaarster in het ouderlijk huis dat
wordt gebruikt als kantoor van de cichoreifabriek Julia zal hier
wonen tot de definitieve sluiting in 1975. Haar oudste zoon Georges
begint als knaap van 13 met allerlei klussen in de fabriek en blijft er
later werken als chauffeur en reiziger. In de eerste plaats dank zij hem
zal een aantal vroege manuscripten bewaard blijven: wanneer hij na
de tweede wereldoorlog de zolder van het beschadigde huis moet
opruimen en tussen het oud papier handschriften van Cyriel Buysse
ontdekt, haalt hij er zijn kameraad Antoine Janssens bij. 318 De folklorist maakt een haastige selectie en zal de geredde manuscripten
onderbrengen in het door hem opgerichte kleine streekmuseum
Rietgaverstede in Nevele. 319 In Deurle vindt in 1932 al een opruiming met niet te overziene gevolgen plaats, want onmiddellijk na de
dood van Renés vader vielen er 'dringend twee zaken te doen',
schrijft Maddy: 'een grote hoeveelheid intieme brieven verbranden
zonder ze te lezen en honderden bomen vellen'. 320 Over piëteit en

(317) Na de ontbinding van zijn huwelijk met Germaine Rolin (Deurle, 25.4.1936)
hertrouwr René op 16.5.1936 in Gent met Maddy. Hun zoon Guy wordt geboren op
3.1.1937, hun dochter Nadine op 1.4.1939.
(318) Zie38.
(319) Zie ook A.M. Musschoot, 'De Nevelse handschriften van Cyriel Buysse' in
Literatuur, 1991, nr.6, p. 354-355.
(320) Maddy Buysse, 'Legende en werkelijkheid' in MCBG!, Gent 1985, p. 9. Omdat
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discretie valt niet te discussiëren, al kan een nuchtere buitenstaander
zich afvragen waarom Buysse de brieven die hij in Deurle bewaarde
niet zelf heeft laten verdwijnen als ze absoluut niet in handen van
derden mochten komen.
Georgine Boone - als kind door Buysse plagend 'vlaskop'
genoemd - woont tot 1967 bij haar moeder in Nevele. Na haar
huwelijk verhuist ze naar Kalmthout. De avond voordat ik haar daar
in 1998 met haar broer Georges voor het eerst bezoek, heeft ze het
fotoalbum van hun moeder uit de kast gehaald en in een knipselmap
de krantenartikelen van Abraham Hans uit 1932 herlezen. Aan het
slot van het stuk over zijn laatste bezoek in Maison Rose schrijft
Hans: 'Het groote huis staat daar met gesloten luiken .... Een blond
kind staart ons met zijn groote, blauwe kijkers aan. -Ze hebben vandaag gezegd dat mijnheer Buysse dood is, vertelt het naïef.' - 'Dat
kind, dat was ik,' wijst Georgine.

VII
Deurle, mei 2000. Op het kleine kerkhof wordt barones Maddy
Buysse de dag voor haar 92ste verjaardag ten grave gedragen. 321 Kort
voor haar dood heeft ze de wens uitgesproken dat het familiegraf met
de resten van Cyriel, René en haar zoon Guy zou worden overgebracht naar de Molenberg en dat het Buyssedomein zou worden opengesteld voor het publiek. 322 In de zwoele meimiddag ligt
het dorpspleintje aan de voet van de heuvel er vooroorlogs rustiek bij
en klept de klok van het kerkje voor de barones zoals het in de lente
van 1913 klepte terwijl Cyriel Buysse voor het raam van zijn
werkkamer naar een begrafenis beneden in het dorp stond te
kijken 323 : 'dan luidt de kerkklok een 'doodpoos' en zo van op de

Cyriel Buysse niet wilde dat er op de Molenberg gerooid of gesnoeid werd, was de heuvel een
kleine jungle geworden.
(321) Barones Buysse werd geboren op 16.5.1908 in Leuven en overleed in de villa op de
Molenberg in Deurle op 11.5.2000. De begrafenis vond plaats op 15 mei. Door haar overlijden verdween de adellijke titel uit de familie.
(322) Zie ook 295. Het molentje werd in het najaar van 2000 op de voorlopige lijst van
te beschermen monumenten geplaatst.
(323) Zomer/even, VW6, 27 (aantekening van 21.4.1913).
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heuvel zie ik de mensen met het lijk naar 't kerkhof komen.[ ... ] Het
is geen akelig gezicht. Het heeft iets kalms en natuurlijks, als een
gewone gang van dingen.'
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PAUL RACHÉ EN CYRIEL BUYSSE
Vroege recensies van Buysses werk in Duitsland
door
Jaap Grave

De belangstelling in Duitsland voor de Nederlandstalige literatuur
tussen 1885 en 1931, de jaren waarin Cyriel Buysse (1859-1932)
publiceerde, bestaat in feite uit twee periodes. 1 Het eindpunt van de
eerste periode en het beginpunt van de tweede is het jaar 1914, het
jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak, volgens historici tevens
het eind van de lange 19de eeuw die al in 1789 was begonnen.
Voor de vertalingen van Nederlandstalige literatuur in Duitsland is
1914 een cruciaal jaar: tussen 1890 en 1914 werd er vooralliteratuur
uit Nederland -waaronder veel toneel -vertaald en na 1914 vooral
literatuur uit Vlaanderen. 2 Na 1914 werd er weinig werk van auteurs
vertaald van wie al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
vertalingen waren verschenen. Het werk van Louis Couperus ( 18631923), Stijn Streuvels {1871-1969) en Cyriel Buysse behoort tot de
uitzonderingen.
Deze wisseling van schrijvers in 1914 ging gepaard met een wisseling van vertalers. Else Otten3 (1873-1931) en Georg Gärtner, die
-zoals blijkt uit de publicaties van Lucvan Doorslaer4- voor vrijwel
alle Duitse vertalingen van het werk van Buysse tekende, behoorden

(1) Dit artikel is ten dele gebaseerd op mijn dissertatie Zulk vertalen is een werk van liefde.
Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in Duitsland 1890-1914, die in het voorjaar
2001 bij uitgeverij Vantilt (Nijmegen) verschijnt.
(2) De literatuur uit Vlaanderen zou in de 20ste eeuw in Duitsland dominant blijven,
zeker wat het aantal dtukken betreft. Pas aan het begin van de 21ste eeuw die volgens historici in 1989 begon, zou de literatuur uit Nederland- grotendeels dankzij het Schwerpunkt
op de boekenbeurs in Frankfurt arn Main in 1993- weer veel dominanter worden op de
Duitse markt.
(3) Zie over Else Otten: Jaap Grave, "Else Otten: vertaler in een 'fieberhaft hastenden
Zeit"', in jaarboek Letterkundig Museum, 6, Den Haag, 1997, p. 1-21; Jaap Grave, "'Liever
wil ik spreken over een werk, waarop ik nogal trotsch ben'. De samenwerking tussen Else
Otten en Frederik van Eeden", in Mededelingen, Frederik van Eeden-Genootschap, XLII,
1998, p. 28-40.
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tot het kleine aantal vertalers die voor en na 1914 uit het Nederlands
vertaalden. 5 Gärtner vertaalde vóór 1914 overigens geen werk van
Buysse. De eerste Duitse vertaling van Buysse in boekvorm verscheen in 1909, Holländische Dorfgeschichten, een verhalenbundel in
vertaling van Rhea Sternberg. 6
Er werd echter al vroeger aandacht aan Buysses werk besteed. De
criticus Paul Rache (Berlijn 1869-Berlijn 1939) wees vanaf 1894
diverse keren op diens werk en Raché stuurde Buysse in 1894 een
brief waarin hij om enkele van diens werken vroeg. Die brief is niet
bewaard gebleven maar dit blijkt uit de brief die Buysse in december
1894 aan Emmanuel de Bom (1868-1953) schreef: Ws gij wilt een
studie schrijven over mij zult gij wel doen het niet al te lang uit te
stellen, want er zal ook eene verschijnen in een Duitsch tijdschrift,
van de hand van dr. Paul Raché. Ik heb dezen heer het laatste exemplaar van Sursum Corda! dat ik nog bezat moeten opsturen, alsook het
nr. van Nederland, waarin "Wroeging" verscheen. Deze laatste novelle is vrij uitgestrekt en ik heb er geen afdrukken van besteld [... ]'. 8
(4) Zie: Lucvan Doorslaer, "Cyriel Buysse in Duitsland", in Ons Eifdeel, nr. 5, 1988, p.
739-743; Lucvan Doorslaer, "Een pragmatische leeuw- "Ein Löwe von Flandern" getoetst
aan Duitse literaire normen", in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, V, 1989, p.
131-149; Luc van Doorslaer, "Over vertaalrechten, dialectpassages en papiertekort. De
Buysse-correspondentie van de uitgeverij Insel", in Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap, VIII, 1992, p. 181-199.
(5) Er verschenen weliswaar ook vertalingen van Otto Hauser voor en na 1914. Ik ga er
vanuit dat diens vertalingen uit de periode na 1914 in de reeks 'Aus fremden Gärten' al voor
1914 af waren. Het gaat daarbij om werk van Multatuli, Hélène Swarth (1859-1941) en
Frederik van Eeden (1860-1923). Zie over Otto Hauser: Herhert van Uffelen, "Otto Hauser
(1876-1944) als Kulturvermittler und als Übersetzer niederländischer Literatur", in Der
niederländische Sprachraum und Mitteleuropa, (herausgegeben van Leopold R.G. Decloedt,
Herhert van Uffelen), Wien/Köln/Weimar, 1995. (; Buchreihe des Instiruts für den
Donauraurn und Mitteleuropa, Bd. 2), p. 177-192 en Jaap Grave, '"ich habe mit Holland
leider rechtes Pech gehabt'. Otto Hauser en de Nederlandstalige literatuur", in Nederlandse
Letterkunde, jg. 3, nr. 1, 1998, p. 42-57.
(6) De dominante positie van de literatuur uit Nederland is wellicht de verklaring voor het
adjectief in de titel.
(7) Raché sloot in 1891, na zes semesters, in Leipzig zijn studies germanistiek en filosofie
af, promoveerde in hetzelfde jaar, publiceerde een jaar later een roman en schreef vanaf 1890
recensies over Nederlandstalige literatuur, diverse voor- en nawoorden bij vertalingen uit het
Nederlands en vertaalde zelf enkele werken. Hij was een van de eerste Duitse critici die aandacht besteedde aan het werk van onder anderen Frederik van Eeden, Louis Couperus en
Herman Heijermans (1864-1924).
(8) Zie: Leen van Dijck e.a., Het ontstaan van Vtm Nu en Straks, een brieveneditie 18901894, AMVC, Antwerpen, 1988, p. 449. Brief Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom
(AMVC, B 995/B nr. 63.061/5). Gedateerd: "Nevele, 30sten December 1894". "Wroeging"
verscheen in het tijdschrift Nederland, Dl. lil, 1894, p. 3-74.
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Over de rol van Raché, de invloedrijkste criticus van de Nederlandstalige literatuur in Duitsland tussen 1890 en 1900, is tot nu toe
niets gepubliceerd. 9 In deze bijdrage wil ik ingaan op Rachés
besprekingen tussen 1894-1904 van Buysses vroege werk en zijn
opvattingen over de literatuur uit Vlaanderen. Daarbij zal ik aandacht besteden aan zijn recensies uit de periode 1890-1900 en uitvoerig ingaan op Wir sind allzumal Sünder... Die Völkerverhetzung
im Weltkriege in neutratem Lichte, Rachés publicatie uit 1919, waarin
hij de Duitse bemoeienis met de literatuur uit Vlaanderen in de
Eerste Wereldoorlog bekritiseerde.
Raché beschouwde de literatuur uit Vlaanderen en Nederland als
een eenheid en maakte geen onderscheid in de karakterisering van de
literatuur uit beide gebieden.
Hij betoogde in het artikel "Das flamische Litteraturjahr" uit 1894
dat er vrijwel geen verschil bestond tussen de taal in Nederland en
Vlaanderen: 'Sprachlich kaum merkbar verschieden, sind Süden und
Norden in den Niederlanden geistig so innig verwachsen, daB es
eigendich ein Nonsens ist, van einer "flamischen" Litteratur im
Gegensatz zur holländischen zu sprechen. Das "vlaamsche" ist
weiter nichts als eine dialektische Abart des holländischen. In der
Schriftsprache kommt diese Verschiedenheit kaum zum Ausdruck,
wenn man van einigen lediglich orthographischen Eigentümlichkeiten absieht.' 10 Net als bij veel van zijn tijdgenoten was Rachés
gebruik van de geografische terminologie onzuiver: hij vatte de
geografische gebieden Nederland en Vlaanderen in veel publicaties
samen onder het begrip Nederland en de literatuur onder "hol-

(9) Rachés naam wordt enkele keren genoemd in: Herbere van Uffelen, Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830-1990, Münster/Hamburg, 1993. (;
Niederlande-Studien, 6, herausgegeben von Horst Laderoaeher und Loek Geeraedts). De
lijst met publicaties van Raché in dit werk is zeer onvolledig. F.L. Bastet noemt Rachés naam
een keer in De wereld van Louis Couperus, Amsterdam, 1991. In de recent verschenen
biografieën van Jan Fonrijn over Frederik van Eeden en van Hans Goedkoop over Herman
Heijermans wordt zijn naam niet genoemd. Toch had dat voor de hand gelegen: Raché vertaalde werk van Heijermans, schreef een voorwoord bij Van Eedens Kleine Johannes en correspondeerde met beide auteurs. Jan Fontijn, Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden
tot 1901, Amsterdam, 1990; Jan Fontijn, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden
vanaf 1901, Amsterdam, 1996; Hans Goedkoop, Geluk. Het leven van Herman Heijermans,
Amsterdam/Antwerpen, 1996. (;Open Domein, nr. 31).
(10) Raché, "Das flamische Litteraturjahr", in Das Magazin for Litteratur, 63e jg., nr. 21,
1894, kolom 657-658.
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ländische Litteratur". Maar literatuur uit Vlaanderen heette bij
Raché ook wel 'vlarnisch', 'flamisch' of 'flämisch'.
Zijn opvatting geeft wellicht ook nu nog aanleiding tot discussie,
maar in het toenmalige sterk nationalistische klimaat in het Duitse
Rijk was deze uitspraak zeer opzienbarend. In tegenstelling tot de
meeste germanisten van zijn tijd blijkt dat hij niet van mening was
dat het Nederlands een dialect van het Duits was en er verschillen
tussen het "Vlaams" en het "Hollands" bestonden. Vele Duitse recensenten beschouwden de literatuur uit Vlaanderen als minderwaardig ten opzichte van de literatuur uit Nederland en beide als
minderwaardig ten opzichte van de Duitse literatuur. De bron van
dergelijke opvattingen was te vinden aan de Duitse universiteiten
waar vele recensenten hun opleiding hadden genoten. Ulrike Kloos'
conclusie uit haar onderzoek naar het beeld van Nederland en
Vlaanderen bij Duitse germanisten verduidelijkt dit: '"Germanische
Art", "deutsches Empfinden" sind letztlich die Wertmesser, anhand
derer die niederländischsprachige Literatur steht oder fällt. [Sie]
wird [... ] zum Spielball der Auseinandersetzung zwischen Germania
und Romania degradiert, anstatt in ihrer Eigenständigkeit beachtet
zu werden.' 11 Frankrijk was de aartsvijand van Duitsland en doordat
Vlaanderen aan het Franse taalgebied grenst, volgden de nationalistisch gezinde Duitsers nauwlettend of de Romaanse of Germaanse
cultuur in Vlaanderen het dominantst was.
Raché vormde onder de critici een uitzondering. Hij was niet van
mening dat de Nederlandstalige literatuur minderwaardig was doordat zij onder een te sterke Franse invloed stond. Dat blijkt al uit zijn
voorwoord uit 1892 bij de vertaling van Van Eedens Kleine Johannes,
waarin hij de Franse invloed op de Nederlandstalige literatuur positief waardeerde: 'Narnendich ist es Frankreich, mit dem Holland
von jeher in regstem geistigem Verkehr gestanden hat, das befruchtend auf die junge Litteratur wirkte. Flaubert, Zola, die Goncourts,
zum Teil auch Bourget und Huysmans übten im Verein mit den russischen und nordischen Dichtern, die vielfach übersetzt wurden,

(11) Ulrike Kloos, Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800-1933. Ein Beitrag zur
komparatistischen lmagologie, Amsterdam/Atlanta, 1992. (= Studio Imagologica 4, uitgegeven door Hugo Dyserinck en Joep Leerssen), p. 47.
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einen weitgehenden EinfluB auf die Gestaltung des modernen holländischen Romans aus.' 12
Rachés literaire opvattingen en voorkeuren blijken uit de literaire
tijdschriften waar hij in publiceerde, zijn eigen werk, de inhoud van
zijn recensies en zijn eigen vertalingen. Van Louis Couperus vertaalde hij Noodlot (Schicksal, 1892) en Wereldvrede (Weltftieden,
1895). In 1895 verscheen Eine Leidenschaft (Een Passie, 1891) van
Vosmeer de Spie (eig. Maurits Wagenvoort; 1859-1944) en in 1902
Kleine Erzählungen und Skizzen van Multatuli (eig. Eduard Douwes
Dekker; 1820-1887). Van Heijermans verscheen in 1894 zijn vertaling Ahasver 13 (Ahasverus) en in 1903 Ghetto. Voor zijn vertalingen
van Couperus, Multatuli, Vosmeer de Spie en Heijermans' Ahasver
schreef hij tevens een voorwoord. 14 Uit de vertaalde titels uit deze
periode van vijftien jaar blijkt dat hij bleef vasthouden aan het naturalisme. Over de late publicatie van Heijermans' Ghetto was in de
Duitse pers te lezen dat de vertaling van zulk toneelwerk onnodig
was. De Duitstalige literatuur zou zelf over voldoende naturalistische
schrijvers beschikken en bovendien was de stroming al over haar
hoogtepunt heen.
Ook uit Rachés eigen werk en recensies blijkt dat hij een voorkeur
voor het naturalisme had. In zijn roman Plebejerblut(1892) gaat het
om een man van goede afkomst die verliefd wordt op een meisje uit
een proletarisch milieu. Haar ouders en broer worden geleid door
onbeheersbare

driften.

Het

meisje volgt

haar

toekomstige

echtgenoot naar Berlijn, waar hij haar ter voorbereiding op het
huwelijk naar een instituut stuurt. De relatie loopt stuk omdat zij
zich niet kan losmaken van haar - met name seksuele - driften. Het
is een naturalistische roman die nu door de schematische opzet een
gedateerde indruk maakt.
(12) Paul Raché, in: Frederik van Eeden, Der kleine Johannes, (autorisirte Übersetzung aus
dem Holländischen von Anna Fles. Mit einem Vorwort von Dr. Paul Raché), Halle a.d.S,
1892. (= Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes, 609/610), Vorwort, p. VII.
(13) Ahasver verscheen als eenakter in de vertaling van Raché in Das Magazin for
Litteratur, nr. 30, 63e jg., 1894, kolom 929-936 en als zelfstandige uitgave: Herman
Heijermans, Ahasver. Schauspiel in einem AufZug, (einzig berechtigte Ubersetzung aus dem
Holländischen von Paul Raché), Leipzig, 1904.
( 14) Louis Couperus, Schicksal, (autorisirte Uebersetzung aus dem Holländischen von
Paul Raché), Stuttgart/~eipzig/Berlin/Wien, 1892. E.D. Dekker, Kleine Erzählungen und
Skizzen von Multatuli, (Ubersetzung und Einleitung Paul Raché), Leipzig, 1902. Hij st;!Ireef
ook een voorwoord bij de volgende vertaling: Marcellus Emants, Tot. zwei Novellen, (Ubersetzung A. Crous. Mit einem Vorwort von P. Raché), Berlin, 1894.
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Raché publiceerde tussen 1890-1900 zeker veertig recensies in
onder meer Das Magazin für Litteratur, Die Gegenwart, Die
Gesellschaft, Das fitterarische Echo, de Internationale Litteraturberichte
en Aus fremden Zungen, tijdschriften die veel aandacht aan moderne
literatuur besteedden. 15 Miehad Georg Conrad (1846-1927), ook
nu nog een bekende naam, was de verantwoordelijke redacteur van
het tijdschrift Die Gesellschaft, dat tussen 188 5-1890 de belangrijkste spreekbuis van het naturalisme was en waarin Raché in de jaren
na 1890 een vaste rubriek had. Na 1890 loste de Freie Bühne
Conrads tijdschrift als invloedrijkste periodiek af, werd Berlijn het
centrum van het naturalisme en uitgeverij S. Fischer (geleid door
Samuel Fischer; 1859-1934) de spreekbuis van de jonge generatie.
Op Rachés recensies over Buysses werk in enkele van de zojuist
genoemde tijdschriften kom ik later uitgebreid terug.
Raché volgde de Nederlandstalige tijdschriften op de voet en was
op deze manier niet alleen een belangrijke bron van informatie voor
de Duitse lezers, maar ook voor vertalers en uitgevers die het
Nederlands niet machtig waren of de ontwikkelingen niet konden
volgen. Na meer dan honderd jaar zijn Rachés recensies nog
buitengewoon helder. In plaats van een droge, uitvoerige stijl die tot
het eind van de 19de eeuw in zwang was, wordt zijn stijl gekenmerkt
door korte zinnen en scherpe formuleringen. Hij publiceerde in de
Duitse tijdschriften met name over nieuwe Nederlandstalige literatuur die nog niet in Duitse vertaling verschenen was. Uit zijn
recensies blijkt dat hij vast bleef houden aan literatuur die de werkelijkheid op een realistische wijze weergaf. Zijn recensies over het
werk van Couperus tonen dat duidelijk aan. In zijn bespreking van
Hooge Troeven (1896) en Metamorfose (1897) bekritiseerde hij
Couperus' verwijdering van het realisme: 'wieder die sublime
Sprache, so ungemein zart, so musikalisch weich, so voll feiner,
abgetönter Farben, daB man sich ordentlich nach einem kräftigen
Accent, einem vollen Wirklichkeitston sehnt.' 16 Te weinig inhoud
(15) Raché publiceerde in nog meer periodieken en kranten. Het is bijna onmogelijk al
zijn recensies te achterhalen. Ik heb mij voor het onderzoek naar recensies gebaseerd op de
tijdschriften die Fritz Schlawe heeft opgenomen, zie: Fritz Schlawe, Literarische Zeitschriften,
Teil I 1885-1910, Stuttgart 1965 2 • Schlawe vermeldt de oplagen en her profiel van de tijdschriften. Daardoor is het mogelijk de publicaties van verschillende critici met elkaar te
vergelijken.
(16) Raché, "Holländische Lirrerarur", in Die Gesel/schaft, 13e jg., 1e Quartal, 1897, p.
145.
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zou voor een prozaschrijver naar gevaarlijke hoogten leiden,
betoogde Raché: 'Ein Noch weiter auf dem Wege, den Couperus
jetzt beschritten hat, giebt es nicht. Die Kunst würde dann zur
Künstelei werden.' 17
Raché beweerde meerdere keren dat er sinds de zeventiende eeuw
tot de opkomst van de Beweging van Tachtig in Nederland niets
belangwekkends in de Nederlandstalige literatuur was verschenen:
'Während sich aber im Laufe der zwei Jahrhunderte, die seit jener
Glanzperiode des holländischen Geisteslebens dahin geflossen sind,
die Litteraturen der übrigen Völker selbständig entwiekelten und
nach immer grö:Gerer Vollkommenheit strebten, zeigte sich Holland
van einer merkwürdigen Stabilität. Man sonnte sich in dem
Ruhme der Vergangenheit und verga:G dabei ganz, mit der Zeit
fortzuschreiten.' 18 De Nederlandstalige literatuur had, betoogde
Raché, de aansluiting bij de moderne literaire ontwikkelingen in
Europa gemist. Mensen met een modern levensgevoel zouden
terugschrikken voor deze 'Sintflut van moralisierender und
beschreibender, didaktischer und pietistischer Literatur, die in ihrer
unerträglichen Breite nur trosdoseste Langeweile auszuüben vermag.'I9
De dominante literaire kringen zouden met de stand van zaken
tevreden zijn geweest en de literatuur bleef een dienende rol voor
staat en kerk vervullen. Zo ontstond een literatuur 'der Langeweile
[... ], die sich so schön bei einer Pfeife Tabak und einer Tasse Thee
verdauen lieR, die weder durch neue und erhabene Gedanken
unnötiges Kopfzerbrechen und Nachdenken verursachte, noch
durch fortschritdiche und neuerungssüchtige Ideen das Entsetzen
friedsamer Bürger hervorrief.' 20
Dit zijn slechts enkele citaten uit een eindeloze reeks karakteriseringen waarin Raché esthetische oordelen afleidde uit vermeende
nationale karaktertrekken. Die karaktertrekken zijn typische veralgemeniseringen, waarin hij een beeld van het Nederlandse taalgebied,

(17)
(18)
1128.
(19)
(20)

Idem, p. 146.
Raché, "Holländische Litterarur", in Die Gesel/schaft, 7e jg., 3e Quartal, 1891, p.
Idem, p. 1129.
Idem.
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zijn bewoners, hun denkwijze en cultuur ontwierp en daardoor suggereerde dat het om aangeboren eigenschappen ging. In zijn recensies
zou hij vooral beelden uit het huiselijke leven gebruiken en variëren.
De bewoners van het Nederlandse taalgebied waren in zijn ogen
conservatief, gesteld op hun rust, huiselijk (daar verwijzen de eerder
genoemde pijp, tabak en thee naar) en indolent. In zijn woorden:
'Der ängstlich konservative Sinn des Holländers, sein Haftenbleiben
am Althergebrachten, die gemütliche Behäbigkeit, aus der er sich
nicht gern aufrütteln läGt, seine Gleichgültigkeit gegen jeden
Fortschritt - alles spiegelte sich in der Litteratur getreulich wieder
[••. ] _'21

Waren de karaktereigenschappen van de Nederlanders en Vlamingen al verre van opwindend, hun literatuur was dat - overeenkomstig Rachés opvatting - al helemaal niet. Afgezien van zijn eerder
genoemde bezwaren was Raché van mening dat er in de Nederlandstalige literatuur te veel aandacht voor details was, de auteurs te uitvoerig vertelden en de emoties ontbraken. Geen wonder dat het
publiek in Duitsland geen belangstelling had voor literatuur die
onverteerbaar was voor iedereen 'der auGerhalb des eigentümlichen,
uns etwas hausbacken und beschränkt anmutenden Empfindungskreises von Mijnheer und Mevrouw stand.' 22 Ook zonder Duitse vertaling was voor de Duitse lezers duidelijk dat de twee Nederlandse
woorden "Mijnheer en Mevrouw" de stijve Nederlandse burgerlijkheid symboliseerden.
Juist door deze vermeende stilstand waren de nieuwe ontwikkelingen van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland onopgemerkt gebleven, aldus Raché: 'Es giebt wohl kaum eine Litteratur,
welche trotz aller geistigen Regsamkeit und einer reichen
Produktivität im Ausland so gänzlich unbeachtet geblieben ist, wie
die holländische.' 23 Er was - en dat bleek al uit het eerder aangehaalde citaat over de positieve invloed van de Franse literatuur op de

(21) Raché, "Die neuere Litteratur Hollands", in Internationale Litteraturberichte, 1e jg.,
nr. 18, 1894, p. 205.
(22) Raché, "Das holländische Litteraturjahr", in Das Magazin for Litteratur, 63e jg., nr.
5, 1894, kolom 134.
(23) Raché, "Holländische Litteratur", in Die Gesel/schaft, 7e jg., 3e Quartal, 1891, p.
1129.
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Nederlandstalige - volgens Raché wel degelijk sprake van een
opbloei van de literatuur in het Nederlandse taalgebied.
Twee dichters uit Vlaanderen konden in de periode tussen 18901900 op veel sympathie bij de Duitse vertalers en recensenten rekenen: Pol de Mont (1857-1931; van wie enkele werken vertaald
waren) en Hélène Swarth (van wie wel vertalingen in tijdschriften
maar pas na 1914 in boekvorm verschenen). Ook Raché volgde hun
werk en besprak het diverse malen vol lof. Wel was hij van mening
dat in 1894 van de 'ehemals so üppig wuchernden flamischen Lyrik
[... ] in letzter Zeit wenig mehr zu spüren [ist]'. 24 Het zwaartepunt
van de literatuur zou naar het noorden zijn verschoven. Dat vond
zijn neerslag in de Duitse literaire tijdschriften, waarin de literatuur
van de Tachtigers en de generatie daarna besproken werd. In 1894,
een jaar na de oprichting, maakte Raché in de Duitse pers nog melding van het bestaan van het tijdschrift Vtm Nu en Straks, 'die neben
manchen bizarrem und jugendlich zerfahrenen schon manch
tüchtige Talentprobe gebracht hat [... ]'. 25
Raché besteedde voor 1900 in zes recensies over Nederlandstalige
literatuur ook aandacht aan het werk van Cyriel Buysse - drie keer
in 1894, twee keer in 1896 en een keer in 1899- en wijdde in 1904
een heel artikel aan Buysses werk. In het najaar van 1894 stelde hij
Buysses roman Het recht van de sterkste (1893) in drie verschillende
tijdschriften voor. Het gaat hierbij om Die Gesel/schaft, Das Magazin
für Litteratur en de Internationale Litteraturberichte. De eerste twee
tijdschriften waren op de moderne, naturalistische literatuur gericht,
de Internationale Litteraturberichte was neutraal en publiceerde
uiteenlopende besprekingen. Overigens zijn Rachés passages over
Buysses eerste werk in deze besprekingen vrijwel identiek.
Waarschijnlijk had Raché al vóór 1894 werk van Buysse in
Nederlandse tijdschriften gelezen. Hij volgde de nieuwste ontwikkelingen immers onder meer via De Nieuwe Gids en Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, waarin Buysse al vóór 1894 had gepubliceerd. 26
(24) Raché, "Das flamische Litteraturjahr", in Das Magazin für Litteratur, 63e jg., nr. 21,
1894, kolom 658.
(25) Idem, kolom 659.
(26) Buysse publiceerde 1892-1894 in Elsevier's Geillustreerd Maandschrift en in 18891890 en 1892-1893 in De Nieuwe Gids. Zie: Dr. Rob Roemans, Kritische Bibliographie van
Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyriel Buysse, Kortrijk, 1931.
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Dat hij toch niet eerder aandacht aan Buysses werk besteedde, komt
vermoedelijk doordat hij heeft gewacht op de publicatie van diens
eerste roman, Het recht van de sterkste, waarmee Buysse in Nederland
bekend werd. Dit vermoeden wordt bevestigd door de namen van
moderne Nederlandstalige auteurs die Raché in de voorwoorden van
zijn vertalingen noemde: in zijn voorwoord bij Couperus' Schicksal
in 1892 noemde hij Buysse niet, in dat bij Vosmeer de Spies Eine
Leidenschaft in 1895 wel.
Raché gaf in Die Geselfschaft een bondige samenvatting van de Het
recht van de sterkste en noemde het een voor de Nederlandstalige
literatuur uitzonderlijk goede roman: 'Das südniederländische
Schriftturn hat seit langen Jahren keine so markante Schöpfung hervorgebracht, wie diesen Roman. Buysse taucht mitten hinein in das
flämische Volksleben, das in seiner derben Ursprünglicheit der
realistischen Schilderung einen so unendlich ergiebigen Stoff bietet
und litterarisch verhältnismäBig noch wenig verwertet ist. Wo der
Stoff aber einmal aufgegriffen wird von einer gestaltungsreichen
Kraft, da giebt es fast immer ein farbensattes, packendes Gemälde,
abstoBend und anziehend zugleich in seiner Herbheit und
Urwüchsigkeit. Buysse giebt uns die Lebens- und Leidensgeschichte
eines jungen Weibes, das, hervoegegangen aus der untersten
Volksschicht, gern heraus möchte aus ihrer verständnislosen,
tierischen Umgebung, aber mit roher Gewalt immer wieder
hinabgestoBen wird in den Pfuhl, in dem es geboren ist. Es ist kein
erfreuliches Bild, das sich da vor unseren Augen aufrollt und das der
Verfasser mit unerbitdicher, vor nichts zurückschreckender Realistik
durchgeführt hat, ein Sittengemälde, grau und düster, fast nur
Schatten, ohne irgend einen Lichtstrahl, aber wirkungsvoll und
ergreifend in allen seinen Teilen'. 27
Opmerkelijk is dat Rachés recensie gespeend is van elk moralisme
dat in de recensies in Vlaanderen en Nederland wel tot uitdrukking
kwam. 28 Het feit dat enkele critici aldaar het werk onzedelijk vonden,
was voor hen voldoende reden ook de literaire kwaliteiten van het
werk af te keuren. Raché waardeerde het boek om artistieke redenen.

(27) Raché, "Holländische Litteratur", in Die Gesel/schaft, 10e jg., 4e Quattal, 1894, p.
1514-1515.
(28) Zie: Jacqueline Bel, Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch
overzicht van het proza tussen 1885 en 1900, Amsterdam, 1993, p. 113-114.
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In een artikel voor de Internationale Litteraturberichte, eveneens uit
1894, stak Raché opnieuw zijn lof over Buysse niet onder stoelen of
banken. Hij noemde Het recht van de sterkste samen met Couperus'
Majesteitzelfs het beste boek van het jaar 1893 en Buysse een belofte
voor de toekomst: 'Jüngsten Datums ist der Ruhm von Cyriel
Buysse, dessen Sirtenroman aus dem flämischen Bauernleben "Das
Recht des Stärksten" neben Couperus' "Majesteit" unstreitig das
Beste ist, was das niederländische Schriftturn im letzten Jahre hervargebracht hat. Cyriel Buysse scheint ein Mann der Zukunft zu
sein. Wer in einem Erstlingswerk so KrafrvoHes leistet, von dem darf
man noch manches Gute erwarten'. 29 In Das Magazin für Litteratur,
waarin in 1894 de derde recensie over Buysses roman verscheen,
vergeleek hij Het recht van den sterkste met Georges Eekhouds ( 18 541927) Kees Doorik maar uitte ook voorzichtige kritiek op Maria, die
als personage te onwaarschijnlijk zou zijn: 'Man mag mit Recht
Zweifel hegen, ob ein so ideal veranlagter Charakter wie diese Maria
in einer sokhen Umgebung überhaupt möglich ist, aber wenn man
sich einmal über diese Unwahrscheinlichkeit hinweggesetzt hat,
wird man der Art und Weise der Ausführung nur das höchste Lob
zollen können.' 30
Over Buysses tweede en derde werk (Sursum Corda! en WroeginiJ
was Raché - die beide werken van Buysse had toegestuurd gekregen
-in 1896 minder positief: In Sursum Corda! (1894) had Buysse, aldus
Raché, gekozen voor de bourgeoisie als drager van de handeling. Hij
zou er niet in geslaagd zijn belangstelling voor de personages te
wekken: 'Sein zweiter Roman "Sursum cordà' steht bei weitem nicht
auf der Höhe der ersten starken Talentprobe des Autors. Auch
"Sursum cordà' spielt auf dem Lande. Aber nicht der Bauer, den
Buysse in seinem ersten Roman so meisterhaft naturalistisch
geschilder [sic] hat, tritt uns hier als Träger der Handlung engegen,
sondern die Landbourgeoisie, die Lehrer, Doktoren, Advokaten,
kurz, der behäbige Mittelstand. Und für diese Personen hat Buysse
kein rechtes Interesse zu erwecken vermocht. Der Roman ist
furchtbar breit angelegt und, geradezu herausgesagt, von einer
erschreckenden Langweiligkeit. Auch sein drittes Werk, die Novelle
(29) Raché, Internationale Litteraturberichte, 1e jg., nr. 20, 1894, p. 231.
(30) Raché, "Das flamische Litteraturjahr", in Das Magazin for Litteratur, 63e jg., nr. 21,
1894, kolom 658.
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"Wroeging" (Reue), in dem er wieder eine andre soziale Kategorie
Landbewohner schildert, die Aristokraten des Landes, die Junker,
kommt dem ersten Werk nicht gleich, obschon er weit über "Sursum
cordà' steht, vor dem er den grogen Vorzug der Lesbarkeit voraus
hat. Die Schilderung ist knapper und trotz ihres varwiegend
psychologischen Grundtons interessanter.' 31 Raché sprak in een
ander artikel uit 1896 het vermoeden uit dat Buysse Sursum Corda!
al voor Het recht van de sterkste geschreven had: 'Neben vielem
Talentvollen begegnen wir so vielem Unfertigen, dass es fast den
Anschein hat, als ob der zweite Roman früher geschrieben und nur
durch den Erfalg des "Recht des Stärkeren" aus seiner Verborgenheit
im Schreibtisch an das Licht der Druckerschwärze befördert worden
wäre.' 32 Ook andere recensenten meenden daarmee de verklaring
voor het verschil in niveau tussen beide werken gevonden te hebben.
Maar het blijkt niet juist te zijn. Buysse begon pas met Sursum
Corda! nadat hij Het recht van de sterkste had afgesloten. 33
De negatieve omschrijvingen waarmee hij Sursum Corda! karakteriseerde, tonen opnieuw aan dat hij geen verschil tussen literaire
werken uit Nederland en Vlaanderen maakte. De uitdrukkingen
'behäbige Mittelstand', 'furchtbar breit angelegt' en 'Langweiligkeit'
komen in vrijwel al zijn negatieve recensies over de Nederlandstalige
literatuur voor.
In zijn zesde recensie over Buysses werk, in Das fitterarische Echo in
1899, kwam Raché tot de conclusie dat Buysse het niveau van zijn
eerste werk niet meer gehaald had: 'Das Erstlingswerk von Cyriel
Buysse "Het recht van den Sterkste" [... ] lieg für die Zukunft dieses
Autors das Allerbeste haffen. Buysse ist seitdem noch mit einer
ganzen Reihe von Romanen an die Oeffentlichkeit getreten, aber
keiner reicht auch nur annähernd an die virtuose Kraft heran, die in
diesem "Recht des Stärkeren" zum Ausdruck gelangte.' 34

(31) Raché, "Neue holländische Litteratur", in Das Magazin für Litteratur, 65e jg., nr. 52,
1896, kolom 1596.
(32) Raché, "Neue holländische Litteratur (Schluss.)", in Internationale Litteraturberichte,
3ejg., 1896, p. 131.
(33) Zie: Cyriel Buysse, Verzameld Werk, deel 1, inleiding door Prof. Dr. A. van ElsJander
met de medewerking van Dr. A.M. Musschoot, Brussel, 1974, p. XIV.
(34) Raché, "Neue holländische Litteratur", in Das fitterarische Echo, 1e jg., 1898/1899,
kolom 282.
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In 1904 liet Raché in Aus [remden Zungen een nieuw geluid horen.
Hij noemde Buysse en Streuvels de twee auteurs uit Vlaanderen die
hun reputatie hadden gevestigd en beschouwde het werk van beide
auteurs als 'Heimatkunst im besten Sinne des Wortes [... ]'. 35
'Heimatkunst' is een ongelukkig gekozen term voor Buysses werk.
Buysse had in zijn werk op zeer realistische wijze het Vlaamse
boerenleven beschreven maar 'Heimatkunst', een stroming die in
Duitsland rond 1900 opkwam, onderscheidde zich van 'Heimatdichtung' of 'Heimatliteratur' - waar Buysses werk wel toe gerekend
kan worden - door het leven op het platteland op een geïdealiseerde
wijze te beschrijven. 36 Vervolgens noemde Raché in zijn overzicht de
titels die Buysse vanaf zijn debuut had gepubliceerd en herhaalde
nog eens dat Het recht van de sterkste onbetwist het beste werk was.
Voor het eerst vallen ook de titels van enkele novellen: 'Uneingeschränktes Lob verdienen aber seine Novellen, wie "Schoppenboer" und "Biezenstekker".' 37
Raché ging tevens in op een uitspraak van een van de leden van de
commissie die de Staatsprijs voor de Vlaamse Letterkunde uitreikte.
Deze zou vanuit morele redenen tegen Buysse gezegd hebben dat hij
er beter aan zou doen in een andere taal te schrijven: 'Und in der
realistischen Schilderung seiner flämischen Bauern geht Buysse oftmals bis an die äuBerste Grenze, so daB einer der Beurteiler, die über
die Vergebung des groBen Staatspreises für das bedeutendste Werk
der flämischen Literatur innerhalb der letzten fünf]ahre zu entscheiden hatten, von dem zur engeren Wahl stehenden Buysse sich
äuBerte, er möge in Zukunft lieber in einer andern Sprache
schreiben, da manche seiner flandrischen Novellen in ihrer Derbheit
eine Entehrung der flämischen Literatur bedeuten.' 38 Buysse had
daartoe - vanzelfsprekend onafhankelijk van de uitspraak van
dit onbekende jurylid - inderdaad pogingen ondernomen en had

(35) Raché, "Cyriel Buysse", in Aus fremden Zungen, Illustrierre Rundschau der Zeitschrift
Ausfremden Zungen, 14e jg., Heft 4, 15. Februar 1904, p. 55.
(36) 'Heimatkunst' als trefwoord werd vanaf 1900 gepropageerd door o.a. Adolf Barrels,
die zich baseerde op het gedachtegoed van Julius Langbehn (Rembrandt als Erzieher) en Paul
de Lagarde (Deutsche Schriften; 1878-1881). Met name Bartels zou met zijn literatuuropvatting nog veel onheil aanrichten.
(37) Raché, "Cyriel Buysse", in Aus fomden Zungen, p. 55-56. Raché vergist zich hier:
Schoppenboer is geen novelle maar een roman.
(38) Idem, p. 56.
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tevens met ZIJn uitspraken over de Vlaamse taal veel vijanden
gemaakt. 39
Raché had al in 1890 kritiek geleverd op de zijns inziens veel te
conservatieve literatuuropvatting van de jury die de Staatsprijs
voor de Vlaamse Letterkunde toen aan Hilda Ram (eig. Mathilde
Ramboux, 1858-1901) had toegekend. Hij schreef haar via de
bemiddeling van Hélène Swarth een brief, waarop Ram hem haar
bundel en een antwoordbrief stuurde. 40 In deze brief uitte Ram haar
verwondering over het feit dat Swarth de bemiddelaar was geweest
en sprak de hoop uit dat Raché minder boosaardig over haar werk
zou schrijven dan de Nederlandstalige critici. Raché citeerde uitvoerig uit haar brief in zijn artikel in Die Geselischaft en bekritiseerde
haar gedichten. 41 Hij vond het onbegrijpelijk dat zij, volgens hem
een vertegenwoordiger van de oude richting, in 1890 de Staatsprijs
voor de Vlaamse Letterkunde had ontvangen: 'lch habe infolgedessen
die varliegenden Gedichte mit möglichster Gründlichkeit durchgelesen und mir die grögte Mühe gegeben, mich dabei in jene
Begeisterung hineinzuarbeiten, welche die Mitglieder der
Prüfungskommission des Staatspreises heim Lesen der Ramscher
Gedichte unzweifelhaft empfunden haben. Ich bin aber böswillig
genug zu gestehen, dag die bei mir durchaus nicht kommen
wollte.' 42
De jury was incompetent, luidde ook veertien jaar later Rachés
oordeel in Aus fremden Zungen: 'Solche kritischen Entgleisungen
offizieller Staatspreistichter besagen aber nichts gegenüber der
allgemeinen Wertschätzung, deren sich Buysse als einer der ersten

(39) Zie: Anne Marie Musschoot, "(mei- augustus 1911) Cyriel Buysse gepasseerd bij de
toekenning van de Staatsprijs", in Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Hoofdredactie
M.A. Schenkeveld- Van der Dussen, Amsterdam/Antwerpen, 1998', p. 592-596.
(40) Raché had de brief voor Hilda Ram naar Hélène Swart gestuurd met de vraag of zij
die kon doorsturen. Swarth wist het adres van Ram niet en vroeg Pol de Mont haar het adres
te sturen. Raché schreef Swarth tevens dat hij haar bundel Rouwviolen (1889) voor Die
Geselfschaft wilde bespreken. Swarth vroeg De Mom daarop: 'Kent gij dat tijdschrift?' Zie:
brief Swart aan De Mont, 9 juli 1891 en 10 juli 1891", in Hélène Swarth. Brieven aan Pol
de Mont, (uitgegeven door Herman Liebaers), Gent, 1964. De antwoordbrieven van Pol de
Mom zijn door Swarth verbrand. Zie: idem, p. 7.
(41) Ontwerp brief Ramboux aan Raché, AMVC, dossier R 161/B1, Nr. 119/5. Uit
Ramboux' brief blijkt dat Ramboux en Swarth niet op goede voet stonden. Brief Raché aan
Ram: AMVC, dossier R 161/Bl.
(42) Raché, "Holländische Litteratur", in Die Gesel/schaft, 7e jg., 3e Quartal, 1891, p.
1130-1131.
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flämischen Prosaisten in allen urteilsfähigen Kreisen seiner engeren
Heimat erfreut.' 43
Rachés positieve recensies over Het recht van de sterkste zijn niet
verwonderlijk. Zijn voorkeur ging duidelijk uit naar naturalistische
literatuur en de thematiek van Het recht van de sterkste wijkt niet
sterk af van zijn eigen roman Plebejerblut. Het is daarentegen
opmerkelijk dat Rachés nadrukkelijke enthousiasme niet onmiddellijk resulteerde in een vertaling van deze roman. Zijn positieve recensies over het werk van andere auteurs hadden immers wel geleid tot
een vertaling van hemzelf of van andere vertalers. Voorbeelden zijn
het werk van Van Eeden, Multatuli en Couperus. En had hij Buysses
roman samen met Couperus' Majesteit niet tot de beste werken van
het jaar 1893 uitgeroepen? 44
Bovendien had Raché ook een voorkeur voor literaire werken die
provocerend waren, zoals Buysses Het recht van de sterkste. Aanstootgevend was ook de roman Een Passie. Analyse van een gemoedstoestandvan Vosmeer de Spie die in 1895 in de vertaling van Raché verscheen. Mgezien van de artistieke kwaliteiten van het werk beklemtoonde hij enkele malen in de recensies dat zes Nederlandse uitgevers het boek niet hadden durven uitgeven. Dat bevestigde enerzijds
zijn opvatting dat de Nederlandse literaire wereld kleinburgerlijk was
en anderzijds dat hij daar zelf ver boven stond.
Doordat Buysse slordig met zijn correspondentie is omgegaan en

er in Duitsland geen brieven aan Raché gevonden zijn, kan ik slechts
gissen naar een antwoord op de vraag waarom Buysses roman niet
voor 1900 vertaald werd. Misschien heeft Raché het bij Buysse
aangevraagd en heeft hij zijn toestemming niet gegeven. De toestemming van de auteur was weliswaar niet altijd nodig, maar Raché
maakte geen vertaling zonder overleg met de auteur te hebben
gepleegd. Dit heeft te maken met de gecompliceerde kwestie
omtrent de rechten. Hoewel België de Conventie van Bern (Berner
Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst), een
verdrag dat de rechten van de auteur in het buitenland beschermde,

(43) Raché, "Cyriel Buysse", in Aus fremden Zungen, p. 56.
(44) In 1893 verschenen o.a. ook Frits Lapidoths (1861-1932) Goëtia, Heijermans'
Trinetteen Frans Erens' (1857-1935) Dansen en rhytmen.
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al in 1886 had ondertekend, kon het werk van de belangrijkste
auteurs uit Vlaanderen toch worden vertaald zonder dat de auteur
daar een vergoeding voor kreeg of van de vertaling op de hoogte
werd gebracht. 45 Doordat België geen uitgeverssubstantie had, verscheen het werk van veel Vlaamse auteurs, waaronder dat van
Buysse, bij een uitgever in Nederland, zodat zij met dezelfde problemen als hun collegàs uit Nederland te kampen hadden. Nederland
zou de Conventie immers pas in 1912 ondertekenen. Toch was het
werk van de Nederlandse auteurs en van de Vlamingen die in
Nederland publiceerden niet helemaal vogelvrij. De toestemming
van de auteur of diens uitgever voor vertaling was in sommige
gevallen wel noodzakelijk. Ondanks het feit dat de rechten van
auteurs uit Nederland niet beschermd waren, wilden de belangrijkste Duitse uitgevers voor de vertaling wel de autorisatie van de
auteur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een brief uit 1901 van Martha
Sommer, de vertaalster van enkele vroege werken van Streuvels, aan
Van Eeden: 'Es dürfte Ihnen bekannt sein, daB - da kein
Schutzvertrag zwischen Holland und Deutschland besteht- die holländischen Bücher in deutscher Übersetzung erscheinen können,
ohne daB es einer Erlaubnis des Verfassers bedarf. Wenn ich es
vorziehe, trotzdem Ihre ausdrückliche Genehmigung nachzusuchen,
so geschieht es, weil unsre wirklich bedeutenden Verlagsinstitute nur
autorisirte Übersetzungen veröffentlichen.' 46 Dat Buysse zijn
toestemming niet heeft gegeven, is onwaarschijnlijk gezien het feit
dat hij Raché wel onmiddellijk twee werken had gestuurd en daardoor te kennen gaf belangstelling te hebben voor een Duitse vertaling. Misschien heeft Raché ook geprobeerd Duitse uitgevers voor
Buysses werk te interesseren, maar is hij daar niet in geslaagd. Als
andere Duitse vertalers bij minder bekende uitgevers pogingen
hebben ondernomen het werk van Buysse in vertaling onder te bren-

(45) De conventie werd op 9 september 1886 te Bern ondertekend door afgevaardigden
van de volgende staten: België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Haïti, Italië, Liberia, Spanje,
Tunesië en Zwitserland. In de jaren daarna traden ook de Scandinavische landen en nog
enkele landen toe. In Nederland sprak in 1893 de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels zich tegen toetreding uit. Zie onder meer: Joh. Cohen, "Nederland en de
Berner Conventie", in De Kroniek, jg. 4, nr. 201, zondag 30 oktober 1898, p. 1-2. Wel werd
in 1898 in Nederland de "Berner-Conventiebond" opgericht die naar toetreding streefde.
(46) BriefMartha [Hartmann-] Sommeraan Van Eeden, 27 maart 1901, Handschriftenafdeling van de Universiteit van Amsterdam, signatuur XXIV C. 77.
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gen, dan staat vast dat die uitgevers geen belangstelling voor het
boek hadden. Een andere verklaring voor het feit dat het zo lang
duurde voordat Buysses werk werd vertaald, is wellicht dat Raché
alleen Het recht van de sterkste positief besprak en door zijn kritische
opmerkingen over de werken daarna mogelijke uitgevers en vertalers
heeft afgeschrikt - en zelf ook geen pogingen meer heeft ondernomen.
In Nederland en Vlaanderen werd nauwlettend gevolgd wat er in
Duitsland over de Nederlandstalige literatuur werd geschreven. Dat
met name Rachés kritische opmerkingen op verzet stuitten, is niet
verwonderlijk. De reacties in Vlaanderen op zijn uitlatingen waren
wel minder polemisch dan in Nederland. Maar Raché viel de
Vlaamse literaire wereld ook minder scherp aan om de eenvoudige
reden dat er weinig literatuur van auteurs uit Vlaanderen vertaald
werd.
In de Dietsche "Warande uit 1892 ging een anoniem gebleven auteur
in op het voorwoord dat Raché in hetzelfde jaar bij zijn vertaling van
Couperus' Noodlot had geschreven. Hij was van mening dat
Couperus een slecht voorbeeld was om aan te tonen dat de Nederlandstalige literatuur een bloeiperiode doormaakte. Zijn bezwaren
waren vooral van morele aard: 'Wij bestrijden aan den heer
Couperus geen schrijftalent. [... ]Maar Noodlotaan het Duitsche Rijk
te bieden als een der hoofdsterren aan den nederlandsehen litterairen
kant, is toch wat vreemd. [... ] wat moet een biedere Schwab wel van
onzen nederlandsehen geest denken, wanneer hij eenzijdig naar dit
bepaald ongezonde voorbeeld oordeelt?' 47
Een andere recensent reageerde in 1893 onder het pseudoniem
"Brabo" in De Vlaamsche School op Rachés voorwoord van de Duitse
vertaling van Van Eedens Kleine Johannes. Ondanks Rachés kritiek
op de Nederlandse letterkunde zag hij ook zijn positieve oordeel.
Brabo betoogde dat Raché in het voorwoord weliswaar enkele opvallende vergissingen maakte maar hij zou zich wel waarderend uitgelaten hebben over de 'jonge Nederlandsche auteurs [... ] .' 48 Ook op

(47) "[Boekenkennis] Louis Couperus's Noodlot", in Dietsche Warande. Tijdschrift voor
Schoone Kunst, Letteren, Zedegeschiedenis, Enz., jg. 5, nr. 4, 1892, p. 402.
(48) Brabo, "De jongere Nederlandsche letterkunde in het buitenland", in De Vlaamsche
School, jg. 6, 1893, p. 46. Pseudoniem niet achterhaald.
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Rachés artikel in Das Magazin for Litteratur uit februari 1894,
waarin hij nog eens zijn bezwaren tegen de Nederlandse literatuur
uitte, kwam een reactie. De auteur Frans van Cuyck (1857-1952)
schreef: 'Hoe men ook over Paul Raché's oordeel moge denken, hij
heeft met onloochenbare kennis van zaken de aandacht gevestigd
van het buitenland op de Noordnederlandsche literatuur, en er
belangstelling voor opgewekt bij alle beoefenaars der algemeene letterkunde.'49
Na 1898 nam het aantal recensies van Raché in de door mij onderzochte tijdschriften duidelijk af. Hij vertaalde na 1900 het eerder
genoemde werk van Multatuli en Heijermans en was al in 1895 naar
Hamburg verhuisd, waar hij redacteur werd bij het Hamburger
Fremdenblatt. Halverwege het jaar 1908 ging Raché als bureauredacteur voor het Fremdenblatt naar Berlijn en oefende deze functie
tot december 1914 uit. Raché zou als toneelcriticus nog veelvuldig
bijdragen voor het tijdschrift Bühne und Welt schrijven en publiceerde ook af en toe nog over Nederlandstalige literatuur in de liberale Frankfurter Zeitung. Er zijn verschillende verklaringen voor het
feit dat hij na 1900 veel minder in literaire tijdschriften publiceerde.
Ten eerste nam zijn waardering voor de Nederlandstalige literatuur
al rond 1895 af. Hij schreef in die jaren diverse keren dat zij al over
haar hoogtepunt heen was en weer even saai als voorheen geworden
was. Ten tweede was Raché vanaf 1895 vast verbonden aan een
krant, waarin hij waarschijnlijk ook enkele recensies over de
Nederlandstalige literatuur heeft gepubliceerd. Wellicht zijn, ten
derde, ook gebeurtenissen uit zijn privéleven verantwoordelijk voor
het feit dat hij minder publiceerde: zijn vrouw, de schrijfster Hennie
Fock, met wie hij in 1900 in het huwelijk was getreden, overleed in
1906 op 30-jarige leeftijd. 50

(49) Frans van Cuyck, "Kroniek- Letterkunde", in De Vlaamsche School, jg. 7, 1894, p.
67-68.
(50) Hennie Fock (Hamburg 1876-Hamburg 1906) kreeg bekendheid als auteur van
toneelstukken en vertaalde voor het tijdschrift Die jugend enkele korte teksten van Multatuli
(o.a. "Höhenleben", nr. 34, 1901, p. 554 en "Die alte Reisigfrau", nr. 43, 1901, p. 706). Zie
voor de biografische gegevens over Hennie Fock en Paul Raché: Lexikon der deutschen
Dichterund Prosaisten vom Beginn des 19. jahrhunderts bis zur Gegenwart, (bearbeitet von
Franz Brümmer), sechste völlig neu und stark vermehrte Auflage, Fünfter Band, Minuth bis
Risch. Leipzig, 1913, p. 378 e.v.
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Eerste Wéreldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Raché verbonden aan het
Duitse gezantschap in Den Haag en woonde hij in Amsterdam. Voor
Raché naar Nederland ging, had hij al een speciale taak voor de
Duitse regering in Boekarest uitgevoerd. 51 Hoewel Nederland in de
Eerste Wereldoorlog neutraal was, werden er toch veel diplomaten
gestationeerd met de opdracht de publieke opinie te beïnvloeden.
Richard von Kühlmann (1873-1948), gezant van de Duitse keizer in
Den Haag, verzamelde toen hij in april 1915 naar Den Haag kwam
enkele personen om zich die veel kennis hadden van de cultuur in
Nederland. 52 Eén van hen was Paul Raché. Hij was werkzaam op een
kantoor in Den Haag en had de opdracht 'alles, was mit Zeitungen,
Zeitschriften, Literatur, öffentlicher Meinung zu tun hatte,
sorgfältig zu registrieren und zu beobachten, und in taktvoller Weise
durch Richtigstellung des Falschen, regelmäBige Herausgabe von
Nachrichten und dergleichen, mit allen Faktoren, die in Holland
von Wichtigkeit sein konnten, allmählich persönliche und vertrauensvolle Fühlung zu gewinnen.' 53 Daaruit resulteerde zijn
(51) Over de activiteiten van Raché in de Eerste Wereldoorlog is geen materiaal gevonden
in het Politische Archiv des Auswärtigen Amtes te Bonn en het Geheime Staatsarchiv
Preussischer Kulturbesitz te Berlijn.
(52) Kühlmann was al in de periode december 1906- december 1908 diplomaat in Den
Haag geweest. Een collega van Raché was onder anderen Franz Dülberg (1873-1934),
toneelschrijver en kunstcriticus. De vrouw van Von Kühlmann was bevriend met de auteur
Annette Kolb (1870-1967) en vroeg haar welke auteurs voor een baan in Den Haag in aanmerking zouden komen. Zie: Markus BuBmann, "Richard von Kühlmann und die
Niederlande", in jahrbuch, (herausgegeben vom Zentrum für Niederlande-Studien), 9,
Münster, 1998, p. 139-173. In dit artikel wordt de naam van Raché niet genoemd.
(53) Kühlmann, Memoiren Manuskript, geciteerd uit: BuBmann, "Richard von Kühlmann
und die Niederlande", p. 146. Von Kühlmann vertrok volgens Raché in oktober 1916 uit
Den Haag- hij werd ambassadeur in Constantinopel en vanaf augustus 1917 tot juli 1918
was hij staatssecretaris in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn - 'wei! er den
Krempel herzlich satt hatte.' Zie: Paul Raché, Wir sind allzumal Sünder... Die
Völkerver~etzung im Weltkriege in ~eutrale~. Lichte, Berlin, 1919, p. 13. Eén van Rachés
opvolgers m Den Haag was de Dmtse schriJVer en vertaler Rudolf Alexander Schröder.
Schröder beschreef zijn tijd bij de "Deutsche Gesandschaft" -van 4 juli 1918 tot mei 1919
- als 'Periode eines an pathologische Melancholie grenzenden Erlahmens meiner Kräfte"', in
Reinhardt T gahrt u. a., RudolfBorchardt Alfred Walter Heymel RudolfAlexander Schröder. Eine
Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum, (Ausstellung und
Katalog Reinhard Tgahrt und Werner Volke, Eva Dambacher, Hildegard Dieke), Marbach
am Neckar, 1978. (= Katalog Nr. 29, herausgegeben von Bernhard Zeiler), p. 610. Schröder
was van 23 februari 1915 tot 4 juli 1918 werkzaam geweest als "Zensor bei der
Generalbehörde" bij het Duitse leger in Brussel. Daar had hij o.a. Karel van de Woestijne
leren kennen en was begonnen met vertalingen van het werk van schrijvers uit Vlaanderen
(Guido Gezelle, Van de Woestijne, Prudens van Duyse, Herman Teirlinck en Streuvels).
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brochure Wofür kämpfen die Engländer (1916), waarin hij de
Nederlanders ervan probeerde te overtuigen dat hun belangen beter
werden behartigd door de Duitsers dan door de Engelsen.
In deze jaren woonde hij in Den Haag en Amsterdam, nam contact op met Van Eeden met wie hij in 1892 al had gecorrespondeerd
en bezocht Couperus meerdere keren. Of Raché Buysse - die al
vanaf 1899 in Den Haag woonde en in de vriendenkring van
Couperus opgenomen was- persoonlijk ontmoet heeft, is niet bekend, maar zelden zullen de mogelijkheden daartoe zo groot geweest
zijn. Roland Köster, de schoonzoon van Cyriel Buysse, was immers
eveneens in dienst van de Duitse regering in Nederland gestationeerd en een collega van Raché. 54
De Duitse belangstelling voor het Vlaamse broedervolk bracht een
stroom van vertalingen teweeg. Voor literatuur uit Nederland hadden Duitse uitgevers vrijwel geen belangstelling. 55 Over de opkomst
van de Vlaamse literatuur in het Duitse taalgebied na 1914 en de rol
van de Duitse propaganda-afdeling in Vlaanderen en Duitsland uitte
Raché zich in Wir sind allzumal Sünder... Die Völkerverhetzung im
Weltkriege in neutratem Lichte. Deze uitgave was, aldus Raché in het
voorwoord, al in december 1916 geschreven maar mocht vanwege
de Duitse censuurwetgeving pas na de oorlog uitgegeven worden.
Rachés publicatie van slechts 44 paginàs is, zoals zal blijken, een
afrekening met de Duitse activiteiten in de Vlaamse pers en literaire
wereld.

Geerten Gossaert (eig. Frederik Karel Gerretson, 1884-1958) was de enige schrijver uit
Nederland van wie Schröder werk vertaalde. De keuze van Schröders vertalingen illustreert
dat er &escheiden kanalen voor de vertalinge1_1: van Nederlandse en Vlaamse schrij_vers ~eston
den, die zelden doorbroken werden. De liJn van Schróder naar Gerretson liep v1a Von
Kühlmann, die Gerretson in Nederland had leren kennen. Gerretson kreeg door zijn uitgesproken Duitsgezinde houding problemen met professor Waxweiler, zijn promotor in
Brussel, die hem niet voor de promotie wilde toelaten. Von Kühlmann zocht daarop contact
met de Duitse historicus Friedrich Meinecke (1862-1954), die Gerretson wilde helpen bij
het vinden van een promotor in Duitsland. Kennelijk slaagde hij daarin, want Gerretson
promoveerde op 11 mei 1918 in Heidelberg tot doctor in de filosofie.
(54) Met dank aan Joris van Parys. Zie over Köster de bijdrage van J. van Parys in deze
Mededelingen, noot 296.
(55) Een uitzondering is het werk van Couperus. Heliogabalverscheen in 1916. Overigens
had Otten, de vertaler van diens werk, bij Kippenberg aangevraagd of Babelbij uitgeverij lnsel
kon verschijnen. Kippenberg had er geen belangstelling voor. Later volgden nog meer aanvragen van Otten voor Couperus. Zie: BriefOtten aan Kippenberg, 8 februari 1916, Goetheund Schiller-Archiv Weimar, signatuur GSA 50/82. Babel verscheen pas in 1919.
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Die Duitse literaire acnvttetten in de Eerste Wereldoorlog in
Vlaanderen zijn nauw verbonden met de naam van Anton
Kippenberg (1874-1950). In de publicaties over Kippenbergs rol
gaat het met name om de vraag of hij de Vlaamse literatuur vanuit
literaire of propagandistische redenen in zijn fonds opnam. De
veronderstelling dat de propagandistische redenen op de eerste plaats
kwamen ligt voor de hand. Als Kippenbergs bewondering voor de
Vlaamse literatuur inderdaad zo groot was, dan had hij veel werk van
Vlaamse schrijvers immers al ver voor 1916 kunnen uitgeven en niet
hoeven te wachten tot Duitsland België bezet had. Hij was al vanaf
1906 directeur van uitgeverij Insel.
Kippenberg was sinds 1915 in België gestationeerd, waar hij chefredacteur van de Kriegszeitung was. Hij kon Nederlands lezen, vertaalde zelf en bracht vele Vlaamse auteurs in zijn uitgeverij onder.
Enkelen - waaronder Buysse, wiens werk echter niet bij uitgeverij
lnsel zou verschijnen - voelden daar niets voor maar konden niet
verhinderen dat hun werk tijdens de Duitse bezetting in een Duitse
vertaling verscheen.
Kippenberg voerde een verandering in die een eind maakte aan de
macht van de vertalers uit het Nederlands: hij zocht zelf vertalers
voor de boeken die hij bij zijn uitgeverij wilde uitgeven en werkte
uitsluitend met vertaalcontracten zoals ze nu nog bestaan: de vertaler
kreeg een eenmalig bedrag voor de gemaakte vertaling en kreeg geen
tantièmen voor verdere drukken.
Kippenbergs literaire smaak was conservatief en die van Rudolf
Alexander Schröder (1878-1962), met wie hij nauw samenwerkte,
nog conservatiever. Welke literatuur er vertaald werd, was in eerste
instantie afhankelijk van de politieke doelmatigheid. Aan de pluriformiteit van de Nederlandstalige literatuur zoals die voor 1914 in
Duitsland zichtbaar was, werd een eind gemaakt.
Behalve de activiteiten van Kippenberg waren er nog enkele
verenigingen die zich inzetten voor de verbetering - vanuit Duits
oogpunt - van de Duits-Vlaamse contacten, onder andere de
Geselischaft zur Pjlege der deutsch-flämischen Beziehungen, die in 1917
in Düsseldorf werd opgericht en de Deutsch-Flämische Gesel/schaft,
een Berlijnse vereniging, die eveneens in dat jaar werd opgericht. 56
(56) Zie: Winfried Dolderer, Deutscher Imperialism~! und belgischer Nationalitätenkonjlikt.
Die Rezeption der Flamenfrage in der deutschen Offentlichkeit und deutsch-flämische
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De Duitse diplomaten uit Den Haag en Brussel hadden veel contact. Von Kühlmann pleegde nauw overleg met Oskar von der
Lancken, de politieke raadgever van Von Bissing. Schröder, eveneens
in Brussel gestationeerd, was al meer dan twintig jaar bevriend met
Von Kühlmann. Bovendien was de schrijver Alfred Walter von
Heymel (1878-1914), Schröders neef, in 1904 getrouwd met Gitta
Von Kühlmann, Von Kühlmanns zus. Rachés informatie in Wir sind
allzumal Sünder. .. is gebaseerd op wat hij van de Duitsers uit Brussel
en Den Haag heeft gehoord. Maar namen noemt hij niet.
Raché betoogde in Wir sind allzumal Sünder. .. dat de Duitse pers
de indruk wekte dat er in België een missie te vervullen was, 'eine
groBe, heilige, nationale Pflicht: Die Befreiung und Rettung unseres
niederdeutschen "Bruderstammes", der Flamen, aus den Klauen
ihrer Unterdrücker, der Wallonen und Französlinge.' 57 Het waren
vooral de "Alldeutschen" en de nationale liberalen die zich inzetten
voor de Vlaamse agitatie, aldus Raché. Gedragen werd het
racistische, anti-democratische en op oorlog beluste "Alldeutscher
Verband" door het protestantse 'Besitz- und Bildungsbürgertum'. 58
Tot 1911 stonden de conservatieve politici en de "Alldeutschen" op
gespannen voet, daarna werkten zij samen. Het "Alldeutscher
Verband" beschouwde de Duitse eenheid van 1871 als een eerste
stap op weg naar een machtige Duitse positie op politiek en cultureel
gebied in de wereld. Ook streefde het naar een staatsrechtelijke verhouding met Oostenrijk en de vorming van een 'mitteleuropäischen
Zoll- und Wirtschaftsgebietes, das auch die Schweiz und die beiden
Niederlande zu umfassen hätte.' 59 Maar het streven ging verder,
maakt Ulrike Kloos duidelijk. Het doel was tevens
'Wiedergewinnung der zum niederdeutschen Sprachstamm gehörigen Niederlande, wozu Burenpolitik und Fühlungnahme mit
flämischen und holländischen "Anschlussfreunden" führen sollten.

Komakte 1890-1920, Melsungen, 1989. (~Kasseier Forsehungen zur Zeitgeschichte, 7), p.
240.
(57) Raché, Wir sind allzumal Sünder. .. , p. 34.
(58) Zie: Michael Peters, "Der 'Alldeutsche Verband"', in Handbuch zur "Völkischen
Bewegung" 1871-1918, (herausgegeben von Uwe Puschner, Walter Schmitz und Justus H.
Ulbricht), München/New Providence/London/Paris, 1996, p. 306.
(59) Zie: Meyers Grofles Konversations-Lexikon, 1902'.
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Die Niederlande machten aufgrund der "völkischen" Einstellung der
Alldeutschen Teil einer neuen "Germanià' aus, einer auf dem imperialistischen Prinzip hemhenden völligen Gemeinschaft aller
"Deutschen", die durch keine Staatsgrenzen mehr getrennt sein sollten.'60
Het voorbeeld voor het "Alldeutscher Verband" was de machtige
rol die Engeland in de wereld speelde, en, naar men verwachtte,
Rusland zou gaan spelen. Het "Alldeutscher Verband" was een van
de groeperingen die voortkwamen uit de zogenaamde "Imperialbegeisterung" in Duitsland, die er vanaf het midden van de jaren
negentig- gestimuleerd door Wilhelm 11- heerste. 61 Er werden in
deze jaren diverse soortgelijke verenigingen opgericht: in 1887 de
"Deutsche Kolonialgesellschaft" (in 1893 circa 18.000 leden) en in
1898 de "Deutsche Flottenverein" (in 1913 een miljoen leden)Y
Ideologisch was het ''Alldeutscher Verband" nauw verbonden met
anti-semitische, pan-Germaansé3 en expansionistische tijdschriften
als Der Volkserzieher en de Politisch-Anthropologische Revue. Het
''Alldeutscher Verband" kon rond 1900 een gezaghebbend criticus
en dichter als Pol de Mom, die zich in Duitsland sterk voor de

(60) Kloos, Niederlandbild, p. 128. Kloos heeft, in zoverre dat te achterhalen was, geen
germanisten aan universiteiten gevonden die lid waren het "Alldeutscher Verband", idem, p.
129.
(61) De Duitse koloniale politiek werd in het Duitse Rijk "Weltpolitik" genoemd,
dezelfde politiek van concurrerende landen "Imperialismus". Zie: Peter Hampe,
"Sozioökonomische und psychische Hintergründe der bildungsbürgerlichen
Imperialbegeisterung", in Das Wilhelminische Bildungsbürgertum: zur Sozialgeschichte seiner
Ideen, (herausgegeben von Klaus Vondung), Göttingen, 1976. (= Kleine VandenhoeckReihe, 1420), p. 67.
(62) Thomas Nipperdey maakt een onderscheid russen het "durchschnitdichen
Nationalpatriotismus" (waarbij hij niet nalaat te vermelden dat de meeste historici daar geen
aandacht aan schenken. Zie: Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd. 2,
Machtstaatvorder Demokratie, - 31.-50. Tsd., München, 1998, p. 595), het "NormalNationalismus" en als derde het "Radikalnationalismus". Interessant is nu dat Nipperdey de
nationale en imperialistische "Agitationsvereine", zoals de Duitse "Flottenverein" en de
Duitse "Kolonialgesellschaft", tot het normale nationalisme rekent en daarbij afwijkt van de
opvatting van de meeste historici. Tot het radikale nationalisme rekent Nipperdey het
''Alldeutscher Verband", "die völkische Bewegung der Rassegläubigen und Kulturkritiker
und dann die neue Rechte[ ... ]". Idem, p. 595-603.
(63) Voor het "Alldeutscher Verband" waren de begrippen "Alldeutschtum" en
"Pangermanismus" geen synoniemen, betoogt Winfried Dolderer. De pangermanisten zagen
een bedreiging in de Slavische en Aziatische volkeren en streefden naar een gemeenschappelijke verdediging van Scandinaviërs, Angelsaksen en Duitsers. De ''Alldeutschen" waren
daarentegen van mening dat er tussen Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten wel
belangenconflicten bestonden. Zie: Dolderer, Deutscher Imperialismus und belgischer
Nationalitätenkonflikt, p. 18.

135

Nederlandstalige literatuur heeft ingezet, tot zijn aanhangers rekenen. Dit blijkt uit een reeks lezingen die hij in 1896-1897 in
Duitsland voor het ''Alldeutscher Verband" hield.
De agitatie voor de Vlamingen, die gedragen werd door de
''Alldeutschen" en de nationale liberalen, nam, aldus Raché, 'eine
ungeheure Ausdehnung an. Man wetteiferte in Übersetzungen aus
der flamischen Literatur. Flamische Anthologien, die uns die reiche
Lyrik der Flamen näher bringen sollten, füllten den Büchermarkt.
Links der flamische Urtext, rechts die deutsche Übersetzung, damit
der Deutsche die Verwandtschaft beider Sprachen so recht deutlich
vor Augen hatte und erkennen konnte, dag der Flame "eigentlich ein
Deutscher" sei.' 64
Vanuit literair standpunt gezien was dit, ging Raché verder, te
begroeten: 'Die flamische Literatur birgt goldene Schätze und dag
sie gehoben wurden, ist vielleicht eine der wenigen erfreulichen
Nebenerscheinungen dieses an Erfreulichem so armen Krieges.' 65
Maar het ging deze personen, beweerde Raché, niet om de Vlaamse
literatuur: 'Sie verfalgten lediglich politische Zwecke und das gibt
dem Ganzen den üblen Beigeschmack. Es mug endlich einmal mit
aller Deutlichkeit ausgesprochen werden, dag diese stürmische Liebe
der Alldeutschen für die Flamen, einer Liebe, von der sich auch
andere Kreise hinreigen liegen, eine der lächerlichsten Komödien
dieses Krieges gewesen ist. ' 66
De Vlamingen stelden, aldus Raché, deze onverwachte belangstelling niet bijzonder op prijs. Zij voelden zich geenszins als NederDuitsers en de toenaderingspogingen van Duitse zijde bleven zonder
succes. Ondanks het feit dat de Duitsers daarvoor ruime financiële
middelen ter beschikking stelden: 'Es wurde mit allen Mitteln gearbeitet, von Gent, von Brüssel, von Antwerpen, auch vom Haag aus.
Die deutsche Presse wurde überflutet mit Artikeln, in der die
Begeisterung der Flamen für die Annäherung an Deutschland helle
Flammen schlug.' 67 Maar het lezerspubliek had niet door dat het hier
om onbelangrijke tijdschriften ging die de Duitsers ter beschikking
waren gesteld of die, 'deutlicher gesagt, von uns gekauft waren und

(64)
(65)
(66)
(67)
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Wir sind allzumal Sünder. .. , p. 34 e.v.
Idem, p. 35.
Idem.
Idem.

die natürlich schrieben, was wir wollten.' 68 Wat er in Vlaanderen
werkelijk aan de hand was en wat er gedacht werd, werd vooral in
Nederland gepubliceerd. Daar werd uitgebreid beschreven welke
moeite het had gekost 'die berühmte Genter Hochschule überhaupt
ins Leben zu rufen und einigermaBen mit Lehrkräften auszustaffieren, erzählte von der ablehnenden Haltung der wirklich geistigen
Führer des Flamentums dem deutschen Propagandaunternehmen
gegenüber und es war für den in Holland lebenden Deutschen ein
blamables Gefühl, immer wieder in der holländischen Presse zu
lesen, daB dieser oder jener berühmte holländische Hochschullehrer
trotz der glänzendsten Bedingungen das deutsche Angebot, an der
flämischen Universität in Gent zu wirken, "selbstverständlich"
abgelehnt hatte.' 69 Verschillende Vlamingen, onder wie Pol de Mont,
hadden een hoogleraarschap van de hand gewezen. De Monts sympathie voor het Duitse nationalisme was in vijftien jaar tijd sterk verminderd. André Jolles (1874-1946), een tot Duitser genaturaliseerde
Nederlander en een kennis van Kippenberg, en de Nederlandse taalgeleerde Foeke Buitenrust Hettema (1862-1922) zouden zich wel
laten benoemen tot hoogleraar in Gent.7°
De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog zocht Raché bij de imperialistische politiek van keizer Wilhelm II, die diens familie al vanaf
1871, de stichting van het Duitse Rijk, gevoerd zou hebben.
Bovendien wees Raché herhaaldelijk op de rol van de agitatie van de
''Alldeutschen": 'Alldeutsches Denken und Fühlen und alldeutscher
GröBenwahn waren weit über die Kreise der eigendiehen
Alldeutschen hinausgewachsen und in diesem Kriege zu einer nationalen Krankheit geworden, die ins Verderben führen muBte.' 71
Hoewel in 1916 al duidelijk moet zijn geweest dat Duitsland de
oorlog niet zou winnen, was er in Berlijn- ondanks de grote honger

(68) Idem, p. 35 e.v. Het 'initiatief tot het activisme', schrijft Lode Wils, is bijna 'overal
uitgegaan van de Duitsers. Zij hebben met hun geld de aktivistische dagbladen Gazet van
Brussel, De Vlaamsche Post en Het Vlaamsch Nieuws uitgegeven.' Zie: Lode Wils,
Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de eerste wereldoorlog, Leuven,
1974, p. 255.
(69) Raché, Wir sind allzumal Sünder. .. , p. 36.
(70) Zie ook: Daniel Vanacker, Het aktivistisch avontuur, Gent, 1991, p. 128-133.
(71) Raché, Wir sind allzumal Sünder. .. , p. 7.
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- sprake van groot opt1m1sme. Philipp Scheidemann72 , met wie
Raché in 1917 in Berlijn een onderhoud had, had geprobeerd hem
gerust te stellen over het verloop van de oorlog. Zijn positie in
Nederland had er, aldus Raché, voor gezorgd dat hij met een scherpere blik dan de Duitsers in Duitsland zag wat er aan de hand was:
'Holland war eine Zeitlang das vornehmste Nachrichtenzentrum,
weil hier die französischen und englischen Zeitungen für uns und
die deutschen Zeitungen für die Korrespondenten der feindlichen
Presse am schnellsten zugänglich waren. [... ] Es wurde eine Raserei
des Hasses erzeugt, der man im neutralen Ausland verständnislos
gegenüberstand und für die man, wenn der Blutrausch dieses
Krieges erst einmal vorübergegangen ist, in den kriegsführenden
Ländern ebenso wenig Verständnis haben wird, wie das schon der
Fall war in den Tagen, wo auf neutralem Boden, in den Strassen des
Haags oder Amsterdams, Deutsche und Engländer sich als
Menschen zusammenfanden in der gleichen Verurteilung sokher
Entartung jedes menschlichen Gefühls.' 73
Raché achtte niet alleen de politici of de pers voor de oorlog verantwoordelijk. Ook de Duitse bevolking zelf: 'SchlieBlich gibt es
nicht nur Führer, sondern auch Geführte, die sich nicht zu willenlosen, des eigenen Denkens unfähigen Objekten herabwürdigen
dürften.' 74 Later viel Raché het nationalisme in de Duitse bevolking
nog eens aan: 'Ein Volk, das in seiner Mehrheit nicht nationalistisch
gesinnt ist, hätte sich eine solche Presse nicht Jahre hindurch bis in
die allerletzten Monate hinein gefallen lassen. Es hätte die
Kriegsliteratur, womit der Büchermarkt in so entsetzlicher Öde und
Einseitigkeit jahrein jahraus überschwemmt wurde, nicht derart verschlungen, daB hier Auflagen erzielt werden konnten, wie man sie
vordem kaum kannte. ' 75
Aan het eind van deze publicatie viel Rachés betoog profetisch uit:
In Duitsland was geen echte democratie en de oorlog zou nooit uitgebroken zijn, 'wenn wir in Deutschland ein kräftiges, selbst-

(72) Scheidemann (1865-1939) was lid van de SPD en riep op 9 november 1918 de
Republiek van Weimar uit. Hij was de eerste minister-president van die republiek en trad in
1919 af als protest tegen het verdrag van Versailles. Hij werd in 1933 gedwongen te emigreren.
(73) Raché, Wir sind allzumal Sünder. .. , p. 19.
(74) Idem, p. 6.
(75) Idem, p. 22.
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bewuBtes Bürgertum und eine freie politisch tatkräftig ruitwirkende
Arbeiterschaft gehabt hätten.' Even profetisch was Rachés analyse
van de revolutie in 1918. Die noemt hij politiek onverstandig en 'für
die Zukunft unhaltbar.' 76
Wir sind allzumal Sünder. .. laat aan duidelijkheid niets te wensen
over. Het is een scherpe, oprechte en emotionele aanval op de Duitse
politiek in de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Raché geen namen
noemt, ligt het voor de hand aan Kippenberg en de groep schrijvers
om hem heen te denken. Dat betekent overigens niet dat
Kippenberg een "Alldeutscher" was. Raché beschuldigde hen ervan
dat zij zich hadden laten aansteken door de nationale ziekte die in
eerste instantie wel was uitgegaan van het gedachtegoed van het
"Alldeutscher Verband". Daartegen hadden weinig intellectuelen
zich kunnen verzetten. Velen gaven kort voor en direct na het uitbreken van de oorlog uiting aan hun enthousiasme en velen konden
ook de behoefte niet onderdrukken op literaire wijze uitdrukking
aan hun gevoelens te geven. In augustus 1914 werden er zo'n anderhalf miljoen oorlogsgedichten geschreven, rond de vijftigduizend per
dag. 77
De Duitse propaganda had haar doel al voor 1918 ruimschoots
bereikt. Vanaf 1916 verschenen er talloze vertalingen van Vlaamse
auteurs, waaronder het werk van Buysse, Streuvels en Felix
Timmermans (1886-1947). De laatste twee behaalden in Duitsland
duizelingwekkend hoge oplagen.

De titel van Rachés brochure, Wir sind allzumal Sünder. .. , maakt
duidelijk dat ook hij zich in 1914 niet aan de nationale euforie heeft
kunnen onttrekken en met deze publicatie boete doet. W'ir sind
allzumal Sünder. .. is een citaat uit een brief van de apostel Paulus aan
de Romeinen, waarin letterlijk staat: 'Denn es ist hier kein
Unterschied: sie sind allzumal Sünder und mangein des Ruhmes,
den sie bei Gort haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht
aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus

(7 6) Idem, p. 41.
(77) Klaus Vondung, "Deutsche Apokalypse 1914", in Das Wilhelminische
Bildungsbürgertum: zur Sozialgeschichte seiner Ideen, (herausgegeben von Klaus Vondung),
Göttingen, 1976. (=Kleine Vandenhoeck-Reihe, 1420), p. 155.
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geschehen ist.' 78 Raché veranderde het pronomen 'sie' in 'wir' en
maakte daardoor zijn eigen schuldbesef openbaar. Deze ommekeer
komt ook tot uitdrukking in het pseudoniem dat hij later koos.
Vanaf 1923 tot circa 1933 schreef hij onder het pseudoniem Paulus
korte verhalen, Bunte Geschichten, voor de Berliner Lokal-Anzeiger,
die ook in een Nederlandse krant gepubliceerd werden/ 9 De weg van
Saulus naar Paulus verliep voor Raché niet via Damascus, maar v1a
Den Haag. 80

(78) Rom. 3, 23-24. In het Nederlands: 'Want zij hebben allen gezondigd, en derven de
heerlijkheid Gods. En worden niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die
in Christus Jezus is.'
(79) Deze informatie is afkomstig uit Hedi Rachés voorwoord "Paulus" in: Aus dem
Nachlajl eines journalisten, p. [3]. Ik heb geen onderzoek gedaan naar de Nederlandse kranten waarin Raché gepubliceerd heeft.
(80) Na afloop van de Eerste Wereldoorlog richtte Raché in Berlijn zijn eigen
nieuwsagentschap op en schreefberichten voor de Ostsee-Zeitung, de FrankfUrter Nachrichten
en de Deutsche Post für das Sudetenland. In 1942, drie jaar na zijn dood, verscheen Aus dem
Nachlajl eines journalistenleben, een keuze uit zijn korte verhalen, uitgegeven door Hedi
Raché. Zie ook: "Unsere Berufskameraden", in Deutsche Presse. Zeitschrift des
Reichsverbandes der Deutschen Presse, 29e jg., nr. 23, 11. November 1939, p. 399. Dit
artikel werd geschreven naar aanleiding van Rachés overlijden op 27 oktober 1939. De informatie uit dit artikel is ten dele identiek met de informatie uit Hedi Rachés Aus dem Nachlajl
eines journalisten. Volgens het bericht in de Deutsche Presse was Raché van 1914 tot 1918 in
Den Haag (Boekarest en Amsterdam worden niet vermeld) en was hij tussen 1921-1924
vertegenwoordiger van de FrankfUrter Nachrichten in Berlijn en na 1924 medewerker van
grote Duitse kranten en vertegenwoordiger van de Deutsche Post für das Sudetenland in
Troppau.
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"EIN REMBRANDT IN WORTEN"
Het werk van Cyriel Buysse in Duitse vertaling
door
Luc van Doorslaer

0. Woord vooraf
Deze tekst is grotendeels de vertaling van het vierde hoofdstuk uit
mijn proefschrift getiteld Cyriel Buysse in deutscher Übersetzung. Eine

Faitstudie zur Funktion von Übersetzungen der 'kleinen' flämischen in
der 'grojten' deutschen Literatur (1900-20), ingediend aan de KU
Leuven tijdens het academiejaar 1999-2000. Voor de vertaling dank
ik de tweede licentie Duits van het Departement Vertalers en Tolken
van de Lessius-Hogeschool, Antwerpen (de vroegere Katholieke
Vlaamse Hogeschool), academiejaar 1999-2000.

1. Buysse in het Nederlandse taalgebied
De eerste helft van de eeuw na de onafhankelijkheid van België in
1830 werd gekenmerkt door een literatuur met een hoofdzakelijk
nationalistische en idealistisch-pedagogische, d.w.z. volksontwikkelende functie (zie o.a. Gabbers 1982: 722, Debbaut 1989a: 28 en
Deprez & Gabbers 1990: passim). Het prototype van deze opvatting
waren de werken van Hendrik Conscience. Pas in de loop van de
jaren tachtig en vooral in de jaren negentig werden de modernistische kunsttendensen steeds sterker, zonder dat de nationaal-conservatieve motieven volledig verdwenen (zie Vlasselaers 1990: 145146). De aansluiting bij de nieuwere literaire ontwikkelingen in
Europa vond in Vlaanderen dus pas met enige vertraging plaats.
Cyriel Buysse speelde daarbij een belangrijke rol toen hij in 1890
met De Biezenstekker de eerste naturalistische novelle uit de Vlaamse
literatuur publiceerde (overigens in het Noord-Nederlandse tijdschrift De Nieuwe Gids). Die novelle betekende het begin van een
eerste periode (vgl. Roemans 1987 en Musschoot in VW4: XXVIII)
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met een reeks van hoofdzakelijk naturalistisch-realistisch geïnspireerde romans, waarin Buysse als eerste Vlaamse auteur uitvoerig
het proletariërsbestaan beschreef, die hem in zijn eigen land echter
ook de reputatie van 'obsceen auteur' gaven: in 1893 Het recht van
de sterkste, in 1894 Sursum Corda!, in 1895 Wroeging, in 1896 Mea
Culpa, in 1897 Op t Blauwhuis en in 1898 Schoppenboer. Tot die
periode behoorden ook de eerste novellenbundels van Buysse: in
1899 Uit Vlaanderen en in 1900 Te lande en zijn eerste theaterteksten. Ze eindigde met de publicatie van het beroemdste theaterstuk
van de auteur: Het gezin l-'lln Paemel (1902) 1 • Rond de eeuwwisseling
ontwikkelde Buysse zich stilaan in de richting van een gematigder
realist, waarbij de beschrijving van het milieu door een milde vorm
van humor aangevuld werd. Tot die periode, die in kwantitatief
opzicht de belangrijkste was (ze duurde tot de dood van de auteur),
behoorden bijvoorbeeld romans zoals Het leven van Rozeke van
Dalen (1906), Het Ezelken (1910) en Tantes (1924), maar ook meer
dan een dozijn novellenbundels, b.v. TussenLeieen Schelde (1904) en
Lente (1907) en vier andere dramàs.
Die overgang wordt in de secundaire literatuur soms als een ontwikkeling van een naturalisme à la Zola naar een realisme à la de Maupassant voorgesteld (zie o.a. Roemans 1987: 157). De vergelijking
met Zola, van wie Buysse de werken vermoedelijk al einde jaren
tachtig had leren kennen (zie Van Elslander & Musschoot in VW'l:.
XX), gaat niet in de laatste plaats terug op een van de weinige interviews met Buysse. Daarin beweerde de auteur in 1913 zelf dat Het
recht van de sterkste onder invloed van Zola ontstaan was. Hij zou
echter de Franse auteur niet geïmiteerd, maar diens methode en
beschouwingswijze op de Vlaamse mensen en omstandigheden

{1) Ik schrijf met opzet "hoofdzakelijk naturalistisch-realistisch geïnspireerd", want niet
alle in de lijst opgesomde werken vertonen hetzelfde naturalistische gehalte. Strikt genomen
kunnen slechts een drietal romans, een drama en een vijftiental novellen als zuiver naturalistisch geclassificeerd worden (zie Debbaut 1989b: 128-129). Enkele romans van die eerste
periode worden zelfs door extreem romantische tekstpassages gekenmerkt (zie ook
Musschoot in VW6: XLIII). Zo onderscheidt Van Vreekern in de hier genoemde eerste periode twee naturalistische hoogtepunten, gescheiden door een tussenperiode van hoofdzakelijk
romantisch-idyllische aard (1968: 236). Romans zoals Wroeging, Mea Culpa! en Op r
Blauwhuis moeten volgens hem eerder als een deel van de romantiek beschouwd worden
(126) en illustreren, ondanks een zekere indirecte naturalistische tendens, een hyperromantische periode van Buysse (143).
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toegepast hebben (zie Van Elslander & Musschoot in VWl: XIX).
Dat Buysses naturalisme belangrijke verschillen in vergelijking met
de uitgangspunten van Zola vertoont, wordt uitvoerig geïllustreerd
in Romain Debbauts studie over het naturalisme in de Nederlandse
literatuur (1989a). Vooral de wetenschappelijk bepaalde erfelijkheid
van Zola is bij Buysse niet zo duidelijk, hij beperkt zich veeleer tot
het zuivere objectiviteitsprincipe dat ook bij de Maupassant overheerst. Het determinisme in zijn werken is veeleer van innerlijke en
persoonlijke aard: de ontwikkeling van de hoofdfiguren wordt niet
zozeer door erfelijkheid en milieu, maar veeleer door hun eigen
wezen en hun eigen natuur bepaald (zie Debbaut 1989a: 109). In
vergelijking met Zola was Buysses naturalisme dus veel minder dogmatisch, maar eerder pragmatisch. In een Europees kader vormde
Buysse daarmee zeker geen uitzondering, want het wetenschappelijk-dogmatische van Zolàs naturalistische theorieën werd ook in
het buitenland nauwelijks gevolgd (vgl. Debbaut 1989b: 95). Ook
niet in de Nederlandse literatuur, waar de meeste schrijvers die met
de naturalistische tendens sympathiseerden, niet de realiteit op zich
thematiseerden, maar haar veeleer als aanleiding tot de literaire productie beschouwden. Debbaut wijst erop dat die andersoortige concretisering van het naturalistische gedachtegoed ongetwijfeld ook
met het latere tijdstip te maken heeft. Het begin van het naturalisme
in het Nederlandse taalgebied (maar bijvoorbeeld ook in Duitsland)
is ongeveer twintig jaar later dan in Frankrijk te situeren, als het ware
in een tweede naturalistische golf in de Europese literatuur (1989a:
167)2. In Frankrijk is het naturalisme als logisch gevolg uit het realisme ontstaan, terwijl het naturalisme in Nederland en Vlaanderen
tegen het bestaande realisme heeft moeten reageren (169, vgl. ook
hier Anbeek 1982: 123) 3• De meeste werken van Buysse, zelfs enkele
uit de eerste periode en dus vooral de werken die na circa 1903

(2) Verschillende van de hier beschreven opvattingen en standpunten van Debbaut gaan
terug op de studie van Ton Anbeek over de naturalistische roman in Nederland (Anbeek
1982). Hier zal ik echter meestal naar Debbaut verwijzen, omdat Cyriel Buysse in zijn werk
een centrale plaats inneemt. Aangezien Anbeek zich tot de naturalistische romanliteratuur
van het Koninkrijk der Nederlanden beperkt, komt de Zuid-Nederlander Buysse bij hem
namelijk niet voor.
(3) In dat opzicht verliep de ontwikkeling van het Nederlandse naturalisme parellel met
die in Duitsland, waar ook lange tijd een onderscheid gemaakt werd tussen het "goede"
(Biedermeier-)realisme en het "slechte" Franse realisme (Debbaut 1989a: 202).
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ontstaan zijn, combineerden romantische en realistische, sentimentele en naturalistische elementen. Ze vormden een bijzondere
mengvorm van een streng realistische objectiviteit en een vaak
pathetisch aandoend idealisme (vgl. Courrenier 1993b: 7). Debbaut
verbindt de soms triviaalliteraire kenmerken van de meest pathetische werken met de traditie van de vervolgromans, die rond de
eeuwwisseling belangrijk was in de Europese kranten- en tijdschriftenliteratuur. Kenmerkend voor die traditie zijn overgevoelige,
hypersentimentele, erg simplistische en daardoor doorzichtige figuren met een grote gevoeligheid voor persoonlijke crisissen (1986:
73). Romans zoals bijv. Sursum Corda! en Mea Culpa zijn veeleer in
die traditie van de vervolgroman onder te brengen (vgl. Van
Vreekern 1968: 145), ook al worden ze zeker niet gekenmerkt door
een happy end. Buysse probeerde aan de hand van een dramatisering die vanuit onze hedendaagse visie overtrokken is, sociologische
feiten over de ervaringen en dilemmàs van zijn tijdgenoten weer te
geven. Zijn literarisering zou in dat geval getypeerd kunnen worden
als een "melodramatische sublimering van onoplosbare tegenstellingen" (Couttenier 1993a: 121).
Daarbij mag men twee dingen niet uit het oog verliezen: 1. dat
Buysse in een land met een buitengewoon sterke (nationaal-)idealistische literaire traditie geleefd heeft, waar ook na de eeuwwisseling
romantiek en een soort Biedermeier-realisme nog steeds veel succes
hadden, en 2. dat de auteur juist aan het begin van zijn loopbaan
financiële moeilijkheden gekend heeft, waardoor hij gedwongen was
zijn hoofdzakelijk burgerlijk leespubliek niet voor het hoofd te
stoten. Het imago van uitsluitend naturalistische schandaalauteur,
dat door de katholieke pers overigens met overtuiging verspreid
werd, heeft lang standgehouden, zodat Buysse in het Nederlandse
taalgebied op lange termijn nooit echt populair geworden is. De
doorbraak bij een groter publiek is hem eigenlijk pas vanaf de jaren
twintig gelukt, in delen van de katholieke pers en ook in academische kringen volgde die erkenning pas na de Tweede
Wereldoorlog (zie o.a. Vervliet 1982) 4•
(4) Fens wijst ook op mogelijke oorzaken binnen de literatuur voor de late erkenning van
Buysse. Zo kon Buysse in het begin in Vlaanderen niet op tegen de gevestigde en bijna
onaantastbare positie van Stijn Streuvels. Anderzijds heeft Gerald Walschap kort daarna een
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Buysse beschreef in zijn werken grotendeels het landleven, eventueel
ook het leven in een plattelandsgemeente. Het leven in een echte
grootstad en de daarmee samenhangende sociale problemen in een
opkomend industrieland, zijn bij hem nauwelijks te vinden. De
sociale kritiek die uit zijn oeuvre blijkt, heeft vooral betrekking op
de geboorte-aristocratie (de adel), veel minder op de nieuwe
machthebbers, de geldaristocratie (de kapitalisten). Zijn aanklachten
tegen het onwaardige, proletarische bestaan vormen een kritiek op
de morele en intellectuele waarden van de adel (zie Debbaut 1986:
64); de verantwoordelijkheid van de nieuwe rijken, de kapitalisten,
blijft buiten schot (zie Van Vreekern 1968: 149). Integendeel, van
die eliteburgerij verwachtte Buysse juist dat ze de toekomst zou
sturen.
In Buysses maatschappelijk spectrum steekt één bepaalde
groep -de eliteburgerij- met kop en schouders boven de andere
maatschappelijke groepen uit, daaromtrent kan niet de minste
twijfel bestaan. Op elk domein zijn zij de pijlers waarop de
maatschappij berust. Niet de geestelijkheid, maar zij streven
de geestelijke en morele verheffing van hun medemensen na
[... ];zij zijn dus de morele leiders van het volk. Niet de oude
kaste van aristokraten, maar zij streven politieke vernieuwing
en sociale rechtvaardigheid of wat dit volgens hen inhoudt
na; zij zijn dus de politieke en sociale leiders van het volk.
(Debbaut 1986: 70)
Een eerder selectieve kritische houding dus, waarbij de individuele
waarden overheersen (vgl. ook De Borchgrave 1991). Dat Buysse
zelf uit een ondernemersfamilie stamde, heeft die opvatting ongetwijfeld beïnvloed. Juist bij zo'n auteur viel de interesse voor de
problematiek van de sociale emancipatie en de sympathie voor de
socialistische maatschappijanalyse (vooral voor hun meer 'gematigde' concretiseringen, in Vlaanderen bijvoorbeeld in de sociaalchristelijke beweging) altijd al op, ook al heeft Buysse zelf steeds

vergelijkbaar milieu en gelijksoortige figuren beschreven, weliswaar vanuit een expressionistisch in plaats van een realistisch standpunt, wat tot een groter succes geleid heeft (1986:
9-10).
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weer benadrukt dat hij zich niet politiek wilde engageren (vgl.
Musschoot in VW6: XXXVII). Terwijl de katholieke pers Buysse dus
lange tijd miskend heeft, heeft de socialistische beweging de auteur
heel vroeg leren waarderen en heeft ze hem ook altijd, bijvoorbeeld
met talloze opvoeringen van zijn dramàs, ondersteund (zie o.a.
Balthazar 1982).
Vanuit deze gezichtspunten is de reputatie van Cyriel Buysse als de
'Vlaamse naturalist' niet absoluut. In ieder geval vormt zijn oeuvre
door bepaalde naturalistische kenmerken een component in de
ontwikkeling van het modernisme in de Vlaamse literatuur. Buysse
stond aan het begin van een ontwikkelingslijn van de 'behaviouristische' sociale roman in Vlaanderen, die later o.a. in de werken van
Gerard Walschap, Piet van Aken en Hugo Claus voortgezet werd (zie
Vervliet 1982: 546). Tot die 'Buyssetraditie' worden door de kritiek
soms ook Louis Paul Boon en Walter van den Braeek gerekend5,
waarbij echter steeds weer uitsluitend het naturalistische aspect van
Buysse als vergelijkingspunt dient.

(5) De Maesschalck 1993 wijst niet ten onrechte op de toch nog aanzienlijke verschillen
die er tussen die afZonderlijke schrijvers bestaan.
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2. Buysse in het Duitse taalgebied
2.1 Bibliografie van de werken van Cyriel Buysse in het Duits
In deze bibliografische lijst van de werken van Cyriel Buysse in
Duitse vertaling wordt een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën. Eerst worden de vertalingen in boekvorm met Buysse als
auteur opgesomd (als het een bundel is steeds met de verschillende
vertaalde novellen en verhalen). Dan volgen de vertalingen die in
bloemlezingen gepubliceerd zijn. De derde categorie bevat de vertalingen in kranten en tijdschriften en tenslotte worden enkele niet
gepubliceerde manuscripten vermeld. Binnen iedere categorie worden de vertaalde werken chronologisch vernoemd. Tussen haakjes
staan de oorspronkelijke titels.

A. VERTALINGEN IN BOEKVORM
MET CYRIEL BUYSSE ALS AUTEUR

Holländische Dorfgeschichten. Berlin/Leipzig: Hillger, 1909.
(Kürschners Bücherschatz 655)
vert. Rhea Sternberg
~ Der kleine Weiier (Op het kleine gehucht)
~ Das Kränzchen ('Jonge juffers' -kransje)
~ Teuer erkauft (Het roomwitte koetje)
~ Die Gärtnersfrau ('t Beeldeken)
Flämische Dorfgeschichten. München: G. Müller, 1916.
vert. Georg Gärtner
tweede en derde druk eveneens in 1916
~ Der nächtliche Überfall (De nachtelijke aanranding)
~ Frühling (Lente)
~ Die Heimkehr (De terugkomst)
~ Das schlechte Fünffrankenstück (Het slecht vijffrankstuk)
~ Wie Teum Grondnagel BuBe tat (Restitutie)
~ Rekrutierung (Lauwegem tegen Bavel)
~ Das Wahlschwein (Verkiezing)
~ Die Poeken (De pokken)
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Geschichten aus Flandern. Leipzig: Reclam, 1917.

(Reclams Universalbibliothek 5916)
vert. Georg Gärtner
---7 Herr Jocquier und sein Lieb Qocquier en zijn lief)
---7 Der letzte Bettier (Het hofje)
---7 Von Zukunft und Vergangenheit (Van toekomst en verleden)
---7 Hadji-Baba (Hadji Baba)
---7 Die Wette (De weddenschap)
---7 Schwester Marie (Soeur Marie-Perpétue)
---7 Das Pferd (Het paard)
---7 Erzengel Gabriel auf Erden
(Het bezoek van engel Gabriël op aarde)
Ein Löwe von Flandern. München: G. Müller, 1917.
vert. Georg Gärtner
tweede en derde druk eveneens in 1917
Arme Leute. Geschichten aus Flandern. München: G. Müller, 1918.

vert. Georg Gärtner
tweede en derde druk eveneens in 1918
---7 Das Bildehen ('t Beeldeken)
---7 Die milchweiBe Kuh (Het roomwitte koetje)
---7 Sein eigner Herr (Z'n eigen boas zien)
---7 Das Hähnchen und das Entchen (Het 'lelijke eendje')
---7 Das Flachsliedchen (Het vlasliedje)
---7 Die Arbeiterin (Blanche)
---7 Zu neuem Leben (Grueten Broos)
---7 Der Bahnwärter (De baanwachter)
---7 Der Besenbinder ('Den binder')
---7 Der Fischereiaufseher (De opzichter der visserij)
---7 Die Frösche (De kikkers)
---7 Die GroBmutter (Gruetmoeder Renske)
---7 Der Einsame (De eenzame)
---7 Reue (Wroeging)
---7 Der alte Landstreicher (Louis)
---7 Jan Tambour Qan Tamboer)
---7 Die Gefangenen (De gevangenen)
---7 Pflicht (Plicht)
---7 Der Reklamebrief (Het advertentiebriefje)
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Rose van Dalen. Leipzig: Insel, 1918.
(Bibliothek der Romane 47)
vert. Georg Gärtner

B. VERTALINGEN IN BLOEMLEZINGEN
Flandern. Ein Novellenbuch. Onder redactie van G. Goyert.
München: G. Müller, 1918.
~ Das schlechte Fünffrankenstück
(Het slecht vijffrankstuk, vert. Georg Gärtner)

Flämisches Novellenbuch. Verzameld en vertaald door EM. Huebner.
Leipzig: Insel, 1918.
~ Der Herr Bürgermeister
(Mijnheer de burgemeester, vert. EM. Huebner)
~ Das schlechte Fünffrankstück
(Het slecht vijffrankstuk, vert. EM. Huebner)
~ Gemeindewahl (Verkiezing, vert. EM. Huebner)
Flandern erzählt. Geselecteerd en vertaald door K. Jacobs. München:
K. Alber, 1943.
~ Teum rechnet ah (Restitutie, vert. K. Jacobs)
C. VERTALINGEN IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN
1903
Der Einsame
vert. Martha Sommer
in: Die neue Welt
2 delen (Nr. 18-19)
1904
Grueten Broos
vert. M. Hartmann
in: Die neue Welt
3 delen (Nr. 12-13-14)
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Die Gärtnersfrau
vert. Rhea Sternberg
in: Die neue Welt
3 delen (Nr. 38-39-40)
1905
Teuer erkauft
vert. Rhea Sternberg
in: Die neue Welt
3 delen (Nr. 16-17-18)
1907
Mit Maeterlinck per Auto nach dem Süden
(zonder vermelding van de vertaler)
in: Berliner Tageblatt. Beilage Zeitgeist 1907
3 delen (Nr. 46-47-48)
1913
Der Einsame
vert. Georg Gärtner
in: Furche
2 delen (Nr. 271-272)
Das Pferd. Skizze
vert. H. Hesse
in: Furche
1 deel (Nr. 287)
1914
Die GroRmutter
vert. Georg Gärtner
in: Furche
1 deel (Nr. 37)
Eine ländliche Wahl in Belgien. Skizze von Cyriel Buysse
vert. Georg Gärtner
in: Furche
1 deel (Nr. 126)
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1915
Die Erlösung
vert. Georg Gärtner
in: Die neue Welt
3 delen (Nr. 10-11-12)
Permentiers Rache. Eine Geschichte aus Flandern
vert. Georg Gärtner
in: Unterhaltungs-Beilage der Volksstimme (Chemnitz)
7 delen (24.3-14.4)
Reue
vert. Georg Gärtner
in: Vorwärts
14.7.1915
Permentiers Rache. Eine Geschichte aus Flandern
vert. Georg Gärtner
in: Unterhaltungsblatt. Tägliche Beilage der Schlesischen Bergwacht
(Waldenburg/Walbrzych)
7 delen (5.1 0-12.1 0)

1916
Die Gefangenen
vert. Georg Gärtner
in: Vorwärts
15.1.1916

1920
Permentiers Rache. Eine Dorfgeschichte aus Flandern
vert. Georg Gärtner
in: Furche
7 delen (27.7-10.8)

1924
Die Wallfahrt nach Sint-Cornelius-ten-Hove. Eine Dorfgeschichte
aus Flandern
vert. Georg Gärtner
in: Fränkische Tagespast
13 delen (4.3-18.3)
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1926

Paatros. Erzählung
vert. Georg Gärtner
in: Furche
5 delen (27.10-10.11)

Appendix I: verschenen in de Fränkische Tagespost, datum onbekend:
Der Brotfuhrmann
vert. Georg Gärtner
4 delen
Der Seelenverkauf. Eine Dorfgeschichte aus Flandern
vert. Georg Gärtner
12 delen
Die Hundertjährige
vert. Georg Gärtner
11 delen
Appendix 2: tijdens de eerste wereldoorlog verschenen, waarschijnlijk allemaal in één en dezelfde (maar onbekende) krant:
In der Feuerlinie. Dorfbild aus dem Krieg in Flandern
1 deel
Die Mutter. Kriegsbild aus Flandern
vert. Georg Gärtner
1 deel (vermoedelijk in 1915 of in 1916)
Rikiki. Kriegsbild aus Flandern
11 delen (vermoedelijk in oktober 1917)
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Appendix 3: verschenen in een nog andere, eveneens onbekende krant
(vermoedelijk in de omgeving van Chemnitz):
In der Feuerlinie. Dorfbild aus dem Krieg in Flandern
1 deel

D. NIET GEPUBLICEERDE VERTALINGEN (TERUGGEVONDEN MANUSCRIPTEN GEORG GÄRTNER)
Die Bürgerwehr ist da!

7 p.
Das Eselein
267 p.

2.2 Analyse en interpretatie van de primaire bibliografie
2.2.1 Romans en naturalisme
De bibliografie omvat dus zes Duitse werken die onder de
auteursnaam Cyriel Buysse gepubliceerd zijn. Twee ervan zijn
romans (Ein Löwe von Flandern en Rose van Dalen), een derde roman
(tenminste zo wordt hij in het Nederlandstalige Verzameld werk
geclassificeerd), Der nächtliche Überfoll, werd niet apart, maar als
onderdeel van de bundel Flämische Dor/geschichten gepubliceerd. De
andere vier afzonderlijke Buysse-publicaties bevatten uitsluitend
novellen en verhalen, wanneer we Der nächtliche Überfoll meetellen
zijn het er in totaal 39. Bovendien werden ook in enkele bloemlezingen over de Vlaamse literatuur vijf vertalingen van Buysse-verhalen opgenomen. Ik heb ook twee nooit gepubliceerde vertalingen
van vertaler Georg Gärtner als manuscript gevonden: het verhaal Die
Bürgerwehr ist da! en de roman Das Eselein. Tenslotte heb ik ook 24
gepubliceerde vertalingen van Buysse-teksten in tijdschriften, kranten en hun cultuurbijlagen ontdekt. Vooral die laatste categorie differentieert het beeld van de Duitse Buysse-vertalingen, omdat in het
vertaalonderzoek meestal geen rekening wordt gehouden met de niet
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in boekvorm verschenen teksten6 • Zo heeft de beperking tot vertalingen in boekvorm bijvoorbeeld Van Uffelen aangezet tot de bewering dat Buysse in Duitsland, ondanks de publicatie van
Holländische Dorfgeschichten in 1909, tot aan de eerste wereldoorlog
"weitgehend unbekannt" gebleven is (1993b: 263). Uit de bibliografie blijkt echter dat Buysse al tien jaar voor de oorlog, tenminste
voor de lezers van Die neue "Welt, zeker geen onbekende was.
Op het eerste gezicht is Buysse in Duitsland dus vooral als auteur
van verhalen en novellen en veel minder als romanschrijver voor het
voetlicht gekomen. Opmerkelijk is echter ook de vaststelling dat
geen enkel theaterstuk vertaald is, hoewel bijvoorbeeld Het gezin Vtm
Paemel in Buysses geboorteland aanzienlijk tot de literaire betekenis
van de auteur heeft bijgedragen. Een mogelijke verklaring hiervoor
is dat de themàs uit Buysses dramàs in Duitsland al uitvoerig behandeld waren, met name door Gerhart Hauptmann, die zijn vroege
naturalistische dramàs al eind jaren tachtig ( Vor Sonnenaufgang,
1889) en begin jaren negentig (Die "Weber, 1892) gepubliceerd had.
In een dubbele bijdrage (1988 en 1989) over de overeenkomsten
tussen de toneelstukken van Buysse en Hauptmann heeft Van
Schoor er duidelijk op gewezen dat Buysse de bekendste werken van
Hauptmann in Gent heeft leren kennen en dat hij bepaalde dramatische en thematische elementen daaruit in zijn eigen dramàs ver- en
bewerkt heeft. Dat geldt ook voor Het gezin Vtm Paemel, waar Van
Schoor zowel met Herman Heyermans' Op Hoop van Zegen als met
Hauptmanns Die "Weber parallellen vaststelt (1988: 48-52). De
onmiskenbare naturalistische tendens van het merendeel van Buysses
toneelstukken heeft er duidelijk toe bijgedragen dat ze niet (meer)
toepasselijk waren op de Duitse theaterrealiteit, die die ontwikkeling
al tien jaar vroeger doorgemaakt had. Door hun naturalistisch
gehalte waren ze vanzelfsprekend ook niet geschikt om in de totaal
anders georiënteerde en meer populaire theatertraditie van de Duitse
kluchten en komedies opgenomen te worden.

(6) Vgl. Lambert over een gelijkaardig fenomeen in het literatuuronderzoek in het algemeen: "[ ... ]literary scholars assume the existence ofliterature in each and every culture at all
times; but they normally restriet their interest to written literature, and even to one type of
written literature, the one published in books." (1991 a: 136)
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Die uiteenlopende receptie van Buysses dramàs in beide cultuurgebieden toont nog eens aan dat de vertalingen in het doeltaalgebied
aan heel andere normen onderworpen zijn dan de bronteksten in
hun brontaalomgeving. De concepten 'chronologie' en 'verhaal' zijn
voor vertalingen en voor de doeltaalcultuur vaak problematisch,
omdat de chronologie van het ontstaan van de brontaaltekst in de
doelcultuur meestal niet gerespecteerd wordt. Zo kunnen vertalingen van vroegere werken als gevolg van succesvolle vertalingen van
latere werken ontstaan (vgl. Frank 1992: 372). Bovendien ontstaat
bij niet onmiddellijk vertaalde werken altijd een soort 'retarderingseffect': het oorspronkelijke ontstaansproces en het oorspronkelijke
effect van een werk in de broncultuur zijn altijd al voorbijgestreefd
wanneer de doelcultuur beslist het werk te vertalen. 'This implies
that a target literature frequently ignores the contemporary elements
of a souree literature and goes back to an earlier diachronie phase,
often outdated from the point of view of the center of the souree
literature' (Even-Zohar 1990: 71). Wat niet noodzakelijk betekent
dat die aspecten ook voor de nieuwe omgeving voorbijgestreefd zijn,
want zo kunnen juist vernieuwende invloeden, procédés en inzichten ingevoerd worden. In dit concrete geval van als naturalistisch
bestempelde theaterstukken was een vertaling van Buysses werken
echter heel onwaarschijnlijk. Ze stamden namelijk uit een taalgebied
waarin het naturalisme zeker in vergelijking met het Franse, zelfs nog
met het Duitse, betrekkelijk laat ingang gevonden had. Een vertaling van Buysses dramàs in het Duits zou zo met een dubbel
retarderingseffect te maken gekregen hebben: enerzijds met datgene
dat aan het vertalen inherent is, anderzijds met dat van het voorbijgestreefde naturalistische gedachtegoed. Ook het niet-vertalen
van een werk kan dus belangrijk zijn en is niet per se een waardenvrij vertaal- resp. vertalersstandpunt (vgl. Lambert 1995, die de
functionele aspecten van het niet-vertalen behandelt).
Het buiten beschouwing laten van Buysses naturalistische werken is
een tendens die ook gedeeltelijk in de keuze van de vertaalde romans
terug te vinden is. Geen enkele van de meest naturalistische romans
uit de jaren negentig is geselecteerd, maar enkel werken uit de
twintigste eeuw, die vaak een mengvorm van realisme en idealisme
voorstelden. Dat geldt voor De nachtelijke aanranding, een roman
uit 1912, die weliswaar nog eens naturalistischeinhouds-en stijlele155

menten van de roman Schoppenboer opneemt, anderzijds echter in
een duidelijk meer gematigde, 'vermenselijkte' en minder ruwe
formulering (zie Van Elslander en Musschoot in VW2: XXI). Het
geldt echter ook voor de twee enige romans van Buysse die in de
Duitse vertaling apart gepubliceerd werden: 'n Leeuw van Vlaanderen
en Het leven van Rozeke van Dalen. De laatste, oorspronkelijk in
1906 verschenen, is een van de beroemdste romans van Buysse. In
die 'dubbelroman' (zie Fens 1986: 11) schept de auteur door middel
van een spiegelprocédé twee tegenovergestelde werelden die elkaar
echter tegelijkertijd aanvullen: een kasteel- en een arbeiderswereld.
Die inhoudelijke afwisseling beantwoordt aan een dubbel verhaalprocédé waarin de auteur harde, realistische passages met uiterst
naïeve, sentimentele, romantische, soms zelfs religieuze tekststukken
afwisselt resp. compenseert. Die inhoudelijke en stilistische
dubbelzinnigheid blijkt enerzijds uit de gevoelige beschrijving van
het liefdevolle landmeisje (de romantisch-idealistische component),
anderzijds uit de ruwheid van de zuiver materiële werkelijkheid (de
realistisch-naturalistische component) (Musschoot 1996: 6).
Herman Robbers beschreef die roman als een mengelmoes 'van kras
realisme en romantiek, van naïef sentiment en bezadigde wijsheid,
van ouderwetsche intrigevinding en nieuwerwetsche beschrijvingskracht, van ruwe oubolligheid, vrouwenvereering, idylle,
mystiek, melodrama, àlles!' (citaat uit Van Elslander & Musschoot in
VW2: X). Terwijl in Rozeke van Dalen echter nog naturalistische elementen voorkomen, is 'n Leeuw van Vlaanderen (ontstaan in 1900)
een totaal anders geaarde roman, waarin de burgerlijke tendens
duidelijk overweegt. Op het eerste gezicht toont die 'politieke'
roman veel sympathie voor het socialistische gedachtegoed, bij nader
toezien is het echter vooral een sociaal-burgerlijke variant van het
'arbeidersmedelijden' die verkozen wordt. De christelijk-sociaal
denkende hoofdfiguur streeft, in tegenstelling tot de socialisten, niet
naar een egalitaire maatschappij, maar gelooft dat er met de weldadigheid van de rijken veel te bereiken is. Precies in die roman ziet
bijvoorbeeld Debbaut de opvatting van de 'patriarchale bourgeoiscratie', die Buysse voor de geest stond, geconcretiseerd (1986: 98).
Ondanks de duidelijk aanwezige sympathie voor de kleine man is 'n
Leeuw van Vlaanderen vanuit dat perspectief een systeembevestigende roman.
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Buysse opteert voor een maatschappij waarin een beperkte
bovenlaag - de ondernemers, de geldaristokraten, de betere,
gestudeerde burgerij -het voor het zeggen heeft, en waarin die
bovenlaag ook veruit het grootste gedeelte van de materiële
goederen bezit. Zij zijn sterk genoeg, niet enkel om die weelde
te dragen, maar ook om iedereen er in aangepaste mate van te
laten meegenieten. Uit eigen beweging moeten - zullen - die
uitverkorenen zich over de lagere klassen ontfermen.
(Debbaut 1986: 97)
De twee resp. drie in het Duits gepubliceerde romans van Buysse
tonen niet het beeld van een auteur die als eerste zijn 'heimaditeratuur' met naturalistische werken verrijkt had. Hij treedt uit die
romans veeleer als een "burger-kunstenaar" (Fens 1986: 12), als een
hoofdzakelijk realistisch-idealistische verteller van het Vlaamse
(land) leven naar voren. Ook de vertaling van een vierde roman, Het
Ezelken, zou, wanneer hij ooit gepubliceerd zou zijn, niets aan dat
beeld veranderd hebben. Want Het Ezelken (ontstaan in 1910) is,
meer nog dan de drie andere, een hoogtepunt van de zuivere beschrijvings- resp. typeringskunst, waarin Buysse de verhouding
tussen priesterstatus en zinnelijkheid met ironie en erbarmen
voorstelt (vgl. Van Elslauder & Musschoot in VW2: XV).

2.2.2 Novellen en verhalen
Louter kwantitatief gezien werd Cyriel Buysse in het Duitse taalgebied echter in de eerste plaats als auteur van (dorps)verhalen
beschreven en gerecipieerd7• Hier is het beeld, ook wel door het
grotere aantal vertaalde verhalen en vertellingen, ietwat gedifferentieerdd. Dat is al onmiddellijk uit het oudste vertaalde verhaal van

(7) Zo vermeldt Uwe Baur bijvoorbeeld Cyriel Buysse in de bibliografische bijlage van zijn
werk over het ontstaan en de maatschappelijke functie van het dorpsverhaal als literair genre
(1978: 289).
(8) Buysse heeft de termen 'novelle', 'verhaal', 'vertelling', 'anekdote', 'schets', 'herinnering', 'stemming', 'obsessie', 'beeld' en 'type' door mekaar gebruikt. Musschoot wijst erop dat
in verschillende talen zowel aan het einde van de 19de eeuw als ook nu nog een "terminologische vaagheid" over deze verschillende begripfen bestaat (in VW4: X). Omdat een scherpe
afgrenzing van deze termen niet mogelijk is, za ook ik ze hier afWisselend gebruiken.
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Buysse af te leiden. De pokken ontstond reeds in 1889 (zie
Musschoot in VW4: XVIII), dus nog voor de beide bekendste naturalistische prozawerken van de auteur, De biezenstekker en Het recht
van de sterkste. Deze uiterst grimmige, duidelijk naturalistisch
georiënteerde vertelling, die niet als vertederend dorpsverhaal
beschouwd kan worden, is het enige uit de bundel Wroeging (1895)
dat Georg Gärtner uitkoos om te vertalen. Van de twaalf verhalen uit
de bundel Uit Vlaanderen (1899) werden er zeven vertaald. Hier valt
op dat het hardste, meest naturalistische en ook langste verhaal uit
het boek, Een levensdroom, onvertaald gebleven is, evenals Tragedie,
de enige vertelling in deze bundel waarin niet Vlaanderen, maar
Amerika de achtergrond van het gebeuren vormt. Anderzijds kwamen bijna even fatalistisch-realistisch getinte verhalen zoals b.v. De
broodvervoerder wel in aanmerking voor vertaling. De vertalers hadden ook een voorliefde voor een andere typische verhalensoort van
Buysse: het dierenverhaal. Daarin verdiept hij zijn natuur- en
dierenmotief vaak met een sociale component. In het algemeen
behoort Uit Vlaanderen ongetwijfeld tot de meest geëngageerde en
realistische novellenbundels van Buysse.
Hetzelfde geldt voor de novellenbundel Te lande (1900). De vijf verhalen tonen het Vlaamse boerenleven in al zijn hardheid, ze eindigen
ook telkens met een overlijden. Merkwaardig genoeg werd de in het
Nederlandse taalgebied bekendste naturalistische novelle van Buysse,
De biezenstekker, als enige in deze bundel niet vertaald. Toch zijn ook
de andere vier voorbeelden van het noodlottige bestaan van deze
mensen. Musschoot wijst erop dat De biezenstekker van de andere
verschilt omdat het als enige een hoofdzakelijk extern observerende
novelle is (in VW4: XXV). De overige vier zijn veeleer beschrijvingen van een innerlijke, psychologische, soms zelf psychopathische
problematiek. Niet in het minst daarom heeft Buysse ze zelf dan ook
als 'psychologische studies' bestempeld. De centraliteit van het lot en
de psychologisch-sociale voorbestemdheid maken van Te lande de
waarschijnlijk beklemmendste novellenbundel van Buysse. In een
verhaal (De verlossin~ wordt het noodlottige trouwens direct en
dramatisch verbonden met het heimatverleden als een na te streven,
maar toch voor altijd onbereikbaar visioen.
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Na de publicatie van Uit Vlaanderen en Te lande, die beide in
Vlaanderen nauwelijks succes kenden en door de katholieke pers als
ordinair, weerzinwekkend en zondig ervaren werden, tekende zich in
de nieuwe novellen van Buysse een duidelijke scheidingslijn af.
Vanaf ~n arme mensen (190 1) werden de vertellingen milder,
gedeeltelijk ook braver, d.w.z. ze werden meer aan de smaak van het
publiek aangepast. De zes verhalen uit de bundel ~n arme mensen
behandelen meestal nog wel moeilijke persoonlijke levensmomenten
(zoals de dood van een familielid), maar ze zijn niet meer noodzakelijk als noodlot met het arbeidersbestaan verbonden. Ze lijken algemeen-menselijker en daarom minder bitter. Het is de eerste bundel
van Buysse waarvan alle verhalen volledig in het Duits vertaald zijn,
drie ervan werden zelfs tweemaal vertaald ( Crueten Broos, 't Beeldeken
en De eenzame). Niet enkel in Vlaanderen was dit de eerste wat succesvollere bundel, ook de Duitse vertalers vonden een vertaling van
de zes verhalen blijkbaar zeker de moeite waard. In de novellenbundel TussenLeieen Schelde (1904) werden ook de stijlmiddelen van de
ironie en de spot structureel toegevoegd aan de Vlaamse folklore.
Drie van de vier novellen werden ook naar het Duits vertaald, waarbij de aanvankelijke hopeloosheid van de prozafiguren van Buysse,
vooral in Het roomwitte koetje door een happy end vervangen wordt.
Alleen het kenmerkende en schilderachtige verhaal De steunpilaren
der 'Ope van Vrede: waarin o.a. een niet onbelangrijk taalspel met de
dialectische naam van een café centraal staat, werd nooit ter vertaling uitgekozen.
Amper een jaar later, in 1905, verscheen de volgende novellenbundel van Buysse met de titel In de natuur. De eerder vermelde scheidingslijn met zijn vroegere naturalistische werken wordt hier nog
duidelijker doorgetrokken. Thematisch hebben twee verhaalsoorten
in deze bundel het overwicht: enerzijds die van het harmonische
natuurgevoel en daarmee samenhangend een zekere acceptatie, een
berusten in de onevenwichten van het leven. Anderzijds vinden we
in deze verzameling ook verschillende sterk uitgewerkte typeringen
van Vlaamse figuren. In geen enkele andere bundel was de keuze van
de Duitse vertalers zo eenduidig. Van de in totaal acht vertellingen
en 'impressies' die de relatie tot de natuur en de dierenwereld behandelen, werd er geen enkele vertaald, noch het titelverhaal In de
natuur noch de andere, korte en impressionistisch overkomende
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'visioenen' over de natuurwetten en de vergankelijkheid van de (dierlijke én menselijke) existentie. De overige negen vertellingen echter,
die in hun typering van het Vlaamse plattelandsleven veel dichter bij
de vorige bundel Tussen Leie en Schelde aanleunen, werden allemaal
in Duitse vertaling uitgebracht. Van een van deze verhalen,
Verkiezing, waarin een ontaardende verkiezingsdag op het Belgische
platteland beschreven wordt, verschenen zelfs drie vertalingen. Een
gelijkaardige tendens is te merken in de bundel Lente (1907). Buiten
het langere titelverhaal, een van de bekendste novellen van Buysse,
waarin op idyllische en pastorale wijze (Vgl. Musschoot in VW4:
XXXIV) over de lentegevoelens bericht wordt die een jong meisje op
een Vlaamse boerderij teweegbrengt, bevat de bundel ook nog negen
kortere 'obsessies', in dit geval anekdotische herinneringen aan het
Vlaamse plattelandsleven. Samen met het titelverhaal zijn er zes van
vertaald. De enige twee vertellingen met een dierennaam als titel
(Het hondje en De stier) zijn evenals In de natuur onvertaald gebleven.
Het derde niet vertaalde verhaal, Peetje Pruis, is een 'historische'
vertelling, die heel concreet naar de Duits-Franse oorlog van 187071 en naar de krijgslustige Pruisische koning Wilhelm verwijst.

Lente is tegelijkertijd de laatste bundel waaruit de meeste verhalen in
het Duits vertaald werden. De volgende bundel, 'k Herinner mij
(1909), versterkt de tendens van het herinneringsproza en bestaat uit
drie novellen. Daarvan is er maar een vertaald: De terugkomst, over
de terugkeer van een Vlaming uit Amerika na 22 jaar. Vanaf ongeveer 1910 begon een fase waarin de objectieve weergave van de
beginperiode volledig door de subjectievere, persoonlijkere en meer
anekdotische vertelwijze vervangen werd (vgl. Musschoot in VWS:
X). Van de vanaf toen verschenen verhalen werden alleen nog maar
bij wijze van uitzondering Duitse vertalingen gepubliceerd. De elf
'visioenen' van de bundel Oorlogsvisioenen (1915) vormen de enige
uitzonderingen; hiervan werden er toch nog vier vertaald. Precies
deze bundel echter wijkt nog een keer af van de duidelijk herkenbare
literaire ontwikkelingslijn bij Buysse, omdat hier weer choquerender
en bitterder over individuele oorlogservaringen verteld wordt. Toch
behoren de vertaalde verhalen niet tot de bitterste, maar veeleer tot
de categorie van de oorlogsanekdotiek: Rikiki laat enkele rijkere
mensen zien, voor wie hun hond belangrijker is dan het oorlogsgebeuren, In de vuurlinie is een voorbeeld van de menselijke verwon160

dering over de oorlog, en in Burgerwacht-idylle wordt op inderdaad
bijna idyllische manier beschreven hoe het leven ook tijdens een oorlog nog momenten van genot kan bieden. Het meest aangrijpende
en pijnlijke van de vier vertaalde verhalen is De moeder, waarin
Belgische officieren een moeder het nieuws van het overlijden van
haar zoon niet durven te brengen. Vertellingen echter waarin de
auteur zonder omwegen verslag uitbrengt over de intocht van het
Duitse leger in de Belgische dorpen en de gevolgen daarvan (De
varkenskar, De vlucht) of over de concrete en harde strijd in de loopgraven (De vrijwilliger, Singen ... Singen ... !) werden niet vertaald.
Vermeldenswaard is ook dat in twee verhalen (in Rikiki en ook in De
heren Boltekens in oorlogstijd) Duitse families beschreven worden die
zich blijkbaar met succes in Nederland resp. in België geïntegreerd
hebben. De daardoor enigszins sympathiek voorgestelde Duitsers
worden echter in beide verhalen, terecht of onterecht, van spionage
beschuldigd. Doorslaggevend was dit alleszins niet voor het al dan
niet vertalen ervan, want het eerste verhaal werd wel vertaald, het
tweede niet.
Uit de in 1916 in Londen gepubliceerde bundel Een vrolijk drietal,
die vrijwel onopgemerkt bleef, werd geen enkel verhaal vertaald.
Inhoudelijk behandelde hij ook nog vooroorlogse themàs. In de drie
novellen in Twee pony's (1919) treedt de oorlog echter op de voorgrond. In het titelverhaal duikt overigens weer het motief van de
(ingebeelde) Duitse spionage op, die in dit geval tot zelfmoord van
de twee broers leidt. Het werd niet vertaald. De laatste vertelling uit
het oeuvre van Buysse die ooit in Duitse vertaling gepubliceerd
werd, is De honderdjarige. Ook zij schildert tegen de oorlogsachtergrond het menselijke vermogen om zich op opportunistische wijze
aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Hier wordt over
een familie verteld die het lijk van de gestorven overgrootmoeder
misbruikt om represailles te vermijden. Het morele schuldgevoel dat
daaruit ontstaat blijkt uiteindelijk sterker dan het voordeel van
materiële winst.
Samenvattend kan van de vertaalde novellenproductie van Buysse
gezegd worden dat de hardere, naturalistisch getinte verhalen door
de Duitse vertalers niet gemeden werden. Toch waren ook hier de
wat mildere en algemeen-menselijke vertellingen de meest geliefde.
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De voorkeur werd niet aan de 'impressies' van het dierenleven
gegeven, maar aan de typische voorstellingen van het Vlaamse plattelandsleven, soms zelfs in al zijn hardheid. Daarenboven werden
ook de verhalen met oorlogsanekdotiek vlijtig vertaald, maar wel op
voorwaarde dat de oorlogsgebeurtenissen in het algemeen en niet de
nationale tegenstellingen benadrukt werden.

2.2.3 Titels, opmaak en uitgevers
De zes Duitse Buysse-publicaties in boekvorm verschenen allemaal
tussen 1909 en 1918, drie daarvan bij de uitgeverij Georg Müller in
München. De drie andere werden verdeeld over de uitgeverijen
Hermann Hillger, Reelam en Insel. Uiterst merkwaardig is de titel
van de eerste (en kleinste) publicatie uit 1909: Holländische
Dorjgeschichten. Merkwaardig door het adjectief, omdat de vier vertaalde verhalen uit eenduidig in Vlaanderen gesitueerde bundels
stammen, bijvoorbeeld uit Tussen Leie en Schelde. Buysse kon noch
op basis van zijn nationaliteit, noch op basis van de inhoud van zijn
oeuvre dus als 'Hollands' bestempeld worden. Het was evenwel zo
dat alle tot dan toe in het Nederlands verschenen novellenbundels in
Nederland verschenen waren. Bovendien was Buysse sinds 1 oktober
1896 met de Nederlandse Nelly Dyserinck getrouwd en woonde hij
in een huis in Den Haag (zie o.a. Musschoot 1982: 43). Onwetendheid van de uitgeverij was echter niet de oorzaak van de titel, want
buiten een opsomming van alle toen reeds in het Nederlands verschenen werken van Buysse bevat het boek ook een korte biografische inleiding over de auteur, waarin zijn Vlaamse herkomst en verbondenheid duidelijk voorgesteld worden.
Cyriel Buysse ist am 20. September 1859 in Nevele in OstFlandern geboren. In der Fabrik seines Vaters wurde er zur
kaufmännischen Karriere herangebildet. Im Alter van fünfundzwanzig Jahren reiste er in geschäftlichen Augdegenheiten nach Amerika, wo er sich zwei Jahre aufhielt, gequält
van Sehnsucht nach der Heimat. Auf der Rückfahrt offenbarte sich 's ihm plötzlich, dag er sich für den kaufmännischen Beruf nicht eigne, und dag er vielleicht besser täte, seine
Fähigkeiten in der Literatur zu erproben. Auf dem Schiff
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schon begann er, seine erste Novelle niederzukritzeln, die auch
wirklich später als besonderes Buch erschienen ist. Sie hieB
"Guustje und Zieneken" und ist im Jahre 1887 von Hoste in
Gent herausgegeben worden. Seitdem hat er ohne
Unterbrechung geschrieben. Er lebt im Winter im Haag,
während des gröBeren Teils des Jahres aber in Msnee-aan-deLeye in Flandern, inmitten seiner "Süjets".
Een geloofwaardige verklaring voor de titel biedt eerder het tijdstip
van publicatie. In de vooroorlogse periode was het beeld van
Vlaanderen in Duitsland nog veel minder uitgesproken en werden
begrippen zoals 'Nederlands', 'Hollands' en 'Vlaams' vaak verwisseld, zeker als het over talige aspecten ging (zie o.a. Van Doorslaer
1990). Dat wordt overigens ook door de opmerking op het titelblad
geïllustreerd, dat het boek een "autorisierte Übersetzung aus dem
Holländischen von Rhea Sternberg" is. Het substantief in de titel
laat er geen twijfel over bestaan dat deze Buysse-publicatie in de
lange Duitse traditie van dorpsverhalen ingelijfd werd. Als illustratie
van die stelling opent de novellenbundel met het verhaal Der kleine
Wei/er. De keuze van de vier vertaalde verhalen beperkte zich overigens niet tot één bundel in de brontaal. Twee kwamen er uit Vtzn
arme mensen (1901), en telkens een uit TussenLeieen Schelde (1904)
en In de natuur (1905). Bij deze eerste Duitse publicatie van Buysse
in boekvorm valt op dat er geen enkel verhaal uit de vroege naturalistische novellenbundels Uit Vlaanderen (1899) of Te lande (1900)
uitgekozen werd. De vertaler respectievelijk de uitgever heeft hier
eenduidig verhalen uit de latere en meer 'gematigde' periode van
Buysse verkozen.

Holländische Dor/ieschichten werd als nummer 655 uit de reeks
'Kürschners Bücherschatz' van de uitgeverij Hillger gepubliceerd,
"eine Sammlung illustrierter Romane und Novellen, begründet
1896 von Joseph Kürschner" (titelblad). In dit geval beperkten de
illustraties zich tot een afbeelding van de auteur op het eerste blad.
Op de omslag van het boek staan ook reclameboodschappen,
meestal voor eigen uitgaven van de uitgeverij, maar ook bijvoorbeeld
voor een haargroeimiddel of voor 'Thüringer Wurstwaren' ... O.a. uit
de reclame voor 'Hillgers illustrierte Volksbücher' of voor het maan163
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Holländische Dorfgeschichten.
delijkse tijdschrift 'Die Wissenschaft für Alle' is af te leiden dat de
Berlijnse Hillger uitgeverij met de reeks 'Kürschners Bücherschatz'
niet als doel had, bibliofiele uitgaven op de markt te brengen, maar
veeleer geïllustreerde en gepopulariseerde uitgaven die een brede
massa zouden bereiken. In de reeks kwamen ook auteurs van triviaalliteratuur zoals Hedwig Courths-Mahler voor. Bovendien gaf
uitgeverij Hillger ook misdaadromans, een Duitse jeugdboekenreeks, taallexica en 'Bücher des Wissens' uit. Tijdens de eerste
wereldoórlog was Hillger heel actief op het vlak van boekenwinkels
aan het front, waar hij "ein nicht allzu qualitätvolles Buchangebot"
ter beschikking stelde (Wittmann 1991: 277).
De vijf andere publicaties in boekvorm verschenen allemaal in oorlogstijd. In vier hiervan wordt uit de titel of ondertitel duidelijk dat
de naam Vlaanderen intussen aanzien en een reputatie genoot die
het gebruik van het woord in een titel zonder meer mogelijk maak164

te, misschien zelfs begunstigde. Drie van de oorlogspublicaties verschenen bij de uitgeverij Georg Müller uit München, die hiermee de
belangrijkste Buysse-uitgever van het Duitse taalgebied werd. Het
eerste decennium van de in 1903 opgerichte uitgeverij Georg Müller
was een verhaal van succes en expansie. Müller veroverde een leidende positie op de Duitse boekenmarkt, doordat hij vooral met vertalingen van oudere werken uit de wereldliteratuur een grote golf van
nostalgie losweekte bij het doelpubliek, namelijk de rond de
eeuwwisseling opkomende burgerij (zie Meyer 1989: 23). De uitgever beperkte zich niet tot een programma of een literaire stijlrichting, hij streefde een heus universeel programma na, dat hij overigens tot de eerste wereldoorlog ook grotendeels realiseerde.
Von Jahr zu Jahr wurde das Programm erweitert. Es
erschienen die "Klassiker des Altertums", die "Bücher der
Abtei Thelem", bibliophile Ausgaben, 1906 die "Perlen älterer romanischer Poesie", 1906 begann eine Gogol-, 1910 eine
Puschkin- und Turgenjew-Ausgabe, 1907 entstand der Plan,
die deutsche Gesamtsausgabe der Werke Strindbergs zu bringen, 1908/09 kamen die gesammelten Werke Ariosts.
Boccaccio neben Brentano (18 Bände), Casanova neben
Eichendorff und Hebbel, Hölderlin neben Molière,
Thackeray neben Montaigne, alles Ausgaben in vielen
Bänden, kritisch durchgesehen, die Welt des Buchs oder aller
Bücher aller Zeiten, in der ganzen historischen und weltliterarischen Breite aufgeblättert. 1909 wurde die chronologische, die Briefe einschlieBende Propyläen-Ausgabe der sämtlichen Werke Goethes begonnen, 1910 folgten die sämtlichen
Werke Schillers. [... ] 1913 erschien die berühmte kritische
Ausgabe der sämtlichen Werke Hölderlins, herausgegeben von
Norhert von Hellingrath. (Flemmer 1974: 142-143)
Een indrukwekkende lijst dus, waarbij men niet uit het oog mag verliezen dat Müller in zijn 'literatuursupermarkt' ook heimatgedichten
en minderwaardige lectuur aanbood: "Müller wählte mit groBer
Sicherheit das auch geschäfdich Brauchbare" (Geiger 1953: 107108). Daarom is niet iedereen het over de artistieke beweegredenen
van de uitgever eens. Zo beschouwt Von Kritter de voortzetting van
het programma van de klassiekers ook tijdens de oorlog als een
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"Beweis für das aulSerordendiche literarische Engagement von
Georg Müller und sein sehr weitreichendes Interesse in verschiedenartigsten Gebieten" (Von Kritter 1989: 139). Anderzijds
bewijst de snelle ommezwaai in de productie bij het uitbreken van
de oorlog voor Meyer, dat de bibliofiele en cultuurhistorische oriëntering van de uitgeverij meer met de nieuwe behoeften van de Duitse
boekenmarkt samenhing dan met het artistieke en literaire engagement van de uitgever. Ook de intussen zeer gerenommeerde Müller
spreidde toen, zoals de meeste andere Duitse uitgeverijen, patriottisch-nationalistisch engagement tentoon, wat zijn neerslag vond in
oorlogsverheerlijkende literatuur en lyriek en een groot aantal neoromantische populaire auteurs (zie Meyer 1989: 25-26). Geiger wijst
erop dat er vooral in het begin van de oorlog een dieptepunt in de
omzet was, maar dat vanaf 1915-16 het literaire boek opnieuw aan
belang won (1953: 125). Na de dood van Georg Müller in 1917 en
na het einde van de oorlog kreeg de uitgeverij grote financiële moeilijkheden en begon ook de uitverkoop van vele klassiekers en verzamelde werken (zie Flemmer 1974: 144 en Wittmann 1991: 314).
De drie boeken van Buysse werden allemaal in de periode na het
inhoudelijke keerpunt gepubliceerd9 • Hoewel ze niet expliciet bij een
bepaalde reeks horen, lijken ze qua opmaak sterk op elkaar. Ze
hebben een uiterst sobere omslag: de achterzijde is leeg en op de
voorzijde staat alleen de titel met de toevoeging "von Cyriel Buysse";
de novellenbundels hebben een blauwe, de roman een gele achtergrond. Titel en auteur zijn omrand met een eenvoudige, naar een
spiegelvorm verwijzende illustratie. Deze bescheidenheid qua vormgeving getuigt overigens van Müllers opvatting. In een tijd waarin de
boekencultuur zich op formele elementen zoals de typografie en de
ambachtelijke kwaliteiten concentreerde, koos Müller bewust voor
kwaliteit zonder franje. Voor hem betekende meesterschap ook de
beperking van opmaakelementen (zie Geiger 1953: 121). In geen
enkele van de drie boeken wordt aan de vertaling enige uitleg, een
verklaring of een inleiding toegevoegd.
(9) Een vertegenwoordigster van de uitgeverijencombinatie Ullstein Langen Müller deelde
me per brief mee dat verdere inlichtingen omtrent de Buysse-publicaties helaas niet meer bij
de uitgeverij Müller verkrijgbaar zijn, omdat er door de wereldoorlog en een uitgeverswissel
geen documenten noch archiefstukken over de periode van de eerste wereldoorlog bewaard
zijn gebleven.
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Arme Leute.

Driemaal wordt wel vermeld dat het om een 'berechtigte
U ebertragung von Georg Gärtner' gaat, maar alleen in Arme Leute

wordt ook de brontaal vermeld: In tegenstelling tot de informatie in
de Hillger-publicatie staat hier niet 'aus dem Holländischen', maar
'aus dem Flämischen'. In de beide andere Müller-boeken werd de
brontaal ofwel niet belangrijk genoeg bevonden, ofwel geloofde men
dat de lezers dit wel uit de titel af konden leiden. De enige
bijkomende informatie op het titelblad heeft betrekking op de genre:
Arme Leute zijn "verhalen", Flämische Dor/geschichten zijn "vertellingen", en Ein Löwe von Flandernis in de Duitse versie geen roman,
maar ook een "vertelling".
Deze vaststelling relativeert enigszins mijn bibliografisch uitgangspunt dat er van Buysse twee romans en vier vertellingenbundels in Duitse vertaling gepubliceerd werden, want een van de
romans werd eveneens als een vertelling gecategoriseerd. Ik wijs er in
dit verband ook op dat de roman Der nächtliche Ueberfall als een

167

vertelling in Flämische Dorfieschichten opgenomen werd 10 • De indeling in genres bevestigt hier de classificatie van Buysse als auteur van
dorpsverhalen. Achteraan in elk boek prijst Georg Müller nog
andere publicaties uit dezelfde interessesfeer aan. In Arme Leute
blijft dat beperkt tot de twee toen reeds verschenen Buysse-boeken.
Voor Flämische Dor/geschichten werd een citaat uit de Münchner
Neueste Nachrichten geplukt dat de natuurlijkheid en de echtheid
van de Vlaamse descriptieve kunst nog eens benadrukt: "Cyriel
Buysse ist jedenfalls ein Dichter, der freudig aus der Wirklichkeit
schafft. Seine Dorfgeschichten sind echt, es ist kein unnatürlicher
Strich in diesen holzschnittmäBigen Charakterstudien".

Flämische Dor/geschichten en Eine Löwe von Flandern

(1 O) Degering stelt in zijn onderzoek naar de novelle vast dat die zich niet eenvormig, en
zeker niet louter kwantitatief van de roman onderscheidt. Op basis van vele andere beschrijvingen van de novelle definieert hij ze als een "Erzählung van kürzerem bis mittlerem
Umfang, die in straffer, sehr konzentrierrer Farm eine bedeutende, ungewöhnliche,
'unerhörte', dabei jedoch wahr scheinende 'Begebenheit' zur Darstellung bringt" (Degering
1994: 9).
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In Ein Löwe van Flandern en in Flämische Dorfgeschichten worden
bovendien ook nog Belgien van Wilhelm Hausenstein evenals
meerdere vertalingen van werken van Eugen [sic] Dernolder
aangeprezen: Der Wég der Dornen. Ein Rembrandt-Roman, Albions
Todeskampf en Ein Märchen an der Schelde. Hoewel Dernolder in
deze teksten soms als 'belgischer Dichter' voorgesteld wordt, wordt
ook hier met geen woord gerept over de brontaal. Dernolder heeft
weliswaar in het Frans geschreven, toch wordt hij hier als de beschrijver van de "Meister des flämischen Volkslebens, der Breughel,
Teniers, Ostade und Vermeer van Delft" opgevoerd.
Ook de Flämische Dorfgeschichten bestaan hoofdzakelijk uit vertellingen van de 'latere' Buysse: twee uit In de natuur (1905), drie uit
Lente (1907) en een uit 'k Herinner mij (1909). Daar werden ook
nog de toen vrij nieuwe roman De nachtelijke aanranding (1912) en
het vroege, duidelijk naturalistisch beïnvloede verhaal De pokken
(oorspronkelijk 1889, gepubliceerd in 1895) aan toegevoegd. De
naturalistische tendens uit de vroege periode van Buysse is duidelijker merkbaar in Arme Leute. Daarin werden, voor de eerste keer in
een Buysse-publicatie van uitgeverij Müller, ook novellen en
vertellingen opgenomen uit de eerste Nederlandse bundels van
Buysse (Uit Vlaanderen, 1889 en Te lande, 1900). En niet zomaar als
een marginale verschijning, want met in totaal vier vertaalde verhalen (De gevangenen, De kikkers, Pierke en Kootje en De baanwachter) is Uit Vlaanderen zelfs een van de best vertegenwoordigde
bundels in deze publicatie. Bijzondere aandacht verdient de titel
Arme Leute. Geschichten aus Flandern. De doorslaggevende kenmerken van de eerste Buysse-publicaties, namelijk de genreaanduiding 'verhaal' en de herkomstaanduiding 'Vlaanderen', worden voor
de eerste keer alleen nog in de ondertitel vermeld. Er wordt een kenmerk op de voorgrond geplaatst dat op een meer indirecte manier
naar Vlaanderen, of minstens naar het in Duitsland bestaande beeld
van Vlaanderen verwijst. De titel Arme Leute wordt onmiddellijk
met een minder ontwikkelde en landelijke bevolking in verband
gebracht, er ontstaan echter geen negatieve associaties, maar veeleer
gevoelens van sympathie, van medeleven, van medelijden bijna. Dat
komt overeen met de nagenoeg patriarchale houding van het moderne, geïndustrialiseerde, grootstedelijke en economisch sterke
Duitse rijk ten opzichte van het simpele, kleine en verwante volk van
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agrariërs. Op louter literair vlak moet opgemerkt worden dat reeds
meer dan een halve eeuw tevoren Dostojevski een roman met
dezelfde titel gepubliceerd had (zie Hoefen 1974: 31). Het is niet uit
te sluiten dat de keuze van de titel van Buysses novellenbundel direct
of indirect op dat vroegere boek wilde zinspelen. Binnen een nationaal literatuursysteem is de toespeling op vroegere succestitels
namelijk een beproefd recept (zie Nies 1994: 50). In zeker opzicht is
ook de opname van het begrip 'dorpsverhaal' in de meeste titels een
zinspeling op de succesvolle en populaire dorpsverhalentraditie van
de 19de eeuw. Zo had bijvoorbeeld Berthold Auerbach de uiterst
populaire Schwarzwälder Dor/geschichten (1834-54) en de Neue
Dor/geschichten (1876) gepubliceerd (zie Müller 1995: 322). De
titelgeving is, net zo min als het (niet-)vertalen, zelf geen waardenvrije of zelfstandige activiteit in een maatschappelijk-literair vacuüm
(vgl. Van den Braeek 1999: 266, voetnoot 9). Beide sluiten bij een
bestaande traditie aan, en zijn dus gebonden aan een bepaalde context en in zekere mate ook aan een bepaalde ideologie 11 •
In hetzelfde jaar 1917 verscheen nog een nieuwe novellenbundeL
Geschichten aus Flandern, bij uitgeverij Reelam in Leipzig, en wel
onder nummer 5916 in de reeks 'Reclams Universalbibliothek'. Ook
de uitgeverij Reelam speelde een belangrijke rol bij de popularisering van de literatuur, bijvoorbeeld omdat ze al in 1914 op mercantilistische wijze boekenautomaten invoerde in Duitse stations (zie
Wittmann 1991: 290). De 'Universalbibliothek' was reeds in de
19de eeuw als 'Groschenbibliothek' ontstaan, d.w.z. als een reeks
met goedkope uitgaven van klassiekers. Ze was in elk geval degene
die zich op lange termijn het sterkst zou doorzetten (Bode 1978:
29). Haar succes had ze o.a. te danken aan haar keuze voor de
Scandinavische (later ook de Russische) literatuur, wat in Duitsland
de grote doorbraak van de uitgeverij betekend heeft.
Het Buysse-boek van Reelam bevat acht verhalen: twee uit de vroege
bundel Uit Vlaanderen en ook telkens twee uit de latere bundels In

(11) Robyns (1992) stelt interessante vragen over de ideologische rol van het vertalen en
de vertalingen onder de invloed van socio-institutionele normen. In die zin kunnen vertalingen tot de structurering en de ontwikkeling van het sociale discours bijdragen.
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Geschichten aus Flandern

de natuur, Lente en Stemmingen' 2 • Ook hier beweert het titelblad dat
het om een "[b]erechtigte Ubertragung van Georg Gärtner" gaat.
De acht vertaalde Geschichten aus Flandern werden zonder inleiding
of nawoord afgedrukt. Achteraan verklaart de uitgeverij de keuze van
het kwaliteitsarme papier: "Im Weltkrieg auf Kriegspapier
gedruckt". Ook deze bundel bevat reclame, evenwel enkel literaire,
en uitsluitend voor andere publicaties van Reclams Universalbibliothek, "[e]ine Auswahl guter billiger Bücher". De werken waarvoor
reclame gemaakt wordt, zijn volgens nationale resp. volkse criteria
ingedeeld. Onder het kopje 'Flämische Schriftsteller' worden vol-

(12) Ook in dit geval heeft de archivaris van de uitgeverij me per brief meegedeeld dat er
geen verdere informatie of documenten over het ontstaan van deze publicatie meer voorhanden zijn, omdat het archief van de uitgeverij tijdens de oorlog zwaar beschadigd werd.

17 1

gen de werken aangeprezen: Ernst Staas van Anton Bergmann ("eines
der populärsten Bücher der flämischen Literatur"), Die hölzerne
Klara, Der arme Edelmann en Der Rekrut van Hendrik Conscience
("der ursprüngliche Schöpfer der flämischen Prosaliteratur. Die
ländliche Idylle hat in ihm einen ihrer liebenswürdigsten, gemütund humorvollsten Vertreter"), en ook Zeiten und Zonen van Pol de
Mom ("eine Auslese aus dem lyrisch-epischen Schaffen des flämischen Dichters und Führers der flämischen Bewegung"). Tot de
'Belgische Schriftsteller' horen ook hier enkel Franstaligen, waarbij
ook andere literaire kenmerken en stemmingen beklemtoond worden: Camille Lemonnier, Maurice Maeterlinck ("intuitiv-visionär,
[... ] von geheimnisvoller Stimmung erfüllt, [... ] das Wesen der
Menschenseele") en Georges Rodenbach ("die Synthese deutscher
Innerlichkeit und romanischer Formvollendung [... ]. Seine von
einer subtilen Seelenkunde und schwermütigen Stimmung erfüllten
Novellen geben eindrucksstarke Bilder aus stillen Winkeln"). Ook
de "Holländische Schriftsteller" en hun werken passen meestal niet
in het Vlaamse schema van de landelijke idylle: bijvoorbeeld Der
neue Pastor- Bürgermeister Säbel van Buis ("Zeichnung originelier
Kleinbürgertypen, [... ] der Klassenkampfin einer Kleinstadt"), Die
Hoffnung aufSegen van Herman Heijermans ("in Heijermans ist der
holländischen Literatur zum erstenmal ein hervorragender
Dramatiker erstanden"), Die Familie Kegge van Bildebrand ("holländisches Bürgerleben der Biedermeierzeit"). En tot slot wordt ook
nog reclame gemaakt voor Reclam-boeken van 'moderne deutsche
Erzähler'. 'Erzähler' dus, en geen 'Schriftsteller', want de lijst bevat
inderdaad enkel auteurs die meestal heimatgeoriënteerd waren bij de
productie van hun novellen (bijvoorbeeld Otto Julius Bierbaum,
Alfred Bock, Felix Hollaender), hun schetsen en beelden (bijvoorbeeld Heinrich Hansjakob, de "Schwarzwälder Dichter") of hun verhalen (bijvoorbeeld Paul Grabein, Hans Ostwald, Peter Rosegger).
Het enige Duitstalige Buysse-boek dat ondubbelzinnig als roman
werd voorgesteld, was Rose van Dalen. Het werd namelijk als nummer 47 in de reeks 'Bibliothek der Romane' bij de uitgeverij Insel uit
Leipzig uitgegeven. Die populaire reeks met grote oplagen zorgde
tussen 1911 en 1924 voor 71 romantitels en genoot ook een groot
prestige, omdat ze in bibliofiele uitvoering (rode linnen banden met
een schip als symbool van de Insel-uitgeverij op de omslag) waarde-
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volle romans van alle volken en tijden probeerde uit te brengen.
Daarbij waren de werken van Dostojevski en Zola het best vertegenwoordigd (zie Zeller 1965: 313). Met reeksen als de 'Bibliothek der
Romane' of de 'Insel-Bücherei' wou de uitgeverij het Goethiaanse
begrip van de 'Weltliteratur' vorm geven. (zie Schneider s.d.: 9) en
haar "Kulturmission" vervullen (Wittman 1991: 286). Dat lnsel een
werk van Cyriel Buysse in vertaling publiceerde, baarde nauwelijks
opzien, omdat precies die uitgeverij rond de eerste wereldoorlog een
heuse Vlaamse traditie opgebouwd had. Van doorslaggevend belang
daarbij was de figuur van uitgever Anton Kippenberg, die in 1915
als Duitse kapitein naar België gestuurd was. Dat stemde hem
gelukkig, omdat precies de Vlaamse literatuur hem boeide: "Ich
kann in dieser Stellung vielleicht einiges Gute wirken, und daneben
habe ich Zeit, mich im flandrischen Lande umzusehen, mich in der
flämischen Sprache zu vervollkommnen und mich näher mit der
flämischen Literatur zu befassen" (Anton Kippenberg, citaat in
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Zeiler 1965: 175). Dat laatste is hem ongetwijfeld gelukt, want
Kippenberg heeft in enkele jaren tijd een indrukwekkend Vlaams
literatuurprogramma bij Insel uitgebouwd: in totaal enkele tientallen publicaties, gaande van teksten uit de Middel-Nederlandse
literatuur over Franstalige Vlamingen zoals Charles de Coster en
Georges Eekhoud tot auteurs als Stijn Streuvels, Herman Teirlinck,
August Vermeylen en natuurlijk ook Cyriel Buysse 13 • De toenmalige
Flamenpolitik van de Duitse overheid heeft het vertalen uit de
Vlaamse literatuur zonder twijfel onrechtstreeks begunstigd. Toch is
het programma duidelijk volgens literaire criteria gekozen, het was
"alles andere als ein politisches Programm". Kippenberg heeft eerder
"die Gunst der Stunde erkannt und genutzt" (Van Uffelen 1993b:
241 resp. 244-245) 14 • Hoewel Insel dus slechts één Buysse-boek in
Duitse vertaling gepubliceerd heeft, is in het Goethe- en Schillerarchief in Weimar een uitgebreide correspondentie van die uitgeverij met betrekking tot Cyriel Buysse te vinden 15 •
Tot slot vermeld ik nog dat afzonderlijke Buysse-verhalen tijdens de
oorlog ook in twee bloemlezingen verschenen, die beide in 1918 en
niet toevallig door de uitgeverijen Müller en Insel uitgebracht werden. De titels Flandern. Ein Novellenbuch en Flämisches Novellenbuch
bevestigen de opmerkingen die voordien bij de afzonderlijke Buyssetitels gemaakt werden. In het eerstgenoemde (onder redactie van G.
Goyert) gaat het daarbij enkel om het verhaal Het slecht vijffrankstuk
(13) Zie Van Uffelen 1993a of 1993b: 240-241 voor de volledige lijst. Bij het uitbouwen
van zijn 'Vlaams programmà heeft Kippenberg in het begin ook een beroep gedaan op de
Nederlander Jan Greshoff, die bijvoorbeeld Het leven van Rozeke van Dalen voor vertaling
aanbevolen heeft. Zie daarvoor Van Faassen 1992: i.h.b. 49.
(14) Govaerts 1990 benadrukt eerder de politieke dan de literaire belangstelling van
Kippenberg. Zijn beweringen worden door Van Uffelen echter overtuigend gerelativeerd,
vooral op grond van het feit "dat de literaire belangstelling van de Insel uitgeverij voor de
Nederlandse literatuur de Eerste Wereldoorlog overleefde" (1993b: 245, de hele argumentatie vanaf p. 238; een nog uitvoerigere tegenargumentatie vinden we in Van Uffelen 1992).
In een bijdrage over de Duitse vertalingen van de werken van Felix Timmermans stelt ook
Dom vast dat Kippenberg als uitgever duidelijk niet in Vlaamse of Duitse politiek geïnteresseerd was, want hij zocht ook contact met uitgesproken anti-Duitse schrijvers. Van
Faassen van zijn kant hecht weer meer belang aan de "nationalistisch-politieke opvattingen"
van Kippen berg, hij beschouwt de belangstelling van de uitgever voor de Vlaamse literatuur
als "enigszins suspect" (1992: 45-46).
(15) Al in de Buysse-Mededelingen van 1992 beschreef ik uitvoerig deze correspondentie
in een bijdrage met de titel 'Over vertaalrechten, dialectpassages en papiertekort. De Buyssecorrespondentie van de uitgeverij Insel' (Van Doorslaer 1992). Daarom zal ik ze in deze bijdrage buiten beschouwing laten.
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in een vertaling van Georg Gärtner. Precies dat verhaal verscheen hetzelfde jaar ook in de lnsel-bloemlezing, zij het in een (andere) vertaling van Friedrich Markus Huebner, de redacteur van die bundel.
Huebner heeft bovendien gekozen voor het nog niet vertaalde Meneer
de burgemeester en voor de novelle Verkiezing, die Gärtner al vertaald
had. Beide bloemlezingen getuigen van een uitstekende kennis van de
toenmalige Vlaamse literatuur. Buysse vertoeft in het goede gezelschap van andere Vlaamse groten zoals Conscience, Streuvels, De
Bom, Baekelmans, Van de Woestijne en Teirlinck. Het opvallendste
verschil tussen de twee novellenbundels bestaat erin dat Huebner
enkel Nederlandstalige verhalen vertaald heeft, terwijl Goyert ook
verschillende Franstalige Vlamingen (b.v. De Coster, Rodenbach, Lemonnier) opneemt. Gayerts inleiding op de bundel is ook duidelijk
de meest politiek gekleurde. De betekenis van de Vlaamse literatuur
wordt ingebed in de pogingen van Frankrijk om met de Belgische
staat tot een "Annexion der Geister" te komen. In de inleiding op
Flämisches Novellenbuch gaat Huebner weliswaar ook weer uit van de
bewuste onderdrukking van de Vlamingen in de Belgische staatsstructuur16, maar hij benadrukt hier veeleer de artistieke waarden en
ontwikkeling van het buurvolk: "Es besitzt keins der kleineren Völker
Europas die verhältnismä:Big achtbare und gleiche Überfülle an
Malern, Tonsetzern, Dichtern, Bildhauern, Schriftstellern" (p. 1).
Bovendien houdt de uitgever van Flämisches Novellenbuch zich ook
aan een duidelijke literaire strategie. Zo werden alleen levende auteurs
opgenomen met stukken proza die uit de jaren na 1900 stammen.
Vaak werden ze door de auteur zelf voorgesteld.
Hierbei bestimmend war nicht lediglich der rein literarische
Gesichtspunkt, weshalb von dem einen ader anderen
Schriftsteller leicht ein Stück varhanden sein mag, das ihn
persönlich noch entscheidender kennzeichnet. Vielmehr
suchte der Herausgeber au:Ber dem dichterisch Bedeutungsvollen möglichst das stofflich Eigenartige zu berücksichtigen,
derart, da:B ein jeder flämische Landstrich, jeder flämische
Beruf, Typus und Daseinszustand im Bilde dieser

(16) Roland 1997: 59 wijst erop dat het boek ook uitdrukkelijk voor propagandadoeleinden gebruikt werd.
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Schilderungen deutlich venreten wäre. Das flämische
Novellenbuch möchte einen Querschnitt sowohl durch das
erzählerische Können in Flandern wie andrerseits durch die
flämische Menschenwelt, durch die flämische Gesellschaftsordnung liefern. Wenn in diesem Gesamtüberblicke die
Novellen aus ländlichen Lebenskreisen varwiegen und es
meist bedrückte, enge, karg begüterte Existenzen sind, die
gezeigt werden, so liegt dies daran, daG die flämischen
Schriftsteller Szenen aus dem Bürgertum, dem Wohlleben
und den Betrieben der GroGstadt aufzuzeichnen nur spärlich
Gelegenheit sehen. Die einst flämischen Oberklassen haben
sich zumeist zersetzt und sind äuGerlich und inwendig zu
Nachahmern derFremde geworden. (3-4)
De allerlaatste nieuwe vertaling van een Buysse-verhaal verscheen, als
volledig alleenstaand geval, pas tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
Flandern erzählt, de bloemlezing die de uitgeverij Alber uit
München uitbracht, werd nog een keer een vertaling van Restitutie
opgenomen, niet de al bestaande vertaling van Georg Gärtner, maar
een nieuwe van Karl Jacobs, die tegelijkertijd ook redacteur van de
bundel was. Bijna drie decennia na de eerste wereldoorlog verschijnt
Buysse natuurlijk in een heel andere literaire context. Van de
Woestijneen Baekelmans zijn weliswaar nog altijd aanwezig, anderzijds duiken in die bloemlezing ook namen zoals bijvoorbeeld Van
Cauwelaert, Claes, Demedts en natuurlijk Timmermans op. In zijn
begeleidend essay 'Das flämische Schriftturn der Gegenwart' rekent
Jacobs Buysse tot de oudere generatie en vraagt: "Wer kennt Cyriel
Buysse, der in scharfer psychologischer Schau das flämische
Landleben aus dem Blickfeld des 'Kasteelherrn' gestaltet [... ]?"
(302). Overigens valt het in die tekst op dat het beeld van
Vlaanderen bewust niet meer gereduceerd wordt tot de anekdotischlandschappelijke beschrijvingen, want Vlaanderen bestond niet
alleen uit een landelijk deel, maar ook uit steden als Brussel, Gent en
de wereldhaven Antwerpen. Daardoor verwerken de jongere schrijvers ook nieuwe onderwerpen, ze "streben aus der Enge des NurBäuerlichen, Nur-Idyllischen hinaus und drängen mit dem den
Flamen eigentümlichen Wirklichkeitssinn zu neuen Stoffkreisen
hin. Sie suchen das arbeitende Flandern und seine völkischen,
sozialen, technischen und psychologischen Fragen gültig zu gestal-
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ten" (302). Buysse geldt in die bundel duidelijk als vertegenwoordiger van het vroegere landelijke Vlaanderen, de door Jacobs
benadrukte kwaliteiten zoals de onverbiddelijke beschrijvingen en de
oorspronkelijke vertelkracht stemmen overeen met de kwaliteiten
die ook in het begin van de eeuw gewaardeerd werden.

2.2.4 Sociaal-democratische contacten
Er is al op gewezen dat de bibliografie van de Duitse Buysse-vertalingen eigenlijk tweeledig is. Enerzijds zijn er de vertalingen in
boekvorm die slechts door enkele uitgeverijen en rond de periode
van de eerste wereldoorlog gepubliceerd werden. Anderzijds ontstaat
uit de vertalingen die in kranten en tijdschriften verschenen zijn, een
volledig ander receptiebeeld. Dat strekt zich over een langere periode
uit (bijna een kwarteeuw). Het eerste zwaartepunt lag al in het eerste
decennium van de twintigste eeuw, toen vooral in het tijdschrift Die
neue Weltverschillende vertalingen gepubliceerd werden. Twee ervan
zijn van de hand van Rhea Sternberg, ze werden later ook in
Holländische Dor/geschichten opgenomen. Na 1907 wordt er een
rustpauze ingelast in de vertaling van Buysse-novellen. Vanaf 1913
wordt echter een nieuwe 'golf' ingezet, waarbij het zwaartepunt
duidelijk ligt bij de vertaler Georg Gärtner, de Nürnbergse krant
Frankische Tagespost en haar bijlage Die Furche.
Het is ongetwijfeld opmerkelijk dat alle opgesomde periodieken,
naast Die neue Welt en Die Furche ook nog het Berliner Tageblatt, de
Volksstimme uit Chemnitz, de Schlesische Bergwacht en Vorwärts,
duidelijk sociaal-democratisch georiënteerd of zelfs echte SPD-organen waren. Ook hier onderscheidt de receptie zich dus radicaal van
die van de publicaties in boekvorm. Zo was de Duitse Insel-uitgeverij duidelijk artistiek geïnspireerd en verzette ze zich tegen politisering (inzoverre dat tijdens de oorlog mogelijk was). Ook de uitgever Georg Müller was politiek neutraal, had dus in geen geval
bindingen met de SPD (zie Geiger 1953: 123). Was niet eerder te
verwachten geweest dat Buysse veeleer door conservatievere tijdschriften en kranten opgenomen zou zijn, aangezien zijn werk toch
aansluit bij de Duitse traditie van novellen en dorpsvertellingen? Die
stelling moet echter gedeeltelijk gerelativeerd worden. Want juist de
vooroorlogse sociaal-democratie had de aansluiting met de meest
177

vooruitstrevende ideeën van die tijd gemist en gedroeg zich op het
gebied van kunst en literatuur eerder als erfgename van de burgerlijk-klassieke ideeën (Pachter 1982: 45) 17 • Iemand zoals Cyriel
Buysse, die uit een burgerlijk milieu afkomstig was, maar tegelijk als
auteur een bijna naturalistische inhoud in de herkenbare vorm van
de dorpsvertelling goot, paste in het beeld van de sociaal-democratische massapers. Zo ontstond Die neue Welt bijvoorbeeld juist als
reactie op de conservatieve familiebladen en populaire tijdschriften,
met als belangrijkste Die Gartenlaube. Toen het eerste Buysse-verhaal
in Duitse vertaling gepubliceerd werd (Der Eimame, 1903), had Die
neue Welt al meer succes dan de grote 'burgerlijke' concurrent, ook
al gebruikte ze dezelfde middelen: vooral populaire literatuur en
streekliteratuur. In de drie opeenvolgende jaargangen 1903-19041905 verschenen er in totaal vier Buysse-verhalen van de hand van
drie verschillende vertalers. Het vijfde en laatste (al door Georg
Gärtner vertaald) werd al rond de oorlog afzonderlijk gepubliceerd.
In Vorwärts, het centrale orgaan van de sociaal-democratische partij,
blijven de Buysse-vertalingen beperkt tot twee kortere verhaaltjes in
de loop van een half oorlogsjaar: Reueverscheen in juli 1915 en Die
Gefangenen in januari 1916. Hetzelfde verhaal, Permentiers Rache,
heb ik teruggevonden in de bijlagen van twee andere SPD-bladen,
namelijk de Volksstimme uit Chemnitz (het 'orgaan voor het werkende volk') en de Schlesische Bergwacht uit Walden burg, het huidige Poolse Walbrzych (het 'sociaal-democratische orgaan voor het
industriegebied van Neder-Silezië'). Beide vertalingen verschenen in
1915, het 'meest succesvolle' jaar wat de Buysse-vertalingen betreft
in kranten en tijdschriften. Uit appendix 2 bij de bibliografie (met
drie vertalingen uit een onbekende krant) kan overigens afgeleid
worden dat ook voor vertalingen in periodieken gold dat de meeste
tijdens de oorlogsjaren gepubliceerd werden.
De koploper bij de publicatie van de Buysse-vertalingen was onbetwistbaar de Fränkische Tagespost uit Nürnberg, en vooral dan haar
ontspanningsblad Die Furche. Die vertalingen waren strikt genomen

(17) Juist voor een maatschappij zoals de Duitse in het Wilhelminische Rijk, kan hier de
stelling van Hoffmann verdedigd worden, "daB sich langfristige politische und
sozioökonomische Lagen auch in der belletristischen Veröffendichungspraxis durchserzen"
(1978: 210).
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een eenmanszaak, met uitzondering van de vertaling van Het paard,
die Heinrich Hesse in 1913 maakte. Georg Gärtner heeft minstens
negen novellen gepubliceerd in de krant waarvoor hij als redacteur
werkte. Eerst in de jaren 1913 en 1914, later opnieuw vanaf 1920.
De verklaring voor de onderbreking ligt in het feit dat Die Furche
tussen eind 1914 en 1920 niet verschenen is. Juist in die periode zijn
verschillende Buysse-vertalingen in de andere SPD-organen gepubliceerd. Heel waarschijnlijk heeft Gärtner zijn contacten met soortgelijke kranten gebruikt om zijn vertalingen een plaatsje te geven in
andere ontspanningsbijlagen. Al vanaf 1914 werden verschillende
vertalingen voorzien van het opschrift '(enige) officiële vertaling' of
'met toestemming van de auteur'. Dat komt overeen met wat
Gärtner in zijn briefwisseling met Anton Kippenberg beweert,
namelijk dat Buysse zelf hem die toestemming al voor de oorlog
gegeven had. Bovendien bestaat er ook hier geen twijfel over de
genre-indeling. Zowel bij de Purehe-publicaties van Permentiers
Rache, van Die Wallfohrt nach Sint-Cornelius-ten-Hove (allebei uit de
jaren '20) als bij Der Seelenverkauf (datum onbekend) voegde
Gärtner expliciet in het onderschrift toe dat het om 'eine
Dorfgeschichte aus Flandern' ging' 8 •
Heel waarschijnlijk heeft Cyriel Buysse in de Duitse sociaal-democratische kringen naam kunnen maken dankzij de socialistische
Belgische politicus Camille Huysmans, die van 1905 tot 1922 secretaris van de Tweede Internationale was (zie X. 1961). Dat blijkt
vooral uit een brief van Buysse aan Huysmans uit 1919. Daarin verwijst Buysse expliciet naar Huysmans' aanbeveling: "een paar maanden vóór den oorlog was ik, op uw aanraden, in onderhandeling geraakt met een compagnon van u uit München redacteur van de
Frankische Zeitung, als ik mij niet vergis. Zijn naam ben ik op 't
oogenblik vergeten. Al die documenten berusten nog in Den Haag.
Hij heeft echter een aantal boeken van mij in 't Duitsch vertaald en
is mij heel wat tantièmes van honorarium verschuldigd"
(5.9.1919)' 9• Ook Govaerts wijst op de Huysmans-hypothese (1990:
745). Hij schrijft dat Gärtner op aandringen van Huysmans met een

(18) In de twee vroegere publicaties van Pennentiers Rache stond er alleen: 'eine Geschichte
aus Flandern'.
(19) Ik bedank Joris van Parys, die mijn aandacht op deze brief gevestigd heeft. De brief
bevindt zich in de archieven van de Vakgroep Nederlandse Literatuur van de RU Gent.
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Vlaams vertaalprogramma begonnen is. Die stelling van Govaerts is
gebaseerd op de drie keer dat Huysmans in de Insel-correspondentie
van Weimar vermeld wordt.
De eerste vermelding is de brief van Buysse aan Gärtner (zie Van
Doorslaer 1992) waarin de auteur bevestigt dat Huysmans met hem
over de vertaalplannen van Gärtner gesproken heeft. Een paar dagen
later, op 5.3.1914, wendde de vertaler zich met een gelijkaardig verzoek tot Stijn Streuvels: "Mijnheer Camille Huysmans uit Brussel
heeft een vriend aangesproken om enkele werken van de modernere
Nederlandstalige literatuur in goede vertalingen in Duitsland bekend te maken. Bij de auteurs die in aanmerking komen, heeft hij
ook u genoemd." En in een briefvan 9.9.1916 wordt de politicus
voor de derde keer vermeld, namelijk wanneer Gärtner aan
Kippenberg voorstelt om de problemen met auteur August
Vermeylen via Huysmans op te lossen 20 • In de brief aan Streuvels
spreekt Gärtner over een bemiddelaar, waarschijnlijk iemand uit
Huysmans' omgeving, bijvoorbeeld uit het secretariaat van de
Tweede Internationale. Huysmans onderhield daarenboven goede
contacten met de Duitse sociaal geëngageerde auteur Karl Bröger,
die op dat moment ook voor de Fränkische Tagespost werkte. In het
Huysmansarchief van het Antwerpse AMVC (Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven) heb ik nog een ander interessant
document gevonden dat een bewijs levert voor de mogelijke rol die
de politicus gespeeld heeft bij het steunen van de vertalingen van
Buysses werken, namelijk een prentbriefkaart van de Oostenrijker
Engelhert Pernerstorfer. Huysmans zou deze sociaal-democratische
medewerker van de Weense Arbeiter-Zeitungde lectuur van Het gezin
Vtm Paemel aangeraden hebben, want op 17.11.1913 schreef
Pernerstorfer aan Huysmans: "Mein Buchhändler teilt mir mit, dass
die flämische Ausgabe von Buysse 'La fam. v. Paemel' vergriffen.
Könnten Sie sie mir verschaffen?" Onder de Europese sociaal-democraten genoot Huysmans blijkbaar de reputatie van een literatuurkenner en af en toe misschien ook wel van iemand die Vlaamse

(20) Ik bedank Bert Govaerts voor de toelichtingen bij zijn stelling over Huysmans die hij
mij in een brief meegedeeld heeft.
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literatuur kon bezorgen. Omdat Huysmans Buysse daarenboven ook
nog persoonlijk gekend heeft, is het inderdaad meer dan waarschijnlijk dat de politicus indirect een beslissende rol gespeeld heeft bij de
verspreiding van de auteur onder Duitse sociaal-democraten.

2.3 Bibliografie van de secundaire literatuur over Buysse in Duitsland
Alle recensies over Buysse, zowel van zijn Duits- als zijn Nederlandstalige werken, en andere vermeldingen in Duitstalige bronnen werden opgenomen. De basis voor die bibliografie is het kranten- en
tijdschriftencorpus dat in een eerder hoofdstuk van mijn proefschrift
gebruikt en toegelicht wordt. Ook deze bibliografie is chronologisch
opgebouwd. Omdat de meeste recensies geen eigen titel hebben of
tot een literair overzicht behoren dat meerdere Nederlandstalige
werken gelijktijdig behandelt (bijvoorbeeld onder de kop 'Niederländische Literatur', 'Flämische Literatur' of 'Holländische
Dichtung', in Das literarische Echo ook 'Belgischer Brief' of
'Holländischer Brief'), vermeld ik in de tweede regel tussen haakjes
telkens het onder-Werp van het artikel. De eerste regel geeft de auteur
van de bijdrage aan, de derde de precieze bronvermelding.

1898-99
Dr. Paul Raché, Hamburg
(algemeen, o.a. Het Recht van den Sterkste)
in: Das literarische Echo, p. 282
1900
Jostenoode
(vergelijking Buysse-Zola)
in: Die Gesel/schaft, p. 262-263
1900-01
Paul Raché

( 'n Leeuw van Vlaanderen)
in: Das literarische Echo, p. 817
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1901-02
Max Conrat
( Vtm arme menschen)
in: Das literarische Echo, p. 1066
Max Conrat
(Buysse over Maeterlinck in het tijdschrift Den Gulden
in: Das literarische Echo, p. 1640

1903-04
Heinrich Bischoff, Luik
(algemeen, staatsprijs, Schoppenboer, Het gezin Vtm
in: Das literarische Echo, p. 574-575

Wincke~

Paeme~

M. Conrat
(Buysse over Streuvels in een recensie, waarschijnlijk m GrootNederland)
in: Das literarische Echo, p. 716

1904-05
H. Bischoff
(In de natuur)
in: Das literarische Echo, p. 1652-1653
M. Conrat
(Buysse over Zola in een recensie, waarschijnlijk in Groot-Nederland)
in: Das literarische Echo, p. 503
M. Conrat
(over Prosper van Hoves kritiek op o.a. Buysse in Groot-Nederland)
in: Das literarische Echo, p. 871

1905-06
L. Grapperhaus, Amsterdam
(algemeen, Daarna)
in: Das literarische Echo, p. 926-927
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H. Bischoff
(algemeen, staatsprijs, Rozeke van Dalen)
in: Das literarische Echo, p. 1680-1981
1906-07

M. Conrat
(Buysse over Maeterlinck in een reisverslag in Groot-Nederland)
in: Das literarische Echo, p. 1398-1399
1907-08

J. Brouwer
(In de natuur)
in: Die schöne Literatur, p. 266-267

J.G. Talen, Zwolle
( t Bolleken)
in: Das literarische Echo, p. 274

J.G. Talen
(Lente)
in: Das literarische Echo, p. 1383-1384
1908

J. Brouwer
( t Bolleken)
in: Die Schöne Literatur, nr. 19, p. 322
1908-09

J.G. Talen
(algemeen, verhalend proza in Vlaanderen)
in: Das literarische Echo, p. 1766
1909

J. Brouwer
(Lente)
in: Die Schöne Literatur, nr. 2, p. 32
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1909-10
H. Bischoff

(Het volle leven, 'k Herinner mi;)
in: Das literarische Echo, p. 1176-1177
1910-11

J.G. Talen
(Het Ezelken)
in: Das literarische Echo, p. 1125
1911- 12
Talen

(De vroolijke tocht)
in: Das literarische Echo, p. 496
Bischoff

(Het Ezelken)
in: Das literarische Echo, p. 790
B. van Deun
(literatuurprijs, Stemmingen)
in: Das literarische Echo, p. 934
1912-13
[auteur onbekend]
(de Parijse Revue over Cyriel Buysse)
in: Das literarische Echo, p. 561

Bischoff

(De vroolijke tocht, Stemmingen)
in: Das literarische Echo, p. 561
1913-14

H. Bischoff
(De nachtelijke aanranding, Levensleer)
in: Das literarische Echo, p. 992
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Talen

( Ván Hoog en Laag)
in: Das Literarische Echo, p. 1638

1916
Albert Köster
'Die belgische Literatur der Neuzeit' (algemeen)
in: Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik,
10de jaargang, p. 1157-1190

1916-17
Tony Kellen
'Die vlämische Literatur' (algemeen, Het Recht van den Sterkste)
in: Das literarische Echo, p. 287

1917
[auteur onbekend]

(Flämische Dorfgeschichten)
in: Münchner Neueste Nachrichten (geciteerd in reclame bij Arme

Leute)
[auteur onbekend]

Geschichten aus Flandern (gewone mededeling)
in: Die Schöne Literatur, nr. 12, p. 190

1918
Hans Knudsen

(Flämische Dorfgeschichten)
in: Zeitschrift für Bücherfreunde, Neue Folge, 1Ode jaargang I, bijlage
27-28

R.S.
'Zwei flämische Bauernromane' (Rose van Dalen)
in: Der Belfried, 3de jaargang, p. 140

V. Th. Hoffmann
(Rose van Dalen)
in: Der Kunstwart, dec. 1918, p. 197
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G.W

(Rose van Dalen)
in: Zeitschrift Jür Bücherfteunde, Neue Folge, 1Ode pargang II,
bijlage 401-102

1919
K. v. Str.
(Rose van Dalen)
in: Politisch-Anthropologische Monatsschrift (vroeger: Revue), 18de
jaargang, p. 143-144
[auteur onbekend]

(Ein Löwe von Flandern)
in: Politisch-Anthropologische Monatsschrift (vroeger: Revue), p. 527

1920
Georg P.M. Roose
'Niederländische Literatur in Deutschland. Cyriel Buysse, I'
in: Furche (nr. 43, april)
Georg P.M. Roose
'Niederländische Literatur in Deutschland, Cyriel Buysse, II'
in: Furche (nr. 44, 28.4)

1920-21
EM. Huebner
(algemeen, toneel)
in: Das literarische Echo, p. 678-682

1922
]. Decroos
(algemeen, romans van Buysse)
in: Niedersachsenbuch, boekdeel 7, p. 31
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2.4 Analyse en interpretatie van de secundaire bibliografie

Een eerste opvallend kenmerk van de kritieken is dat ze in vergelijking met de Duitse Buysse-vertalingen vrij vroeg gepubliceerd werden. In een tijdspanne van ongeveer twee decennia verschenen alleen
al in het door mij onderzochte corpus 30 kritieken over Buysse, en
wel enkel over zijn Nederlandstalige werken. In enkele gevallen
waren het ook slechts kortere vermeldingen in het kader van een
overzichtsartikel over Belgische of Vlaamse literatuur. Dat relatief
grote aantal in de periode voor het verschijnen van de Duitse vertalingen kon bijna volledig aan Das literarische Echo toegeschreven
worden, dat door zijn uitvoerige en gedetailleerde internationale
berichtgeving uitmuntte. Meestal was het positieve kritiek. Zo had
Het recht van de sterkste Paul Raché2 1 heel duidelijk kunnen overtuigen, want hij roemde de kleurrijke, sterk realistische en geslaagde
beschrijving van het Vlaamse boerenleven. De volgende romans
zouden echter de virtuositeit van dat vroege boek niet kunnen
evenaren (1898-99). Raché haalde dezelfde vergelijking twee jaar
later nog eens aan bij de bespreking van 'n Leeuw van Vlaanderen. In
de jaargang 1903/04 verscheen een uitvoerige 'belgischer Brief' naar
aanleiding van de uitreiking van de staatsprijs voor literatuur, waarvoor Buysse een van de zes kandidaten was. Voor de criticus
Heinrich Bischoff vertegenwoordigde Buysse op een uitgesproken
manier het naturalisme. Hij citeerde uitvoerig uit de bijdrage van de
Gentse professor De Clercq, die Buysses Schoppenboer een aaneenschakeling van vloeken, verwensingen, verkrachtingen en gruweldaden noemde, waarbij hij zelfs hoopte dat Buysse zijn volgende
werken in een andere taal zou schrijven. Bischoff was het met De
Clercq helemaal niets eens, want hij verweet de professor eenzijdigheid: "Die groEe Kunst des Verfassers, namendich seine mächtige
Einbildungskraft, die den Prüfungsrat gezwungen hat, sein Werk so
hoch zu stellen, werden dann nur beiläufig erwähnt." In dezelfde bijdrage werd overigens naar Het gezin Vtm Paemel verwezen als een
drama van socialistische strekking. Ook het jaar daarna, in de jaargang 1904/0 5, verwees Bischoff naar aanleiding van de publicatie
van In de natuur nog een keer naar de reputatie van Buysse als
(21) Grave 1997 behandelt de kritische opmerkingen van Raché over de Nederlandse
literatuur in het algemeen.
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'Schmutzautor' (vuilschrijver). Die reputatie gebruikte hij als aanleiding om aan te tonen dat andere, realistisch-literaire kwaliteiten van
Buysse misschien te lang onopgemerkt gebleven waren.
Sein neuestes Werk 'In de natuur' (Bussum, van Dishoeck)
zeigt nichts von diesem Schmutze, der seinem Namen
anklebt. Durch und durch realistisch, d.h. voll der
lebenswahrsten Darstellung, ist es wohl, aber frei von jeder
HäBlichkeitssucht. Ein mit echten Dichteraugen geschautes
farbenprächtiges Naturbild leitet eine Sammlung von
Dorfskizzen aus dem vlämischen Volksleben ein, die diese
Bevölkerung einerseits in ihrer rührenden, treuherzigen
Einfalt, andererseits in ihrer lächerlichen Beschränktheit und
Engherzigkeit, mitunter auch in ihrer Rohheit, in einer Reihe
der originellsten, allen Ständen angehörigen Typen, vom
Landedelmanne bis zum Betder, zeigen. Besandere Sittenschilderungen [... ] wechseln ab mit den Geschichten und
Charakterbildern einzelner Volkstypen. (1904/05, p. 1652)
In de vooroorlogse jaren beschreef Bischoff nog verscheidene keren
de nieuwe werken van Buysse en hij deed dat op dezelfde lovende
manier. Zo had hij het bijvoorbeeld over Het leven van Rozeke van
Dalen ("die an saftigen Einzelheiten reiche Schilderung des vlämischen Bauernlebens" - 1905-06), 'k Herinner mij ("[Buysse] finder seine alte Kraft wieder auf seinem meigensten Gebiete, dem der
Dorfdichtung" - 1909-10), Het Ezelken ("Der Humor [... ] durchströmt das jüngste Werk des fruchtbaren C. Buysse, sein fünfundzwanzigstes, die Erzählung 'Het Ezelken', die sich in der
Verspottung des echt vlämischen Typus der 'Kwezel', d.h. der
Betschwester, gefällt" - 1911-12), De vrolijke tocht ("eine treffliche
Schilderung einer Autoreisein Frankreich"- 1912-13), Stemmingen
("Diese Stimmungsbilder und kleinen Erzählungen gehören [... ]
zum lnnigsten, Feinsten, Rührendsten, was der Dichter geschrieben"
- 1912-13) en De nachtelijke aanranding ("Durch echt vlämischen
Humor zeichnet sich die[se] sehr unterhaltende Geschichte [... ] aus"
- 1913-14). Bischoff was alleen voor Het volle leven kritischer, omdat
hij het van een minder hoog niveau vond (1909/1910). De artikels
van J.G. Talen waren gebaseerd op recensies in Nederlandse tijdschriften en kranten die in samengevatte vorm in Das Literarische
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Echo weergegeven werden. Ook daarin werd Buysse vrijwel altijd
geprezen.
Die respectvolle houding tegenover Buysse was deels persoonlijk
bepaald en was niet de algemene toon in Das Literarische Echo, want
bij andere critici werden af en toe ook meer negatieve accenten
geplaatst: "Bei diesem Autor ist die Romantik stark entwickelt, dagegen die Sprache verflacht und nicht sonderlich verschieden von
einem mittelmäBigen nordniederländischen Stil. Buysse ist aber ein
unterhaltender Erzähler und guter Psychologe. Sein Ehebruchsroman 'Daarna' (van Holkema en Warendorf) ist fesselnd
geschrieben, stögt aber durch eine materialistische Auffassung ab"
(L. Grapperhaus, 1905-06).
Vanaf de jaargang 1907/08 werd ook in Die Schöne Literatur, met
name door J. Brouwer, meermaals over enkele Nederlandstalige
werken van Buysse verslag uitgebracht. Onder andere op grond van
de vaststelling dat Buysse geleidelijk meer een Hollander geworden
was, wist Brouwer bijvoorbeeld In de natuur te waarderen, vooral de
vertellingen over het primitieve Vlaamse gedrag, want het begrip
'Vlaams' werd door Brouwer indirect met een lagere trap van
beschaving gelijkgesteld.
Auch Cyriel Buysse ist ein Vlamländer, aber einer, der ganz
zum Holländer geworden ist. Seine Sprache, sein Stil, seine
Ausdrucksweise machen ihn zu einem Nord-Niederländer,
wie er ja auch im Haag wohnt. Doch ist der Schauplatz aller
Geschichten in diesem Buche seine flandrische Heimat. Wir
bekommen sehr anziehende Einblicke in das Dorfleben und
die Sitten der vierschrötigen vlämischen Bauern ("vleem'sch"
ist in der Mark Brandenburg, die im Mittelalter viele vlämische Kolonisten aufgenommen hat, noch heute soviel als
"unfreundlich, grob")
[... ] Buysse beschreibt nun die Orgien, die nach dem Siege der
kierikalen Partei gefeiert werden. Das ganze Dorf ist betrunken, aber die Kierikalen sind gewählt. Oder die Geschichte von
der Auslosung, wo es zwischen ausgelosten Rekruten zweier
feindlicher Dörfer zur Prügelei kommt. Das Buch ist sowohl
literarisch als kulturgeschichtlich interessant. (1907 /08)
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Vergelijkbare denigrerende opmerkingen van Brouwer vinden we
ook naar aanleiding van zijn bespreking van 't Eo/leken, dat Buysse
aan zijn 'landgenoten' gewijd heeft. "Und nun fragen wir uns,
warurn B. seinen Landsleuten dieses Buch gewidmet hat. Wollte er
ihnen ejn Stückchen Kulturgeschichte aus ihrer eigenen Mitte darbieten? Oder sollen sie es als eine Warnung auffassen? Will der Verf.
sagen, dag die guten Vlamländer den Alkohol ein wenig zu gern
haben?" (1908). Brouwer was alleszins op literair vlak van Buysse
overtuigd geraakt, want hij zag de publicatie als een kunstwerk en als
een verrijking van de Nederlandse literatuur. Een jaar later werd er
nog meer lof gestrooid, namelijk bij de publicatie van Lente, de
recentste bundel "des grogen Humoristen und Psychologen, der die
menschlichen Unvollkommenheiten so fein zu analysieren versteht
und der uns so prächtige Geschichten von seinen flämischen
Landsleuten erzählen kann" ( 1909).
Maar niet alleen de Nederlandse originelen werden in Duitsland
gerecipieerd, er werden ook verschillende recensies aan de Duitse
vertalingen gewijd. De auteurskwaliteiten die het meest vermeld
werden, onderscheidden zich niet fundamenteel van de receptie van
de Nederlandse werken. Zo is meermaals op zijn realistische vertelstijl gewezen, voor de Duitse werken werd dat evenwel met het
aspect van het landelijke of 'dorpse' karakter aangevuld (wat gezien
de Duitse titels niet verwonderlijk is). Dat was bijvoorbeeld het geval
in de recensie van Flämische Dorfgeschichten, die in 1917 in de
Münchner Neueste Nachrichten verscheen. Over dezelfde publicatie
schreef Knudsen in het Zeitschrift für Bücherfreunde (1918) dat het
een heel wat aantrekkelijker boek was dan degene die bij Hillger en
Reelam uitgegeven waren. Het belangrijkste gedeelte van de bundel,
Der nächtliche Ueberfoll, kon hij appreciëren als een fijn
waargenomen en met kracht doorgevoerd verhaal. Daarenboven
prees de criticus ook de humor. De combinatie van meerdere
kwaliteiten leidde ertoe dat hij Buysse in zijn verscheidenheid niet
alleen als auteur van dorpsverhalen waardeerde, maar ook als
'Dichter', d.w.z. als auteur van de betere literatuur. "Nicht lediglich
der stoffliche Reiz, die mit hellen Augen beobachtete Welt der
flämischen Bauern in weiter Ausspannung ihres äugeren und
inneren Daseins mit soviel bezeichnenden Zügen macht das Buch
interessant und beachtenswert, sondern doch auch nicht weniger die
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Gabe Buysses, Beobachtetes künstlerisch darzustellen, Wesentliches
herauszuheben und also dichterisch zu gestalten."
Van de beide romans die in het Duits gepubliceerd werden, vond
alleen Rose van Dalen weerklank. Aan het boek Ein Löwe von
Flandern werd enkel na de oorlog door Georg P.M. Roose in de
Furche een iets uitvoerigere loftuiting gewijd (I 920, nr. 44). Die
sociale, stedelijke en in zekere zin ook politieke roman paste evenwel
niet zo goed in het beeld van het Vlaamse boerenleven, zodat ook
andere eigenschappen zoals de 'humaniteit' van het werk op de
voorgrond geplaatst werden.
Man lese den Roman "Ein Löwe van Flandern", das feine
Werk der Güte, der Liebe... der tiefsten, aus Mitgefühl
erwachsenen Menschlichkeit... diese fast tolstoianische
Lösung der gewaltigen sozialen Frage ...wenn nicht der tiefergreifende Roman der unverstandenen Liebe in Flandern, so
doch einer der Romane dieser unbegreiflichen Liebe für alle
diejenigen, die niemals das Elend der Verwahrlosung eines
Volkes gesehen haben ...
[... ] Nicht urn Flanderns willen, sondern urn der Menschheit
willen muG man dieses Werk van Buysse lesen, urn der Pflicht
unserer groGen Zeit zu gehorchen, weil sein Werk ein
Dokument der Menschheit ist, weil es Kenntnis verbreiten
und Liebe erwecken kann ...
Dat Rose van Dalen duidelijk meer reacties uitlokte, kan enerzijds
door de latere verschijningsdatum verklaard worden (de naam
Buysse was in Duitsland tegen het einde van de oorlog niet meer
onbekend), anderzijds speelde waarschijnlijk ook de bekendheid van
de Duitse uitgeverij lnsel en die van de boekenreeks 'Bibliothek der
Romane' (uitgegeven door lnsel) een niet te onderschatten rol. Ook
in het tijdschrift Der Belftied werd in 1918 door een zekere R.S.
(Rudolf Schroeder?) in de eerste plaats Buysses beschrijvings- en
vertellerstalent beklemtoond. Die begaafdheid maakt van Buysse een
echte kunstenaar, zo schrijft R.S., en het feit dat Buysse die gave aanwendt in Rose van Dalen ("voll von den reizendsten Zügen aller Art,
den überraschendsten Tiefblicken in bäuerliche Seelen, den
anmutigsten Schilderungen und köstlichsten Einzelheiten") maakt
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van het boek een meesterwerk dat dringend meer aandacht zou
moeten krijgen. Al even gefascineerd leek ook V. Th. Hoffmann toen
die, ook nog in 1918, zijn bespreking voor het tijdschrift Der
Kunstwart schreef. Ook voor hem was het verhaal met een heel hoog
realiteitsgehalte verteld. Het boek overtuigt, zo meende hij, door
"die kräftigsten Farbentöne", door zijn "Erdenfestigkeit, Humor und
Ernst". Kritischer was evenwel het Zeitschrift for Bücherfreunde
(1918), dat Buysses roman tot het romantisch getinte realisme rekende, maar in Rose van Dalen een ietwat sentimenteel verhaal met
een scheut naturalisme zag, dat toch wat te breed uitgesmeerd werd.
Veel minder literair geörienteerd ten slotte was de kritiek in het
Politisch-Anthropologische Monatsschrift, dat in 1919 de roman heel
eenzijdig aanprees op basis van de verwantschap tussen de
Germaanse volkeren. De recensent vond in het boek "[ü]berall
Erdgeruch" en "die Nordseemystik der deutschen Tiefebenenlandschaft". Voor hem was Rose van Dalen "Blut von unserem Blut" en
een "Schilderung, die eines Rembrandt in Worten würdig ist".
In geen enkele van de vermelde recensies werd iets over de kwaliteit
van de vertaling gezegd.

2.5 De Duitse Buysse-vertalers
Tot slot voeg ik nog een paar biografische gegevens over de vertalers
van Buysse toe, ook al werden hoofdzakelijk in 2.2 hier en daar al
aspecten van de belangrijkste Duitse Buysse-vertalers behandeld. In
totaal hebben zeven Duitse vertalers zich met Buysse beziggehouden.
Bij een van hen, Else Otten, heeft dat nooit tot een publicatie geleid
(zie daarvoor Van Doorslaer 1992). Otten was in de tijd van de contacten met Kippenberg al een gevestigde vertaalster en heeft ook
later nog, vooral in de jaren twintig, naam gemaakt met heel wat
Couperus-vertalingen. In totaal heeft ze zo'n honderd werken uit het
Nederlands naar het Duits vertaald en daarnaast ook nog meer dan
1500 kleinere stukken voor kranten en tijdschriften"(Grave 1997:
112)22 •
(22) Interessant is ook dit: Grave wijst erop dat in Ottens contracten voor de vertalingen
van Couperus meer dan eens een clausule stond die bepaalde dat al te lange beschrijvingen
in de vertaling met toestemming van de auteur geschrapt mochten worden (1997: 113).
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Twee van de zeven zouden eerder als 'toevallige vertalers' beschouwd
kunnen worden, omdat ze elk maar één verhaal respectievelijk één
novelle van Buysse omgezet hebben. Dat geldt voor Heinrich Hesse
en Karl Jacobs. Martha Sommer/M. Hartmann23 heeft Buysse in het
Duitse taalgebied geïntroduceerd, want haar eerste twee vertalingen
voor het tijdschrift Die neue Welt werden al in 1903 en 1904 gepubliceerd. In diezelfde periode heeft ze ook nog enkele werken van
Stijn Streuvels vertaald. Rhea Sternberg heeft als eerste een Duitse
vertaling van Buysse in boekvorm gepubliceerd, maar buiten de vier
novellen die in dat boek opgenomen zijn, is er van haar geen ander
vertaalwerk uit het Nederlands bekend. Friedrich Markus Huebner
is een van de bekendere vertalers van het werk van Felix
Timmermans. Hij heeft zich alleen maar naar aanleiding van de
bloemlezing Flämisches Novellenbuch met de vertaling van drie
Buysse-novellen beziggehouden. Huebner, die tijdens de oorlog ook
in het Duitse bestuur in Vlaanderen ingezet was om als tussenpersoon contacten met Vlaamse schrijvers aan te knopen {zie Roland
1997: 58), had een goede relatie met Kippenberg en was af en toe
zelf actief als auteur van populaire literaire werken {zie Elema 1973:
117).
De belangrijkste Buysse-vertaler, Georg Gärtner, geboren in 1864 en
afkomstig uit het Frankische N ürnberg, is als gediplomeerd mandenmaker jarenlang rondgereisd en heeft zich zo verschillende
vreemde talen eigen gemaakt24 • Daaruit is zijn passie voor het vertalen ontstaan. Uitzonderlijk heeft hij teksten uit het Frans en zelfs uit
het Noors vertaald, maar zijn favoriete vreemde taal was het
Nederlands. Zo heeft hij werken van Conscience, Roose, De Coster
en Baekelmans vertaald, maar toch was Cyriel Buysse, met wie hij
zich enkele tientallen jaren lang heeft beziggehouden, duidelijk zijn
lievelingsauteur. Naast zijn werk als vertaler heeft hij ook als
schrijver van Frankische streekliteratuur van zich laten horen met

(23) Ik bedank Jaap Grave omdat hij me attent gemaakt heeft op een brief van Hans Ewers
aan Dr. Hans Hartmann uit 1934 (signatuur GSA 50/82,6) waaruit blijkt dat Manha
Sommer later met Dr. Hartmann getrouwd is en diens naam ook voor haar vertaalwerk
gebruikt heeft.
(24) Ik bedank Georg Gärtner jr., de won van de vertaler, voor de vele interessante
inlichtingen. Deze gegevens zijn ook gedeeltelijk gebaseerd op Rückel1964: 48-49.
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talrijke publicaties over de geschiedenis van N ürnberg. Vanaf 1886
werkte hij voor de Fränkische Tagespost, waar hij bijna veertig jaar
lang redacteur voor het regionale nieuws was. Vanaf 1897 werd hij
ook voor de inhoud van de krant verantwoordelijk. In 1908 was hij
een van de eerste sociaal-democraten die hun intrek namen in het
Nürnbergse stadhuis. Enkele van zijn geschriften gaan ook over de
plaatselijke arbeidersbeweging. Bij de plundering van de gebouwen
van de Fränkische Tagespastin 1933 werden de restanten van de oplagen van al zijn werken vernietigd. In 1939 is Gärtner in Nürnberg
gestorven aan de gevolgen van een beroerte.
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SPOREN ZOEKEN IN CYRIEL BUYSSES
PLATTELANDSWERELDEN
door
Romain John van de Made

Good writing, good presentation can be specifically local,
but it must not depend on locality.
Ezra Pound
De literaire canon is geen stenen tafel. Het corpus teksten dat ons nu
als standaard wordt voorgehouden, is veeleer een wassen tafel waarin
bloemlezers hun soms tegenstrijdige voorkeuren krassen. Ondanks
die wisselvalligheden blijft een aantal namen steeds opnieuw opduiken. Een van die namen is Cyriel Buysse, maar waarom grijpt men
nog steeds naar Buysses vergeelde en beduimelde boeken? Het antwoord is eenvoudig en complex tegelijkertijd: omdat Buysses romans
en verhalen op een overtuigende manier werden geschreven, voelt
ook de moderne lezer er zich toe aangetrokken. Anders gezegd,
Buysses werk valt nog steeds binnen het bereik van de "actuele literatuur", een begrip dat door Kees Fens als volgt werd gedefinieerd:
"... onder actuele literatuur versta ik wat in een bepaalde tijd voor
literatuur wordt gehouden, vanuit een verzameling opvattingen daarover en daaruit volgende benaderingswijzen ervan." Oudere romans
die ook nu nog tot de canon behoren zijn "werken die voortdurend
opnieuw geactiveerd blijken te kunnen worden doordat ze steeds
andere contexten en andere leesgewoonten verdragen" (Fens 1990).
Zich aangetrokken voelen is een psychologisch effect en dat valt
buiten het eigenlijke literatuuronderzoek, maar of een verhaal!
roman al dan niet overtuigend is opgebouwd en nieuwe benaderingswijzen verdraagt, kan wel onderzocht worden aan de hand van
het verhaal of de roman zelf. De overtuigingskracht hangt samen
met vormelijke en inhoudelijke aspecten.
In het eerste deel van dit opstel onderneem ik een poging om een
aantal van die elementen te belichten: de vormelijke aspecten worden
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o.a. beschreven met behulp van het retorisch begrippenapparaat, de
inhoudelijke worden o.a. verduidelijkt aan de hand van symbolischinteractionistische en evolutiebiologische kernbegrippen. Nu en dan
zal ik ook refereren aan antropologische invalshoeken en aan de
ideeën van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty. Rorty heeft o.a.
veel aandacht besteed aan de romans van negentiende-eeuwse
auteurs. Hij betoogt dat hun werk vandaag nog steeds zinvol is
omdat het- schematisch uitgedrukt- het gezichtsveld van de lezers
verbreedt. Dragen Rorty's opvattingen ook bij aan een beter inzicht
in de huidige betekenis van Buysses werk?
In het tweede deel van deze "dialoog" richt ik me op de botsing van
erotiek en ethiek in Buysses plattelandsromans. Mijn definitie van
erotiek wijkt af van de restrictieve betekenis die men er meestal aan
toekent. In mijn opvattingen over ethisch handelen als een aanwezig-zijn voor de ander en het andere klinken echo's uit het denken
van Thomas Hardy en vooral Emmanuel Levinas door.
Wie sporen zoekt, gedraagt zich als een betrokken verkenner, niet als
een neutrale analist. Het slotstuk van dit opstel is dan ook geen conclusie, maar een discussie waarin ik suggesties formuleer voor verder
sporenonderzoek, want het werk van Buysse is in hoge mate "actuele
literatuur".

Een wereld vol tegenstellingen: waarnemen en waarmaken
De openingszin van 't Bolleken (I 906) is net als de beginzin van
Lente (1907) een eenvoudige vaststelling. Als titel is 't Bolleken niet
direct prospectief en de openingszin - "Nonkelken was dood"
(Buysse 1928: 1) - beantwoordt dan ook niet aan een duidelijke
door de titel opgeroepen verwachting. De vaststelling vormt evenmin een contrast met een verwachte ontwikkeling. De mate van
onbepaaldheid is in de beginfase bijzonder frappant. Lente roept
echter meteen beelden op van ontluikend leven en de openingszin
accentueert een onverwacht contrast: "Tante Zeunia lag op sterven ... " (Buysse 1986a: 115). De vaststelling is meer dan een gewone
mededeling, ze heeft iets van een blikvanger en maakt de lezer
onmiddellijk nieuwsgierig. Op het eerste gezicht is het zomaar een
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mededeling, een bijna argeloos begin van een verhaal over prille
bloei en prille gevoelens, maar het sterven is als een eerste (of tweede)
rode draad waaraan het hele verhaal wordt vastgeknoopt. Als open
zin is die vaststelling een schitterende vondst. De zin heeft precies
het retorisch effect dat Buysse ermee nastreefde: de lezer onmiddellijk boeien en aansporen om zich in de ontwikkeling te verdiepen.
Een eenvoudige "waarneming" speelt meteen een belangrijke rol in
de strategie van waarmaken.
Ook een titel als Een levensdroom (1894) heeft een vaag prospectief
karakter. In het algemeen roept het begrip levensdroom positieve
connotaties op maar de lezers, die met zo een positieve verwachting
het verhaal ter hand nemen, worden onmiddellijk geconfronteerd
met een negatieve open zin: "Vader was een groot deel van de zomer
ziek geweest ... " (Buysse 1986a: 51). Ook hier heeft het contrast de
retorische functie van wegwijzer en blikvanger. Meer technisch
geformuleerd: in het exordium wordt door de vertelinstantie de gepaste aandacht besteed aan de fatische tekstfunctie, die gericht is op
het tot stand brengen of onderhouden van contact. Het beletselteken aan het einde van de zin doet een heel verhaal vermoeden. Het
verhaal begint in medias res en de vertelinstantie verleent meteen het
woord aan een interne focalisator, die de afstand tussen de lezer en
de personages tot een minimum reduceert. De interne focalisatie
heeft een aanzuigeffect en de lezer belandt meteen in het verhaal.
In het exordium kan niet alleen gebruik worden gemaakt van contrasten, er kunnen o.a. ook topoi en/of elementen van parallelontwikkelingen worden geïntroduceerd. Naast de fatische taalfunctie,
wordt ook vaak de metalinguale functie in het exordium geaccentueerd. Deze tweede functie staat in dienst van de begrijpelijkheid van de tekstcodes. Zo wordt om de begrijpelijkheid van het verhaal of de roman te verhogen vaak op uiterst compacte wijze een
"overzicht" gegeven van wat nog verwacht mag worden.
In de aanvangsfase van Lente vraagt de stervende tante naar haar
achternichtje Leontientje en een van haar bezoekers, Belzemien,
"steeds bezorgd de stervenszieke, rijke erftante in al haar grillen te
voldoen," aarzelt niet om de vraag met een suggestieve vraag te
beantwoorden: "Willen w'heur schrijven dat ze komt, Tante?"
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(Buysse 1986a: 115). In enkele alineàs wordt niet alleen de problematiek van het verhaal aangekondigd, maar stelt de verteller ook
de "strijdende" partijen voor. Tegen die achtergrond hoeft de vertelinstantie de volgende stadia van de dispositio niet meer waar te
maken, ze zijn reeds bij voorbaat overtuigend. Het centrale thema
van Lente - de confrontatie van role making en role taking met als
hindernis en schakel de ongekende testamentaire bepalingen van
tante Zeunia - is ook (in enigszins gewijzigde vorm) het thema van
Tantes (1924), een roman waarin echter meer aandacht wordt
besteed aan de culpabilisatiemanoeuvres die tot ver in de twintigste
eeuw vele levens figuurlijk en letterlijk hebben verwoest. De verraderlijke macht van de biechtvader dwingt Adrienne Dufour definitief in zichzelf.
De (hogere) geestelijkheid heeft het huwelijk en de daarmee verbonden seksualiteit lang als een "tweederangsstaat" bestempeld (Ozment
1994: 12) en sedert de zeventiende eeuw heeft ze zich (in ZuidNederland) verzet tegen "spinningen" en andere jongerenontmoetingen die een regulerende invloed hadden op de huwelijksmarkt (Rooijakkers 1992: 256-257). In de negentiende eeuw valt in
de biechtstoel, alleszins in Frankrijk en wellicht ook elders, een nog
groter rigorisme op (Oerlemans 1997: 198). De biecht, die een
genademiddel is, wordt ook omschreven als een "gewetenstribunaal
[dat] op de veroordeling [berust] van alles wat valt onder het
feestelijke of ludieke gemeenschapsleven, waarop de geestelijkheid
geen greep heeft" (Corbin 1993:187). Corbin wijst er ook op dat
"het te strakke toezicht dat [de biechtvader] op de zuiverheid van het
meisje uitoefent, soms een belemmering voor huwelijksplannen
[vormt]" (Idem: 189).
Deze confrontatie kan men ook anders bekijken, namelijk als een
ontwikkeling waarbij de organische, psychische en ethische grenzen
van ik, wij en zij voortdurend veranderen, een ontknoping waarbij
sommige personages door hun genetische bepaaldheid mede- en
tegenspelers naar de rand van de maatschappij drijven. Tantes,
Lente... en zoveel andere werken van Buysse kunnen - in een zekere
zin- worden vergeleken met Middlemarch van George Eliot en Bleak
House van Dickens. Over het werk van Eliot en Dickens schreef
Rorty: "In particular, such hooks show how our attempts at autono204

my, our private obsessions with the achievement of a certain sart of
perfection, may make us oblivious to the pain and humiliation we
are causing. They are the hooks which dramatize the conflict
between duties to self and duties to others" (Rorty 1989: 141). Wie
beter vertrouwd is met The Woodlanders en/ of The Mayor of
Casterbridge kan George Eliot en Dickens vervangen door Thomas
Hardy.
De vermelde ontwikkelingen zijn niet alleen overtuigend op het
microniveau van één enkel verhaal, maar ook op het macroniveau
van Buysses gehele oeuvre en precies daardoor beantwoordt zijn
verhalenwereld goed aan Richard Rorty's opvatting over de functieof nauwkeuriger uitgedrukt het werkingspotentieel- van romans en
verhalen. Rorty beschouwt vanuit zijn filosofisch taalspel pijn als een
niet-talige beleving en volgens hem kan er dan ook geen sprake zijn
van "de stem van de onderdrukte" of de "taal van de slachtoffers".
Hij betoogt dat precies op dat vlak romanschrijvers nogal wat
mogelijkheden hebben: "The language the victims once used is not
working anymore, and they are suffering too much to put new
words together. So the job of putting their situation into language is
going to have to be done for them by samebody else. The liberal
novelist, poet, or journalist is good at that" (Idem: 94). Tot een
vergelijkbare bevinding kwam de Duitse dichteres Eva Strittmatter:
''Alles läuft schliefSlich darauf hinaus,/DaR man die richtigen Worte
findet./Und was spricht man mit diesen Worten aus?/Was uns mit
anderen Menschen verbinder." Voorts had ze het over haar wens om
voor anderen (niet over anderen) te schrijven: "Jetzt will ich für die
anderen schrei ben". Zoals Rorty wees ook zij op pijnervaringen:
"Von unserem schmerzlich befristeten Leben" (Strittmatter 1975: 5).
Als voorbeelden van een geslaagde vertaling van pijnervaring noemt
Rorty o.a., zoals reeds vermeld, het werk van Dickens: "Fiction like
that of Dickens, Olive Schreiner, or Richard Wright gives us the
details about kinds of suffering being endured by people to whom
we had previously not attended" (Rorty 1989: xvi).
De meeste Buysse-lezers zullen geen moeite hebben met Rorty's
stelling, maar vanuit een literair-analytische invalshoek is ze problematisch: in het literatuuronderzoek kan ze geen uitgangspunt, maar
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slechts een eindpunt zijn. Er moet worden aangetoond hoe romans
en verhalen van het lijden een talig fenomeen maken en w belandt
men bij de vormelijke en de inhoudelijke aspecten van literaire teksten. Het zijn precies die elementen die aan de basis liggen van het
werkingspotentieel. Of het werkingspotenried samenvalt met het
uiteindelijk effect van het lezen bij lezers van vlees en bloed is een
vraag voor empirisch georiënteerde literatuurwetenschappers en die
kan hier, helaas, niet worden behandeld.
Niet alleen de themàs die Dickens beschreefhebben pijn op de voorgrond geplaatst- vooral zijn stijlligt aan de basis van de pijnervaring
als intersubjectieve beleving. Zijn tijdgenoot Anthony Trollope, die
vooral satirische romans heeft geschreven, noemde hem Mr
Sentiment en benadrukte dat het effect van Dickens' romans samenhing met zijn in het oog springende kleuren: "The artist who paints
for the million must use glaring colours, as no one knew
better than Mr Sentiment when he described the inhabitants of his
almshouse" (Trollope 1994: 149). Laat ons daarom ook opnieuw de
structuur- en stijlelementen van Lente bekijken.
Vanaf de aanvangsbladzijden wordt de novelle uitgesponnen rond
een reeks tegenstellingen: bloei-verval, angst-vrijmoedigheid,
berekenende voorkomendheid-ontwapenende oprechtheid... Deze
antithetische schrijfwijze, w kenmerkend voor Buysses oeuvre, verhoogt de geloofwaardigheid van de verhalen. De zwakke, stervende
tante heeft nog heel wat macht: zij kan nog steeds haar testament
laten wijzigen. De oudste van haar neven, Belzemien, de "woordvoerder" van haar erfgenamen én gemeenteraadslid, is niet alleen een
"wijze al-weter" (Buysse 1986a: 122), maar ook een machteloze jaknikker. Op een onuitgesproken vraag van Standje, zijn oudste
broer, antwoordt hij: "Ouwe meinsen hên oardige gedachten, moar
doar 'nes niet aan te doene: we moéte schrijven. Als we 't nie 'n déén
we z' ons misschien keunen ontirven" (Idem: 116). Die woorden
bevestigen de macht van de tante en de onmacht van de kinderen
Goetgebuer. Als "hoofd van 't huis, 'de boer' van de hofstede"
(Idem: 117) moet Belzemien tegenover zijn rijke erftante zijn role
making-houding inruilen voor een onderdanige role taking-houding. Op dat vlak is hij even machteloos als de kinderen Dufour in
Tantes.
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Max, de dominante broer van Adrienne, Clara en Edmée Dufour,
wordt door zijn tantes in een defensieve rol gedrongen. In het bijzijn van de tantes "verliet hem alle bewust zelfvertrouwen en voelde
hij zich weer het heel klein jongetje van vroeger dat hij steeds voor
hen geweest was" (Idem: 174). De meisjes hebben helemaal geen
stem en als leden van een burgerlijk gezin en een burgerlijke familie
zijn ze veel machtelozer dan Cordula Goetgebeur, Belzemiens bazige
zuster, die reeds als kind geleerd heeft haar handen te gebruiken.
Ruwweg behoren de kinderen Dufour en de Goetgebuers tot een
zelfde cultuurgemeenschap. Er zijn dan ook heel wat overeenkomsten (maar ook verschillen) tussen de beide huishoudens. De
overeenkomsten hebben te maken met de "overkoepelende" cultuurgemeenschap, de verschillen met de culturele circuits waarbinnen ze zich bewegen. Ondanks alle verschillen wordt in de respectieve circuits veel belang gehecht aan het materiële en representatieve
erfgoed en vooral aan een archaïsch eergevoel. Eer, een mengeling
van vertrouwen en respect die men in de publieke sfeer steeds
opnieuw moet verwerven en verdedigen, weegt in een plattelandsgemeenschap vaak zwaarder dan de eventuele kwellingen van het individuele geweten. Eer is vergelijkend en concurrerend en precies
daarom plaatsen de tantes hun huis en het huis van hun broer tegenover de Carvin ...
Buysses plattelandsgemeenschappen zijn in vrij hoge mate "schaamte-culturen", hoewel achter een aantal gevels en achter de luiken van
de biechtstoel ook de moderne "schuldcultuur" terrein verovert. Zo
wordt Adrienne Dufour aan de ene kant het slachtoffer van het
archaïsch eerbesef van haar tantes en aan de andere kant van de
schuldmotieven die de pastoor haar influistert. Schande en zonde
zijn de twee hinderpalen waaraan haar amper ontloken liefde ten
onder gaat, zelfs zonder dat de gemeente aan het roddelen gaat.
Belzemien, Standje, Coben en CordUla Goetgebuer wonen ongehuwd samen. Zij hebben een eigen boerderijtje en worden door de
buitenwereld ongetwijfeld opgevat als "de Goetgebuers" -een organisch geheel-, maar uit de beschrijving blijkt dat het veel meer om
een netwerk gaat waarbinnen heel wat spanningen bestaan.
Erfelijkheid is een complex verschijnsel en het is duidelijk dat de
broers en hun zuster als fenotype niet alleen veel overeenkomsten,
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maar ook heel veel tegenstellingen vertonen. Belzemien is wel het
"hoofd van 't huis" en een "wijze al-weter", maar zijn hiërarchische
rol- en de daarmee samenhangende role making- is begrensd. Zijn
zuster, Cordula, heeft "binnenshuis-autoriteit" (Idem: 123) en de
dienstmeid noemt haar "bezinne" (Idem: 127). Cordula beslist mee
over wie in dienst wordt genomen en ze bepaalt samen met
Belzemien de omvangvan Standjes zakgeld. Coben is "halfbaas, half
knecht" (Idem: 120).
Ook in het huishouden Goetgebuer tekenen zich patronen van role
making en role taking af, die soms duidelijk samengaan met erfelijke
eigenschappen, maar die ook bepaald worden door omstandigheden
die de huisgenoten zelf niet in de hand hebben. In de tijd waarin de
Goetgebuers aan hun boerenbestaan gestalte geven, wordt op het
platteland - om slechts één element aan te halen - nog geen
vraagteken geplaatst bij de rol die een vrouw "traditioneel" te beurt
valt. De asymmetrische machtsverhoudingen tussen mannen en
vrouwen worden op dat ogenblik letterlijk gelegitimeerd door het
burgerlijk wetboek en door de kieswet, hoewel Rosalie Loveling
reeds in 1874 een heel ander beeld ophangt: "De man houdt zich
tevreden met den schijn, de ware heer en meester in een huisgezin
dat is de vrouw... " (Loveling 1986: 22).
Rosalie Lovelings bedenkingen steunen op observaties in een burgerlijk en welgesteld milieu en kunnen niet zonder meer veralgemeend
worden, maar veel van wat ze geschreven heeft, sneed in het derde
kwart van de negentiende eeuw zeker hout. In de opvallend autobiografisch getinte terugblik Zoals het was... (1921) zwakte Cyriel
Buysse de uitspraak van zijn tante sterk af, maar ook hij wees op het
belang van de schijn:"[Madam De Beule] 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 niet zeldzame ogenblikken van
inconsequentie. Zo had ze reeds heel wat weten te verkrijgen. Verder
keek ze hem in de ogen, deed wat hij verlangde, hield in hem het
bewustzijn levendig, dat hij volkomen heer en meester was" (Buysse
1983: 48).
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Het beeld van de eigengereide Meneer De Beule is echter niet representatief voor het vaderbeeld in het algemeen in Buysses oeuvre. In
de terugblik beschrijft hij nog een andere vader (Ollewaert) die zijn
dochter vrij ruw behandelt omdat ze de geheimen van het "vreiwevolkskot" niet wil verklappen, maar Siednies vader "had al niet veel
in te brengen thuis en [haar broer] Meries nog minder" (Idem: 118).
Vader Neirijnck had een "gezagvoerende" vrouw (Idem: 146) en ook
Madam De Beule was nu en dan een gezaghebbende echtgenote. Zij
zette Poeteken, een van de arbeiders in het "stampkot", onder druk
om te trouwen met een zwanger meisje uit het "vreiwevolkskot",
maar het meisje dat na een flirt met haar zoon zwanger was geworden, noemde ze "da slecht vreiwemeins' (Idem: 154) en de vraag aan
haar zoon "Ge' n zilt er toch nie mee treiwen, e-woar?" (Idem: 154)
was geen echte vraag, maar een dwingende suggestie, die Meneer
Triphon- o.a. om de lieve centen- moest slikken. Zoals zo vaak in
Buysses verhalen en romans zijn erotiek, ethiek en economische
(on)afhankelijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Rosalie Lovelings uitspraak "Het is de schuld niet van de vrouw te
willen heerschen, het is hare natuur" (Loveling 1986: 28) loopt
vooruit op een later door een aantal maatschappijwetenschappers
naar voren gebrachte en nu verworpen dichotomie- vrouw/natuurman/cultuur - die in de feministische antropologie en vrouwenstudies van de jaren tachtig ruim aandacht heeft gekregen, maar waarbij natuur een andere lading dekte. Buysse heeft voortdurend die
dichotomieën ondermijnd, o.a. door op een opvallende manier antithetisch te schrijven.
In Lente wordt de vrouwelijke natuur in de persoon van Cordula
door de broers met "onhandelbare buien" (Buysse 1986a: 123) geassocieerd. Haar "binnenshuis-autoriteit" kunnen ze slechts door een
gezamenlijk verweer inperken. Bij de strubbelingen gaat het niet
echt om "onhandelbare buien" - dat is een te mannelijke lezing van
Cordlllàs gedrag -, maar vooral om symbolische handelingen die
met eer en zelfpresentatie te maken hebben: het gebruik van de
tilbury, de slaapkamer die voor Leontientje klaar moet worden
gemaakt en de vragen waar en met wie men aan tafel zal gaan en wat
men zal eten. Het gebruik van de tilbury en de "beste" kamer
hebben een signaalfunctie: de broers willen op die manier tonen tot
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welke "stand" ze gerekend willen worden. Cordula daarentegen
gedraagt zich vrij rationeel, maar de broers hameren op het principe
van eer: "We moen iest en veural onz' iere koavelen" (Idem: 137).
Wat in normale omstandigheden "achter de gevels" heel gewoon is,
kan bij een bezoek van hun nichtje Leontientje niet: "we'n keunen
da kind hier mee de knecht en 't meissen aan toafel nie zetten om
keiremelkpap en eirdappels t' eten. Ze' n es da thuis nie geweune. Ze
zoe 't ginter in P'rijs aan heur famielde en kennessen goan vertellen
en 't zoe ons schande gesproken worden" (Idem: 137).
De angst om de verloren eer is een van de constanten in Buysses oeuvre. Die angst verlamt ook het Ezelken en maakt van de ongehuwde
Tantes in de gelijknamige roman een ongenadig trio. Ook in Zoals
het was... komt die angst aan bod. Meneer De Beule, "die groot ontzag koesterde voor titel en fortuin" (Buysse 1983: 215), was beducht
voor wat men in het dorp fluisterde: "Niets waar hij angstiger voor
was dan voor wat de mensen zouden zeggen" (Idem: 91).
Zoals in archaïsche culturen zijn het vooral de mannen die het
begrip eer in de mond nemen, hoewel ook Cordula niet ongevoelig
is voor wat de andere mensen denken. Als Standje er te vaak met
Leontientje op uit trekt, snauwt ze Belzemien en Coben de volgende
woorden toe: "Goat da hier nog nie hoast gedoan zijn mee da spel!
Wa moen de meinsen daarvan peinzen! Ha 'k ben toch zue
beschaamd, e-woar! Doet dat toch ophouen, Belzemien! Wa moe
ons wirkvolk daarvan peizen? [... ]Teugt dat ge nog ou verstand hèt
en da g'hier den boas zijt!" (Buysse 1986a: 153). Cordula heeft het
over haar schaamtegevoel en ze koppelt daar meteen een eis aan:
Belzemien moet ingrijpen. Belzemiens autoriteit heeft niet alleen een
role making-aspect, maar ook een role taking-zijde ... Cordula gaat
echter minder ver dan 't Ezelken en de tantes van Adrienne Dufour.
Ze verzet zich wel tegen de in haar ogen "primair deviante" gedragingen, zoals het lanterfanten van Standje en het schandelijk baden van
Leontientje en Standje in het Zonneputje, maar ze drijft haar broer
niet over de schreef van de secundaire deviantie.
Jaren later, bij het schrijven van Uleken (1926), wordt het vrouwenvraagstuk anders benaderd. Uleken ontwikkelt zich tot een "zelfstandige" vrouw. Zij bepaalt haar eigen rol en de rollen in haar
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onmiddellijke omgeving, maar die rol is geen verworvenheid voor
eens en altijd. Zoals Lente is ook U/eken een roman over geboorte,
groei en bloei, verval en dood - steeds opnieuw die antithetische
lading- en ook aan Ulekens role making-dagen komt een einde, niet
zozeer als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, maar wel
door de biologisch bepaalde tijd van komen en gaan. De opvattingen over role making en role taking, zoals die na Buysses leven
gestalte hebben gekregen in de symbolisch-interactionistische theorie, werden door Buysse impliciet en terecht aan een "vooruitgeschikte" (biologische) curve verbonden: na de groei en bloei (waarbij in principe role making op het voorplan staat), volgen verval en
dood (waarbij role taking steeds nadrukkelijker op de voorgrond
treedt, ook al slagen rijke erftantes erin meestal een deel van hun role
making-mogelijkheden te behouden). Die curve is voor vrouwen en
mannen in grote trekken dezelfde.
Niet alleen Uleken moet inbinden, ook de burgemeester wordt op
zijn eigen eiland teruggeworpen. De "val" van de burgemeester wordt
wel in de hand gewerkt door de botsing tussen aan de ene kant de
oude, erfelijke standenhiërarchie, waarvan hij als landeigenaar en
notabele een typische vertegenwoordiger is, en aan de andere kant de
opkomende prestatiehiërarchie die door de jonge Allewies wordt
verdedigd. De gelijktijdigheid van het ongelijktijdige heeft de hele
negentiende eeuw gekenmerkt, zowel op het platteland als in de stad
en het verschijnsel werd door Buysse ook treffend beschreven in
Gruetmoeder Renske.

Tegenover de nieuwe ontwikkeling rest meneer Santiel niets anders
dan een wat kleurloze afwijzing: "Wij zijn van den èwen tijd. We'n
moeên van al die nieuwe manieren niets weten." Uleken reageert
echter gevat en vrij realistisch: "'k Ben ik uek van den èwen tijd, meneer Santiel [... ], maarnemeins 'n kan tegen de nieuwe tijd nie altijd op" (Idem: 433). Dit eenvoudig gesprek overtreft in zijn directheid en zeggingskracht veel analytisch proza over dezelfde periode.
Opvallend is wel dat Uleken, die ooit zo zelfstandig was, aan het
eind van haar biologische en sociale curve beduidend minder
invloed behoudt dan de reeds eerder genoemde rijke erftantes. Ze is
verwant aan de vele andere "mensen van goede wil" die in Buysses
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en Thomas Hardy's romans en verhalen zo vaak het onderspit delven. Zoals Buysse schreef ook Hardy (1840-1928) romans met een
uitgesproken eauleur locale en zoals Buysses personages waren ook
Hardy's figuren universeel. Het referentieel karakter van Buysses en
Hardy's werk zal voor iedere lezer duidelijk zijn, maar Adrienne
Dufour, Uleken, Tess, het Ezelken ... zijn toch geen directe afspiegelingen van mensen van vlees en bloed, hoewel ze daar heel dicht bij
staan.
De huiveringwekkende "val" van al die mensen van goede wil, die in
de realiteit vaak onopgemerkt blijft, is in de romans en de verhalen
het eindpunt of keerpunt van een zorgvuldig opgebouwde verhaalstructuur en dat valt vooral op als men de sterk beschrijvende terugblik Zoals het was... met Buysses verhalen en romans vergelijkt. In
Zoals het was... laat Buysse de lezers kennis maken met het tweepolig
bepaald onvermogen van Berzeel, maar diens lot is in het geobjectiveerde relaas minder aangrijpend dan de tragische levensgeschiedenis van Crueten Broos en andere getormenteerde verhaal- en romanpersonages. Er kunnen vanzelfsprekend heel wat andere vergelijkingen worden gemaakt ... De verschillen tussen de romans en verhalen
aan de ene kant en de terugblik aan de andere kant zijn van
retorische en narratologische aard. Zoals het was... wordt gekenmerkt
door een lineair perspectief, maar de verhalen zijn vaak een langdurige pas op de plaats. In de beschrijvende terugblik is de interne
focalisatie beperkt, in de verhalen en romans verleent de auteur vaak
het woord aan de personages, die vanuit hun perspectief de
gebeurtenissen een heel eigen kleur geven.
Laat ons dan ook opnieuw een van Buysses rijke erftantes en haar
erfgenamen, de kinderen Goetgebuer, opzoeken en haar laatste lente
vergelijken met Ulekens lange herfst. Uleken wordt volledig naar de
zijlijn gedrumd. Tijdens haar lange herfst lijkt ze tot niet veel meer
in staat dan het inwilligen van haar nichtjes wensen. Buysse schrijft
tante, alleszins in Tantes en in Lente steeds met een hoofdletter, zodat
het woord als betekenaar een bijzondere - iconische - relatie heeft
met het betekende. De hoofdletter wijst op een hiërarchisch verschil
en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot role making. De
tante van de kinderen Goetgebuer heeft zelf nog een wens en zorgt
ervoor dat haar ongehuwde en piekerende erfgenamen haar wens ter
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harte nemen. De grillen van de erftante stuiten wel op veel onbegrip,
"maar er was niets aan te doen; hoe sterk ook tegen hun zin, waren
zij zich allen wel bewust dat Tantes verzoek onmiddellijk moest
ingewilligd worden" (Idem: 121). Haar "macht" komt niet tot uiting
in een uitgesproken handelingspatroon - ze verlangt er slechts naar
Leontientje nog eens te zien -, maar in de verlammende angst van
de erfgenamen. Zoals Max in Tantes zijn de kinderen Goetgebuer
bereid zich in alle mogelijke bochten te wringen om toch maar niet
onterfd te worden. In U/eken nemen Allewies en Eulalietje een
andere houding aan.
De constanten en varianten in Buysses verhalen geven een geschakeerd beeld van de negentiende-eeuwse Vlaamse plattelandsgemeenschappen. Clichés worden hier genadeloos aan diggelen geschreven.
Buysse toont ons sterke, soms te sterke vrouwen, zoals Toria in 't
Ezelken en de tantes van Max. Hij toont ons ook zwakke vrouwen
die ten onder gaan aan zichzelf en hun omgeving en mannen die ten
prooi vallen aan wat Rorty "private obsessions with the achievement
of a certain sort of perfection" heeft genoemd. In Lente is het Standje
die tegen een muur van geld, onbegrip en eergevoel aanbotst. De
geïntendeerde lezer weet uiteraard, dat ook mannen wenen, maar
mannelijke emotionaliteit werd te lang in metaforisch getinte zinnen
weggemoffeld. Ook Buysse schuwt de metafoor niet, maar hij
schuwt evenmin de "onbedwingbaar-opwellende tranen'' (Idem:
167), "mannelijke" tranen die ook in Zoals het was... en Schoppenboer
(1886) meer dan eens opwellen.

De botsing van erotiek en ethiek
Erotiek is in zijn meest vitale vorm een verlangen naar de ander en
het andere, een gulzigheid die gericht is op de vervulling van het ik.
Voor de erotisch handelende mens zijn de ander en het andere
slechts middelen om de gulzigheid te stillen. Ethiek daarentegen
berust op het principe van aanwezig-zijn voor het andere en de
ander, op een aanvaarding van de ander en het andere als zijnden
met een eigen doel. Ethiek en erotiek botsen dan ook opvallend vaak
in de romans van o.a. Thomas Hardy en Cyriel Buysse.
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In Schoppenboer, een roman met een bijzonder dramatisch eerste
hoofdstuk, prijst de afscheidnemende vader het aanwezig-zijn voor
de andere(n) als toekomstperspectief aan zijn zonen aan: "Ja, blijft
nu bij elkaar, in onderlinge hulp en goede verstandhouding. Gij zijt
te oud geworden om te trouwen of te scheiden; blijft bij elkaar.
Gescheiden, zijt ge niets meer. Gescheiden, wacht u de ellende in de
oude dag" (Buysse 1986b: 18). Vader Fonckes aansporing tot aanwezig-zijn voor de andere(n) berust wellicht op een dubbele
"wijsheid". Bij een hevige nachtelijke brand heeft Fonckes jongste
zoon zware verwondingen opgelopen en de vrucht van vele jaren van
hard labeur is voor een groot deel in rook opgegaan. Misschien heeft
de oude boer tijdens zijn vele stille ogenblikken het gelaat van de
ander gezien, maar de woorden waarmee hij zijn zonen aanspoort
hebben een uitgesproken utilistische bijklank. In de negentiende
eeuw was het ongehuwd samenwonen van broers en zussen (een
definitief celibaat) vaak een absolute noodzaak om sociaal en
economisch onheil te voorkomen. Ook in Tantes en Lente is het aanwezig-zijn voor elkaar van de ongehuwde tantes en de kinderen
Goetgebuer een absolute (materiële) noodzaak. In Schoppenboer
heeft Jan het over een "onderling contract van gemeenschappelijk
celibaat" (Idem: 67).
De wens en raad van de stervende vader wordt het credo van PierCies, Domien en Jan. "Hun gemeenschappelijk bestaan [... ] kreeg
eensklaps de cohesie van een sterk morele grondslag" (Idem: 22). De
letterlijke cohesie is echter vooral gericht op het herstellen van de
geleden materiële schade en ontaardt in onophoudelijk gezwoeg.
Zoals zoveel andere figuren die Buysse heeft beschreven, worstelt
ook Domien met de last van een tweepolig bepaald onvermogen: hij
"ontsnapt" nu en dan aan het labeur door zich aan mateloos vertier
over te geven. Jan, de jongste van de drie broers, "vergeet" het
gevecht met de aarde door geniepig naar het kamertje van de dienstmeid te sluipen: "Hij nam ze maar zoals ze was ... " (Idem: 24). De
"morele" grondslag gold voor de drie broers, maar in de omgang met
Marie - waarbij erotiek restrictief geïnterpreteerd mag worden staat gulzigheid voorop: de meid is geen zijnde met een eigen doel,
maar een middel dat het zijn voor Jan draaglijk maakt. Dat voor Jan
de vrouwen geen zijnden met een eigen doel zijn, maar elementen
van een erotische calculus, blijkt uit de slotfase van de roman waarin
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hun "uitwisselbaarheid" wordt beklemtoond: " ... Witte Manse of de
vrouw van Klakke Maerschalck, of een van de dochters uit het
Zwaluwnestje of de Melkerij. Die zou hij nu gewild hebben, met
vurige passie. En daar zulks niet mogelijk was, omdat hij daarheen
niet meer wilde, besloot hij gewoon een avond bij Marie te gaan, en
terwijl hij bij haar was, aan een van die vrouwen van de Zijstraat te
denken, evenals hij vroeger Rosa waande te omhelzen, toen hij bij de
vrouwen van de Zijstraat was" (Idem: 152). Zelfs nog nadat zijn
voornemen om te trouwen met Leonie aan de kleine plattelandsgemeenschap kenbaar werd gemaakt, zoekt Jan nog een keer Marie op
in haar kleine meidenkamer...
Iemands gulzigheid blijkt uit zijn "doen en laten" en beide roepen
wel eens hevige reacties op, maar gulzigheid verdraagt vooral geen
gulzigheid van de ander die op dezelfde manier gestild moet worden.
Na het overlijden van een schoonbroer bieden de Fonckes onderdak
aan hun neef Pol. Diens luiheid (het laten) stemt Jan zeer ontevreden, maar vooral als Pol achter Marie aanzit, raakt Jan helemaal
buiten zichzelf van woede. "Zij was het enig genot van zijn triestig
bestaan, en, liever dan haar met een ander te delen, zou hij hen beiden doden, haar en zijn aartsvijand, haar en de hatelijke, walgelijke
luiaard" (Idem: 45). Uit dit citaat in de indirecte rede komt Jans bezitsdrang naar voren. In zijn gedachtenwereld is Marie geen persoon
met een eigen gevoelswereld, ze behoort hem toe en hij wil haar met
niemand "delen", zij is zijn "troostend bezit" (Idem: 48).
Jan is niet de enige die zich laat leiden door individuele utiliteitsoverwegingen, maar terwijl het wikken en het wegen bij hem een
passieve houding in de hand werken en versterken, is de
utiliteitsmoraal voor de nieuwe buurman, boer Meganck, een drijfveer die het handelen aanzwengelt. Als Rosa, Megancks oudste
dochter, een relatie aanknoopt met Pol, een "schitterende partij"
(Idem: 68), loopt de assertieve buurman ongenood en zonder dralen
bij de Fonckes aan om "zo spoedig mogelijk ernstige schikkingen te
nemen" (Idem: 75). Hij verbergt "onder de schijn van een diep
eerlijke overtuiging, de listige berekening dat zijn dochter, bij de
oude jonkmans inwonend, alles van hen erven z[al]" (Idem: 76). De
berekening van Meganck, alsof het bij het huwelijk van zijn dochter
om een zuivere calculus ging, heeft een pendant in Jans bittere
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bedenking dat Rosa door het huwelijk "eigendom" (Idem: 87) van
Pol wordt. Snieders schreef al voor Buysse dat een huwelijk alleszins in zijn tijd- op koopmanschap berustte. Er is geen sprake
van een onvoorwaardelijk aanwezig-zijn voor de ander, maar van een
ethiek die net zo breed is als het economisch draagvlak waarin de
moraal wortelt.
Strikt persoonlijk utilisme is een gevaarlijke moraal, want wie voortdurend rekent, misrekent zich ook wel een keer. Vooral het uitgesproken arbeidsethos en de daaraan gekoppelde, maar helaas gefrustreerde verwachtingen drijven Domien en Jan naar een zelf-vernietigend leven. Zij krijgen immers niet waar ze volgens hun eigen calculus recht op hebben ... en dan volgt een fatale omkering van de
moraal. Die omkering van de moraal werd ook door andere auteurs
beschreven en hier duikt ook weer de vaststelling van Rorty op, dat
het eigen streven naar een zekere vorm van perfectie ons vaak doet
vergeten dat wij de ander daardoor kunnen vernederen. De Deense
auteur J0rgen Nielsen (1902-1945) en Thomas Hardy hebben die
omkering meermaals uitvoerig belicht, Nielsen in een reeks novellen,
Hardy o.a. in Tess of the D'Urbervilles en The Mayor of Casterbridge.
In Jans perceptie is de relatie van "de hatelijke luiaard" met Rosa
"onverdiend" (Idem: 66), maar door gewoon en onvoorwaardelijk
aanwezig te zijn voor de ander en het andere had hij wellicht de
zelfkwelling en zelfvernietiging kunnen voorkomen. Ook
Kierkegaard (1813-1855) heeft er reeds lang geleden, in Enten-Eller
(1843), op gewezen dat "het ware bezit" een vorm is van aanwezigzijn voor de ander. In Enten-Eller vraagt Johannes zich in een van
zijn brieven aan Cordelia - na de aanspreking "Mijn Cordelia!" onmiddellijk af wat mijn betekent. Vrij vertaald, vervolgt Johannes
zijn gedachtegang als volgt: "Het mijne is alleszins niet datgene wat
me toebehoort, maar datgene waaraan ik toebehoor", of nog vrijer
vertaald "waarvoor ik aanwezig ben" (Kierkegaard 1988: 375). Bezit
heeft in Kierkegaards Enten-Eller niet de betekenis die men er vanuit een utilistische of juridische visie aan toekent.
Jan lijkt, nadat hij door zijn afstompend rekenwerk voor altijd afstand zal moeten doen van Rosa, zijn verliefdheid als liefde op te vatten, maar zijn verlangen naarRosais slechts gulzigheid: erotiek in de
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restrictieve zin en hebberigheid in het algemeen. Zijn vlucht in een
omkering van de moraal biedt geen echte uitweg. Een omkering van
de moraal is alleen zinvol in een rituele en symbolische negatie van
conventies, zoals in het vastenavondritueel en de spot die de "bemanning" van de Blauwe schuiteertijds met de gewone levenswandel
dreef.
Men kan vrijwel alles verliezen en toch overeind blijven, maar het
verlies van eer en waardigheid is, vooral in een "schaamte-cultuur",
een bijna onherstelbare klap. Dat geldt ook voor Jan en de omkering
van zijn ethiek, gericht op werkzaamheid en het "verdiende" bezit, is
niet van harte: "En toch, hoe diep ook Jan gezonken was in de
graduele verdierlijking van zijn leven, die meer en meer zijn
eergevoel verstompte, toch bleef er in hem een lichtgeraakte
waardigheid bestaan ... [... ] Hij wilde drinken, brassen, zich verbeesten; maar hij wilde er niet om lachen. Hij wilde vooral niet dat
anderen erom lachten" (Idem: 132). Een omkering van de moraal in
rituele zin is juist gericht op een lachreactie. Net als bij de burgemeester van Casterbridge heeft de omkering van de utilistische
moraal een averechts effect. Jans naam raakt "met hoon en spot
bedekt" (Idem: 140). Hij wordt het slachtoffer van een charivariachtige achtervolging en weet dat hij vanaf dat ogenblik als
Schoppenboer door het leven zal gaan. Naam- en gezichtsverlies
maakt iemand tot een naakte verschoppeling, vooral in een face to
face-gemeenschap. Schoppenboer (Pijkezot) is een onterende naam
die niet past bij zijn verlangen "weer eerlijk, werkzaam, degelijk te
worden" (Idem: 143). De associatie van eerlijk, werkzaam en
degelijk is niet toevallig- het zijn de basiselementen van een utilistische calculus -, maar eer heeft in een vrij gesloten plattelandsgemeenschap ook een uitgesproken seksuele connotatie. Het besef dat
hij weldra met Leonie gaat trouwen, heeft een helend effect op Jan:
"Werkelijk nu, voelt Jan, zich in zijn eer hersteld. Er kleeft geen smet
meer aan zijn naam ... " (Idem: 161). Helaas voor hem is het luierend
en dromerig zijn, zelfs aanwezig-zijn voor de ander en het andere,
niet meer dan een korte slaapwandeling. De gulzigheid, de ongebreidelde erotiek - in de ruime en in de beperkte zin - is niet gestild
en als hij met geweld de signalen van zijn verlangen volgt, wordt zijn
brutaliteit nog aangewakkerd door een nieuwe, onterende sneer uit
de mond van Rosa. Jan gaat fataal over de schreef in een absolute
217

negatie van de utilistische calculus en wordt met twee afschuwelijke
klappen op het hoofd voor altijd uit zijn wild begeren bevrijd.
Ook in Het leven van Rozeke van Dalen ( 1906) botsen erotiek en
ethiek, maar er zijn veel meer overeenkomsten tussen de levensgeschiedenis van Rozekeen het ander werk van Buysse. Zo zijn er de
uitgesproken tegenstellingen: jong- oud, zachtaardig- ruw, verfijnd
- ongemanierd, rijk - arm, gulzig - geremd, front stage - back stage,
akelig - vrolijk, idyllisch - angstaanjagend ... Herman van Puymbrouck wees reeds in 1929 op het belang van de tegengestelden in
Buysses werk: "Het werk van Cyriel Buysse treft voor alles door de
werkelijkheid zelf die het bloodegt en in die werkelijkheid door de
kracht der tegenstellingen ... " (Van Puymbrouck 1929: 109). In Het
leven van Rozeke van Dalen plaatst de vertelinstantie vanaf de beginbladzijden Smul en Alfons als vijanden tegenover elkaar, zoals dat in
Schoppenboer het geval was met Jan en Pol: er wordt meteen een
"begrijpelijk" vijandbeeld gecreëerd. Smul en Alfons twisten met
elkaar om Rozeke.
Smul is een ruwe paardenknecht die mens en dier aan zijn levenshonger onderwerpt en dat roept bij een aantal slijters bewondering
op en doet anderen huiveren. Als Smuls paarden bij een donderslag
opschrikken en wegstormen, kan hij de dieren met moeite bedwingen en koelt hij zijn woede op een wreedaardige wijze: "Hij bezat
zichzelf niet meer van woeste furie, hij liet eensklaps de gebitten los
en sprong met beide klauwen op de snuivende, blazende neusgaten
der paarden, en schudde en kneep ze met het snijdend-scherpe van
zijn nagels toe, als om de beesten te verstikken. [... ] Eerst toen hijzelf
geen kracht meer had om ze te slaan, te schoppen en te knijpen liet
hij ze los, en kwam met een helse glimlach van overwinning naar
Rozeke toe. Hij veegde met zijn mouw zijn schuimende, bloedende
mond af; en voor ze in haar bevende, huilende ontsteltenis kon gissen wat hij doen wou, greep hij haar woest in zijn sterke armen ... "
(Buysse 1968: 55). Fans is "niet groot en niet sterk, eerder fijn en tenger voor een man ... " (Idem: 83), hij is "geen flinke ruiter zoals Smul"
(Idem: 194) en hij verliest uiteindelijk het "gevecht" met Smul.
Er werd al meermaals aangetoond, dat erfenissen een grote rol spelen in Buysses romans en ook in Het leven van Rozeke van Dalen
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onderwerpen de erfgenamen zich bijna willoos aan de grillen van de
erflaters. Tegenover "nicht Begijntje" kruipt Alfons in een utilistische
role taking-houding. "Zij had geld, veel geld ... " (Idem: 29) en als de
trouwplannen van Alfons en Rozeke vaste vorm krijgen, trekt Alfons
met Rozeke naar het begijnhof om de goedkeuring van "nicht
Begijntje" te verkrijgen. Het begijntje verleent met tegenzin de
gewenste goedkeuring en houdt de jonge verliefden het voorbeeld
van de heilige Tobias voor, "die na zijn huwelijk drie dagen en drie
nachten met zijn vrouw in zuiverheid leefde" (Idem: 60). Alfons
verzet zich geenszins tegen de vermaningen en aanbevelingen, maar
ook hij is niet de enige die er een persoonlijke utilistische moraal op
nahoudt. Ook de vader van Rozeke denkt aan het geld en pocht "dat
zijn dochter trouw[t] met een jongen van fortuin, die als een rijke
boer zou kunnen leven, wanneer hij eenmaal 't erfdeel van zijn nicht
Begijntje had" (Idem: 86). Ook in dit boek is de berekening nooit
ver weg en de role taking-houding van Fans werpt vruchten af: na de
dood van nicht Begijntje kan hij zich als pachter vestigen en zijn
sociaal-economische status verhogen.
Buysses figuren zijn ook vaak bekommerd om hun eer en
waardigheid en in Het leven van Rozeke van Dalen laat de verteller de
lezer kennis maken met een gebaar dat gericht is op het aantasten
van de eer. Als de oude Sieska en Krommen Bulcke na het werk op
de vlasgaard elkaar uitschelden, steekt ze "als uiterste hoon, met half
opgetilde rokken haar achterste naar hem uit" (Idem: 37). Het is een
gebaar dat ook meermaals door Louis Paul Boon werd beschreven.
Boons beschrijvingen steunen op de politieverslagen die in het
Aalsterse stadsarchief worden bewaard en ze vertonen heel wat
overeenkomsten met beschrijvingen die men in Nederlandse
archieven kan aantreffen. Dit gebaar, dat in het historisch-antropologisch onderzoek heel wat aandacht heeft gekregen, is slechts één
van de vele rituelen waarmee Buysse de lezers kennis laat maken. De
protagonisten van Buysses romans zijn meestal sterk gehecht aan het
vrijwaren van hun eer en als tegenhanger van het onterende, symbolische gebaar van Sieska duikt later expliciet de angst voor geroddel en negatieve uitlatingen op: "Wa zoên de meinsen wel zeggen?
En wa zoên de giestelijke zeggen? Wa zoên den baron en de
baronesse zeggen?" (Idem: 268).
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Ook de betekenis van samen eten en drinken en van consumptieve
bestedingen wordt in het werk van Buysse op overtuigende wijze
aangetoond: "Zij hadden eerst booili met aardappels en worteltjes,
en Dons vroeg of hij maar wilde voorsnijden om het niet koud te
laten worden. Dat was uitstekend. Niemand anders had daar veel
verstand van, want enkel op kermissen, begrafenis-maaltijden en
overhaal-feesten aten zij rundvlees" (Idem: 126). Na hun huwelijk
wordt aan Rozeke en Alfons de doortocht belet met een "snoer van
in elkaar gevlochten bloemen" (Idem: 84). Ook dat ritueel wordt in
de historisch-antropologische literatuur beschreven.
De botsing van ethiek en erotiek is geen geïsoleerd fenomeen. In het
werk van Buysse tekent die botsing zich af tegen een vrij realistische
achtergrond. Zoals in U/eken zijn een aantal passages in Het leven
van Rozeke van Dalen wellicht net iets te idyllisch, maar ze passen
ongetwijfeld in Buysses eigen antithetische opzet. De (soms wat te)
idyllische sfeer is wellicht als pendant van de grauwe realiteit bedoeld
en "verhevigt" de afschuwelijke werkelijkheid. Zo slaat de vreugde
van een feestmaaltijd om in een neergedrukte stemming en worden
door boer Dons sombere verhalen over een hongerwinter verteld.
Het is alsof de overvloed en de vreugde plots een ander besef doen
ontstaan: het feest en het vertier zijn slechts een vonk in een
onophoudelijk gevecht met de natuur. Labeur en strijd, weemoed,
tranen en vaak ook honger domineren het dagelijks leven. Het gebed
om het "dagelijks brood" is in de negentiende eeuw vaak een roepen
in de woestijn en ook Rozeke en Pons krijgen klappen.
Na een lange tocht met de merrie wordt Pons zwaar ziek en duiken
er naast de vertrouwde signalen van de "schaamte-cultuur" ook
tekens van schuldbesef op. Rozeke heeft er op aangedrongen dat
vooral Smul niet op het hof zou komen om de lange tocht met de
merrie te ondernemen. De diagnose van Pons' ziekte is een hefboom
die haar eigen rol naar boven woelt: "Och Hiere, 't fleurus!" snikte
Rozeke met in elkaar gewrongen handen. "0! en 't es mijn schuld! 't
Es deur mij dat hij zelve mee da peird gegoan es, in plaatse van 'n
ander te zenden!" (Idem: 199). Datzelfde schuldgevoel duikt laterin de indirecte rede - nogmaals op: "Was het reeds niet hààr schuld
geweest, dat hij in plaats van Smul op die akelige ochtend met de
merrie naar de hengstboer reed en er zijn zware ziekte bij had
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opgelopen!" (Idem: 204). Meer en meer wordt haar aanwezigheid
een aanwezig-zijn voor de ander, maar ze kan niet voorkomen dat
Smul uiteindelijk toch een plaats verovert op het hof.
Zoals eerder bij boer Kneuvels laat Smul ook op het hof van Fons en
Rozeke zijn bazigheid de vrije loop. Hij behandelt de merrie vrij ruw
en onderwerpt Vaprijsken en het Geluw Meuleken aan zijn levenshonger. Hij wordt "de onbetwiste opperbaas" (Idem: 211). Ivo
(Smul) heeft een harde naam, een iconische naam die Smuls onbedwingbare erotische gulzigheid in zich draagt. Ook op het hof van
Fons deinst hij er niet voor terug om de vuisten te gebruiken en
Vaprijsken in een hoekje te drummen.
Fons is snel "een teer, ziekelijk plantje in een warme broeikas" (Idem:
219) geworden en hij toont zich meer en meer als een ja-knikkende
boer. Om op krachten te komen, reist hij naar het zuiden. Rozeke
probeert nog even de illusie in stand te houden, dat hij de baas is:
"Ik heb ulder gisteren avond uwen brief eens voorgelezen, omdat ik
het wel goed vond dat zij niet moesten peinzen dat zij hier den baas
mochten spelen, en dat zij wel mochten weten als dat gij met enen
dag en enen nacht te reizen onverwacht op ulder dak kon vallen"
(Idem: 239). De poging om door middel van brieven zijn
waardigheid in stand te houden heeft geen effect. Bij zijn thuiskomst
heeft Fons het gevecht met het leven (en met Smul) definitief verloren. Hij kan Rozeke enkel nog vragen om na zijn dood niet met
Smul te hertrouwen.
Smul volgt zijn eigen "stille" levensweg, hij wordt "de onbetwiste
boer en baas der hoeve" (Idem: 260). Ongeremd werpt hij zich op
het leven en op het werk: "En tot de allerlaatste man bleef hij gebukt
en zwetend sikkelen, soms heel alleen in 't laatste avondrood op 't
uiterst hoekje van een veld ... " (Idem: 273). Afleiding vindt hij in de
armen van het Geluw Meuleken. Rozeke heeft het moeilijk met die
niets ontziende levenshonger, maar tussen haar verontwaardiging en
haar woorden en daden ligt een utilistische derde weg. Ze ziet en
voelt "dat hij zijn grens verre te buiten ging, maar zij had nu eenmaal, door de omstandigheden gedwongen, de macht uit haar handen gegeven en zag geen kans die nog terug te krijgen" (Idem: 261).
Als ze Smul aanpakt over de zwangerschap van het Geluw Meuleken,
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dreigt de paardenknecht ermee op te stappen en het is opnieuw een
utilistische houding die haar het zwijgen oplegt: "Weggaan! Dat kon
niet, vooral niet op dit ogenblik, met de aanstaande volle drukte van
de veldarbeid. Dat was een halve ruïne, voor haar en voor haar
kinderen" (Idem: 268). Rozeke voelt zichzelf wellaf worden, maar
het is tenslotte toch de dienstmeid die het hof verlaat en niet Smul,
want "hij werkte eigenlijk voor haar en voor haar kinderen, als gold
het zijn persoonlijke belangen ... " (Idem: 261). Alleen als Smul haar
voor de keuze plaatst "mee mij hirtreiwen, of ik hier wig" (Idem:
279), blijkt ze onbuigzaam te zijn. Ze heeft Alfons beloofd niet met
Smul te zullen hertrouwen en ze verlaat dan ook de utilistische
uitweg: "Nie nie, Ivo; nie nie, dat 'n es nie meugelijk, dat 'n kan
niet ... " (Idem: 279). Op die manier schudt ze Smul voorlopig van
zich af, maar enkele dagen later randt de "woesteling-alleenheerser"
haar aan en neemt hij haar "als een nietig, weerloos slachtoffer in zijn
bezit" (Idem: 288). Smuls ontspoord erotisch verlangen (in de ruime
en in de restrictieve zin) is niet creatief maar destructief.
Rozeke bezwijkt en stemt toe in een "somber tweede huwelijk van
geweld en dwang, van woeste aanranding en verkrachting, dat
huwelijk waar zij van walgde, maar dat zij aanging uit nood, uit
broodnood, voor haar en voor 't bestaan van hare kinderen!" (Idem:
295). In de negentiende eeuw wordt een tweede huwelijk vaak door
utilistische overwegingen ingegeven, maar achteraf blijkt de
(be)rekening vaak niet te kloppen. Dat is ook Rozekes lot. Smul mishandelt haar en maakt haar ook haar geld afhandig. Zijn drang naar
bezit is mateloos, maar zijn gulzigheid wentelt zich in haar eigen verlangen en hij wordt "een regelmatige, dagelijkse dronkaard" (Idem:
315). Zijn erotiek mondt uiteindelijk uit in een tweepolig bepaald
onvermogen en als de jonge barones hem om zijn geweld berispt,
lokt dat bij hem een ontkenning van alle waarden, inclusief zijn
eigen waarden, uit: hij drinkt en ruziet zich in de vernieling. Hij, die
alles en allen altijd louter als dingen heeft benaderd, erkent de ander
niet als zelfstandig zijnde.

Het leven van Rozeke van Dalen is een dubbelverhaal, waarin Buysse
het leven van Rozeke met dat van de jonge barones verweeft. De
parallel stelt de verteller in staat veel contrasten en gelijkenissen te
belichten. Als de jonge barones veel te vroeg overlijdt, (her)ontdekt
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Rozeke als het ware het gelaat van de ander. Die (her)ontdekking
stelt haar in staat weerstand te bieden aan Smul en vanaf dat ogenblik alleen nog onvoorwaardelijk aanwezig te zijn voor de ander,
maar zoals Smul van haar een ding heeft gemaakt, wordt hij voor
haar op zijn beurt een ding. Haar onvoorwaardelijk aanwezig-zijn
sluit de woesteling uit. Om de herinnering van de barones, die haar
ook in haar testament heeft vermeld, vecht ze letterlijk een laatste
gevecht uit met Smul en vanaf dat ogenblik krijgt de negatieve
erotiek van Smul een andere dimensie. Zoals bij Jan in Schoppenboer
steekt ook bij hem een niet te remmen zelfVernietigende storm te
kop op. De sterkste heeft twee maal een sterkere vrouw ontmoet: de
barones heeft hem een ultimatum gesteld en Rozeke heeft zich bij
zijn laffe aanval voor het eerst tot het uiterste verdedigd. Het doffe
besef dat hij niet langer de zijnden in bezit kan nemen roept geen
ethische omkering op, maar walg en ontkenning. Rozeke komt als
geschonden "overwinnaar" uit de strijd en zij besluit niet meer te
hertrouwen, zij zal voortaan "uitsluitend voor haar kinderen leven ... "
(Idem: 335). De onvoorwaardelijke ethiek verdringt uiteindelijk de
utilistische calculus. Voor erotiek - in de ruime en in de restrictieve
betekenis - is er geen plaats meer in Rozekes verder leven.

Discussie
In deze dialoog heb ik expliciet het werk van Rorty vermeld en op
enkele overeenkomsten met het werk van Hardy gewezen. Bij de
bespreking van andere sporen, kwamen de auteurs die mij een aantal benaderingswijzen hebben aangereikt slechts impliciet aan bod.
Pierre Bourdieu en Erving Goffman werden niet vermeld, maar ze
hebben mijn antropologisch getinte interpretaties beïnvloed.
Goffman en Bourdieu zijn niet de enigen die slechts impliciet aanwezig zijn. De echo's uit het werk van Levinas weerklinken slechts in
het tweede deel van dit opstel, maar de botsing van ethiek en erotiek
kleurt ook Tantes en andere romans van Buysse. De signaalfunctie
van consumptieve bestedingen wordt ook in U/eken belicht ...
Het werk van Buysse is nog steeds actuele literatuur. De romans en
verhalen zijn overtuigend geschreven en ze zijn een schitterende
illustratie van heel wat mens- en maatschappijwetenschappelijke
223

v1s1es die pas in de tweede helft van de twmugste eeuw terrein
hebben gewonnen. Buysses werk blijft een vruchtbare bodem voor
literaire, maar vooral ook voor antropologisch getinte excursies naar
het negentiende-eeuwse platteland. Buysses oeuvre is al lang geen
braakland meer, maar er zijn nog heel wat sporen die nog onvoldoende aandacht hebben gekregen. Een confrontatie van de fenomenen back stage en front stage, van ritueel en symboliek in het werk
van Buysse, een bespreking van het verschijnsel gender en van de stadia tussen macht en onmacht in de vele novellen en romans ... zijn
slechts enkele van de sporen die nieuwe aandacht verdienen.
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HET GEZIN VAN PAEMEL :
EEN VERHAAL UIT DE KONTENHOEK ?
door
Arnold Strobbe

Het Vlaams spreekwoord zegt: een vliegende vogel vangt meer dan een
zittende. De waarheid van die volkswijsheid ondervond ik tijdens een
gidsbeurt in Lotenhulle voor de leden van de Heemkundige Kring
"Appeltjes van het Meetjesland" in augustus 1998. Tijdens mijn uitleg
over "Moortels kapelletje" in de Lomolenstraat, was de verantwoordelijke voor het onderhoud van de kapel Margaretha Vtm Overbeke,
ook present. Ze ging spontaan in op mijn verzoek wat meer uitleg te
geven over haar ervaringen als verantwoordelijke voor het onderhoud
van de kapel. Enkele jaren tevoren had ze me eens toevertrouwd dat ze
familie was van boer Vtm Pamel, de mythische Vlaamse boer, die Cyriel
Buysse in het bekende theaterstuk oproept.
Na haar uitleg over de kapel herinnerde ik haar aan haar familiale
banden met de Vtm Pamels. Ze gaftoen heel beknopt enige uitleg. In alle
geval genoeg om me nieuwsgierig te maken naar mogelijks meer informatie over de historische achtergronden van dit "klassiek" Vlaams
toneelstuk dat zich zonder twijfel in onze streek, het Land van Nevele,
heeft afgespeeld.
Ter gelegenheid van de eerste opvoering door de Multatuli-Kring te
Gent op 25 januari 1903 wordt in de inleiding onder de namen van de
personages vermeld: "Het stuk speelt in een dorp van Vlaanderen op het
einde van de 19-de eeuw" 1• "Wïe weet, was dat dorp Poeke niet?': dacht
ik. Poeke speelde immers ook een rol als topografische achtergrond in
twee andere verhalen van C. Buysse, die ik in vroegere publicaties heb
besproken 2•
Ik maakte een afspraak met Margriet Vtm Overbeke. Het resultaat
van ons gesprek leest u in het interview dat volgt.
(I) C. Buysse, Het Gezin Vtm Paemel, Manteau/ Antwerpen Amsterdam, 1986.
(2) A. Strobbe, De St.- Sebastiaangilde in Poekeen Lotenhulle, Uitgave Land van Nevele,
Davidsfonds Lotenhulle - Poeke en St.- Sebastiaan - Vrije Lotenhulle, Nevele, 1990; A.
Strobbe, Lotenhu/Ie in het werk van Cyriel Buysse, DF - Spiegel Davidsfonds Lotenhulle Poeke, jg 15, nr. 2.
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Margriet, je beweert dat je familie bent van de familie Vtm Pamel, die
model stond voor Cyriel Buysses toneelstuk "Het Gezin van Paemel': Kan
je die familieband verklaren?
Mijn grootmoeder langs moederszijde was Romanie Van ParneL Zij
was de dochter van Jan Baptiste Van Parnel en van Henrica De Clercq,
vader en moeder Van Parnel in het toneelstuk. Mijn grootmoeder,
Romanie Van Pamel, was getrouwd met Alfons Poelvoorde, mijn
grootvader. Hun dochter, Helena Poelvoorde, is mijn moeder. Zij was
getrouwd met OctaafVan Overbeke, mijn vader. Ik heet Margriet Van
Overbeke. Ik ben dus een rechtstreekse bloedverwante van de oorspronkelijke boer Jan Baptiste Van PameP.

\%ar ergens woonde het gezin van boer jan Baptiste Vtm Parnel ?
Dat was in de wijk "de Kontenhoek" 4 • Die wijk behoort tot het grondgebied van Ruiselede in West-Vlaanderen. De hoeve waarin de Van
Pamels woonden, lag dicht bij het Stekkebos achter Poeke-kasteel.
De mensen van de Kontenhoek leefden en leven traditiegetrouw het
dorpsleven van het Oost-Vlaamse Poeke mee, ook al ligt de
Kontenhoek in West-Vlaanderen.
Er stonden daar vroeger, langs de linkse kant van die doodlopende
straatweg, drie huizekes. De straat is nu geasfalteerd en heet de
Parkstraat. Ze ligt in het verlengde van de Lotenhulse Boterstraat, die
achter Poeke-park loopt.
Het gezin van Jan Baptiste Van Parnel woonde in het eerste van die
huizekes. Het was het grootste huis want het was een hoeve, geen
(3) De familie Jan Baptiste Van Pamel: vereenvoudigde voorstelling.
- Ouders: J.B. Van Parnel (0 Lotenhulle 1831 - tRuiselede 1922) gehuwd met Henrica
De Clercq (0 Ruiselede 1844- tRuiselede 1912)
- Kinderen: Maria Elodie (1868 -1938), August (1869-1960), Kamiel (1872-1949),
Henricus (1873-1951), Richard (1875-1941), Maria Romanie (1877-1950), Emiel
(1878-1946) en Maria Margaretha ( 1886-1966)
- Kleinkind: Helena Poelvoorde (1899-1958), kind van Alfons Poelvoorde (1874-1956)
en Maria Romanie Van Parnel (1877-1950)
- Achterkleinkind: Margriet Van Overbeke ( 1929-), kind van Octaaf Van Overbeke
(1895-1980) en Helena Poelvoorde (1899-1958).
(4) Afgeleid van het Franse woord "vicomte". De kasteelheer van Poeke voerde naast zijn
titel van baron ook de titel van burggraaf van Nieuwpoort en Oombergen. De
Kontenhoek was een uithoek van Ruiselede die aan de "vicomte" van Poeke toebehoorde. De Ruiseleedse en Poekse volksmensen maakten er "de Kontenhoek" van.
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Ouderlijk huis van het gezin Vtm Pamel, Kontenhoek, Ruiselede.

kortwoonst zoals de twee andere. Het tweede huis was een tweewoonst die door de Poelvoordes, het gezin van mijn grootvader
Alfons Poelvoorde, werd bewoond. In het derde huis woonde de
familie van "Fleek" (= Felix) Van Paemel. Zij waren geen familie van
Jan Baptiste Van Parnel want de familienaam werd anders, met "ae",
geschreven.

Heb jij er nog een idee van hoe de hoeve van jan Baptiste Vtm Parnel
eruitzag?
Ik ben er zelf in 1929 geboren. Ik heb daar tot in 1949 gewoond. Ik
heb er heel mijn jeugd doorgebracht want mijn ouders waren er
ingetrouwd.
Het hoeveke heeft altijd aan de kasteelheren van Poeke toebehoord. Tot 1936 was het dak nog met riet afgedekt. In 1936 is het
rieten dak door een pannendak vervangen. Er stond een houten
pomp voor de deur. Boven de buitendeur stond het jaartal 1640 in
een balk ingekerfd. De hoeve droeg de kleuren van de kasteelheren
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van Poeke: de muren onderaan in het zwart geteerd, het muurgedeelte erboven in het roze geverfd, de buitenranden van de luiken en
de vensterlijsten groen, de binnenkant van de luiken witgeverfd. Ik
weet nog goed dat de laatste barones Ines Pycke de Peteghem zelf
kwam zeggen welke verf we moesten gebruiken om het huis te
schilderen.
Het huis zelf had upperlichten boven de ramen. Binnenin de
woonkamer stond er een Leuvense stoof met achteraan een buis die
langsheen de schouw naar de schoorsteen liep. Aan de buis zat er
een uitspringende sleutel die diende om de stoof open of toe te
zetten. Mijn nonkels hingen altijd hun klak aan die sleutel.
Naast de woonkamer was er nog een weefkamer zonder stenen
vloer. In de aangestampte aarde van de weefkamer was er een blauwe
arduinen steen in de vorm van een kom in de grond ingewerkt.
Daarin moesten wij, de meisjes, altijd de afwas doen. Er was geen
afzonderlijk achterhuis met een gootsteen. De afwas gebeurde daar
in het donker want toen ik in 1949 naar Lotenhulle verhuisde, was
dat straatje van den Kontenhoek nog altijd niet op het elektriciteitsnet aangesloten.

Hoe zag de omgeving van boer Vtm Pamels hoeve eruit?
In heel het Stekkebos dat ernaast ligt, is er geen boom waar ik als
kind niet ingekropen heb. We waren thuis met zeven kinderen, vijf
meisjes en twee jongens. Ik was de tweede oudste. We speelden als
kinderen altijd in dat bos of in de Poekebeek waarin er toen nog
viskes zwommen. Het water was nog proper in die tijd. In de winter
kwam het water van de Poekebeek dikwijls tot helemaal tegen ons
hekken. Als het dan gevroren had, trok ik met de knechtjongens
van de gebuurte mee om te schaatsen. Mijn moeder zei altijd dat ik
een halve jongen was. Ik deed niets liever dan me aan de broekspijpen van de jongens vasthouden en me laten meeslieren wanneer
ze op het ijs schaatsten. Ik kwam dikwijls thuis met scheuren in mijn
kleren!
Ons huis was helemaal omringd door weiden waarin onze vijf
koeien graasden. Het was er altijd zeer drassig want we woonden er
heel dicht bij de Poekebeek, die dikwijls overstroomd was.
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Het huis lag ook in de onmiddellijke omgeving van het domein van het
kasteel van Poeke. Heb je ooit van iemand van de familie iets vernomen
over het feit dat je grootmoeder Roman ie daar als jong meisje moest gaan
"dienen"?
Al de kinderen van boer Jan Baptiste Van Parnel moesten op het kasteel ofwel knecht gaan zijn voor de jongens ofwel gaan dienen voor
de meisjes. Ze hebben daar allemaal kortere of langere tijd gewerkt.
Meestal tot ze trouwden. Uitgenomen nonkel Mielke Van Parnel
want die had een bult. Hij heeft nooit moeten helpen of toch ... Ik
herinner mij dat ook hij moest meehelpen als ze de hagen rondom
het kasteel moesten scheren. In het stuk van Buysse heeft één van de
zoons een ander gebrek, een gehandicapt been, geloof ik. Buysse
heeft dat dus zelf veranderd in zijn stuk.

ja, C Buysse veranderde in zijn werken, waarschijnlijk heel bewust, de
oorspronkelijke namen van personen ofplaatsen. Misschien deed hij dat
om zo zichzelfofzijn informanten tegen mogelijke verwijten achterafte
beschermen. "De waarheid kwetst': zegt de volksmond. Niemand hoort
graag de minder.fraaie kanten van de waarheid over de eigen familie of
over vrienden. C Buysse wist dat ook en hield daar rekening mee. Dat
is één van de redenen waarom hij de namen van concrete personen en
plaatsen veranderde.
In het toneelstuk "Het Gezin van Paemel" kloppen alleen de namen
van Romanie en Kamiel met de oorspronkelijke namen van de leden
van het gezin van jan Baptiste Vtm Parnel De andere namen Eduard,
Désiré, Celestine en Cordule kloppen niet. De plaatsnamen Ruiselede of
Poeke worden zelfs helemaal niet vernoemd C Buysse speelt hier dus
een verwarrend spel van onthullen en verhullen tegelijkertijd.
Wij gaan ons in dit interview op het echte gezin van jan Baptiste van
Parnel toespitsen. Kan je ons eens vertellen, Margriet, hoe het gezin
samengesteld was?
Ik vertelde al dat de ouders Jan Baptiste Van Parnel en Henrica
Declercq waren. Jan Baptiste was in 1831 in Lotenhulle geboren,
moeder Henrica in 1844 in Ruiselede. Mijn nonkel, Mielke Van
Pamel, heeft mij verscheidene keren verteld dat de ouders van zijn
moeder Henrica De Clercq oorspronkelijk op dat hoeveke in de
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(

jan Baptiste Vtm Parnel Ruiselede.
Lotenhulle 1831- tRuise/ede 1922)

0

Kontenhoek woonden. De ouders van Jan Baptiste, landbouwer
Ignatius Van Parnel en zijn huisvrouw Carolina De Cloedt, waren
van Lotenhulle afkomstig. Pas na zijn huwelijk in 1867 is boer Jan
Baptiste vanuit Lotenhulle naar de Kontenhoek in Ruiselede verhuisd.
Jan Baptiste en Henrica kregen er samen acht kinderen, vijf zonen
en drie dochters 5• Slechts drie kinderen zijn getrouwd: twee zonen en
een dochter. August (0 1869) trouwde met Pelagie Lema, een
weduwe met één kind. Samen kregen ze nog drie kinderen. Henricus
( 0 1873) huwde buurmeisje Elodie Poelvoorde. Ze kregen samen vijf
kinderen. Maria Roman ie (0 1877) ten slotte, huwde de broer van
Elodie, Alfons Poelvoorde. Officieel kregen ze samen zes kinderen.
De andere kinderen van het gezin Van Pamel, Maria Elodie
0
0
( 0 1868), Kamiel (0 1872), Richard ( 1875), Emiel ( 1878), en Maria
0
Margaretha ( 1886) bleven ongehuwd. Tussen Emiel en Margriet

(5) Kinderen: Maria Elodie (1868 -1938), Augusc (1869-1960), Kamiel (1872-1949),
Henricus (1873-1951), Richard (1875-1941), Maria Romanie (1877-1950), Emiel (18781946) en Maria Margarecha (1886-1966).
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zijn verscheidene kinderen een vroege dood gestorven. Hoeveel juist,
weet ik niet.

Laten we onze aandacht even op uw grootmoeder, Romanie Vtm Pamel,
richten. Heeft jouw moeder, Helena Poe/voorde, je ooit iets verteld over
wat haar moeder als jong meisje in het kasteel zou overkomen zijn?
Mijn moeder, Helena Poelvoorde, (0 1899 in Kanegem ) heeft me wel
verteld dat ze van haar meter, Elodie Van Pamel, de oudere, ongetrouwde zuster van Romanie, wist dat Romanie getrouwd was "vanmoeten". Of het kind door de zoon van de baron was verwekt, zoals
C. Buysse schreef, of door grootvader Alfons Poelvoorde, daarover
heeft ze me persoonlijk nooit iets gezegd. Romanie Van Parnel was
geboren op 21 januari 1877. De gebeurtenissen in het toneelstuk spelen zich af op het eind van de vorige eeuw. Mijn grootmoeder was
toen een jong meisje van vooraan in de twintig. Ze kan dus de Ramanie geweest zijn, die Buysse heeft geïnspireerd. Ik geloof dat toch.

"Wanneer ik haar vraag wie de zoon van de kasteelheer zou kunnen zijn
die Romanie Vtm Parnel in verwachting gebracht heeft, moet ze me het
antwoord schuldig blijven. Ze is niet vertrouwd met de namen van de
kasteelheren en hun familieleden, die in de loop van de 19de eeuw de
scepter over Poeke zwaaiden. Daarom trachtte ik zelf na te gaan welke
zoon van welke kasteelheer C Buysse in zijn toneelstuk mogelijks op het
oog had
Helena Poelvoorde werd op 16 januari 1899 in Kanegem geboren.
Het kind van Romanie moet dus in de lente van 1898 verwekt zijn.
De enige jonge baronszoon van Poeke die op dat moment in aanmerking kan komen, is René Pycke de Peteghem ( 1865- 1930). Zijn
vader Amedée stieifin 1898, 74 jaar oud. Deze René kreeg in hetzelfde
jaar 1898 juist zijn tweede kindje, Etienne. Het is weinig waarschijnlijk dat hij de verwekker van het kind van Roman ie van Parnel zou zijn.
Hij was uitgesproken katholiek en had weinig contact met de plaatselijke bevolkint.
0

(6) De familie Pycke de Peteghem: vereenvoudigde stamboom. Bron: I. Hoste en L.
Srockman, Geschiedenis van Poeke, Gemeentebestuur Aalter 1985, p. 265
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De enige kasteelheren van Poeke die verder in aanmerking kunnen
komen, zijn de heren Preud'homme d'Hailly de Nieuport. Op basis van
mijn onderzoekingen over de Sint-Sebastiaansgilde en over "Het
Sperreken': stelde ik vast dat C Buysse deze adellijke familie, die tot
in het jaar 1872 het kasteel van Poeke bewoonde, goed kende.
Constantin Preud'homme d'Hailly ( 1807-t 1866) en zijn opvolger
Alfred Preud'homme d'Hailly ( 1835-t 1911) waren de laatste kasteelheren van dit geslacht die het grote kasteel bewoond hebben.
Vader Alfred was zijn kinderloze oom Constantin in 1866 als
burggraaf opgevolgd Baron Alfred woonde tot 1872 op het groot kasteel van Poeke. Volgens de mondelinge overlevering leidde hij een vrij losbandig leven. In 1872 huwde hij een niet-adellijke dame, Sidonie
Herode. Margriet Van Overbeke vertelde me dat die dame volgens haar
tante, Margriet Van Pamel, de jongste dochter van boer jan Baptiste,
hoedenmaakster van beroep was. In alle geval, hij was onder zijn stand
getrouwd en had in Poeke de roep een "bonmarcheur" te zijn. Het
gerucht deed de ronde dat hij zeker het familiefortuin zou hebben verkwist, indien zijn oudere zuster, Isabelle, dat niet voorkomen had Zij
liet in 1872 het voorouderlijk kasteel van Poekeverkopen om haar deel
van de erfenis veilig te stellen. Met het geld liet ze achteraf voor zichzelf
het "Klein Kasteelke" in de Knokstraat van Poeke bouwen. Ze is nooit
gehuwd en heeft de statige herenwoning tot aan haar dood in 1897
bewoond
Haar broer Alfred had zich na zijn huwelijk in 1872 in Schaarbeek
gevestigd Hij had twee zonen en twee dochters. De twee zonen, Georges
1878) en Adolf ( 1881) waren, naar men beweert, allebei mannenvan-de-wereld zoals hun vader. In 1898 waren ze respectievelijk 21 en
18 jaar oud. Ze woonden op dat moment in Brugge. Het is dus niet
onmogelijk dat ze in dat jaar, ten gevolge van de overdracht van het huis
van hun tante, vaak in Poeke verbleven. In de kadastrale legger van
Poeke van 1898 (artikel287) worden de twee zoons als de nieuwe wettige eigenaars vermeld7 • Er is ook een foto bewaard van omstreeks 1900
waarop de voltallige, sjiek uitgedoste familie van burggraafAdolf voor
de fotograafposeert in de tuin van notaris Van Doorne in Poeke. 8
0

0

(

0

0

(7) I. Hoste en L. Stockman, De Geschiedenis van Poeke, Gemeentebestuur Aalter, 1985,
p. 376.
(8) 0. Caomans de Brachène, Etat présentde la Noblesse Beige, Annuaire de 1996, seconde
partie Pon- Pro, pp. 354- 362 en Annuaire de 1997, première partie Pui- Rob, pp. 21 27. Collection "Etat Présent" a.s.b.l. Bruxelles 1996 en 1997.
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De familie de Preud'homme d'Hailly de Nieuport op bezoek bij
priester Vtm Doorne, 1901. Vtm links naar rechts: Vader Alfred de
Nieuport, zoon Adolf, dochter Ida, zoon Georges, dochter Marie]osefine, echtgenote Sidonie-D.-H Herode, en priester H Van Doorne,
zoon van de notaris.
Het is anderzijds ook goed mogelijk dat Romanie Van Parnel op dat
moment dienstmeid was op het groot kasteel van de familie Pycke de
Peteghem want ze was toen 21 jaar.
Samengevat, de mogelijkheid bestaat dat één van de zoons van de
vroegere baron de jonge Romanie heeft zwanger gemaakt. "Wtlnneer,
waar en hoe het gebeurde, wisten uiteraard alleen de betrokkenen zelf
Eén van de zonen, Georges Preud'homme d'Hailly, werd in 1908 zelfs
gemeenteraadslid van Poeke onder het burgemeesterschap van kasteelheer René Pycke de Peteghem. De oude en de nieuwe kasteelheren leef
den dus, in tegenstelling tot wat sommige oudere mensen in Poeke nog
altijd beweren, niet in onmin met elkaar.
Georges en Adolf, de twee zonen van Alfred Preud'homme d'Hailly,
zijn de enige zonen van een kasteelheer van Poeke die als "mogelijke
daders" in aanmerking kunnen komen. Dat één van beiden in de zomer
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van 1898 Romanie van Pamel, de dienster van het groot kasteel, echt
zwanger gemaakt heeft, kunnen we alleen veronderstellen, niet bewijzen.
In alle geval, ofhet nu één van de jonge heren Preud'homme d'Hailly
was ofiemand anders, de ongelukkige Romanie werd "met haar pakske"
in Poeke achtergelaten. Haar lot zal zonder twijfel in Poeke en omstreken onderwerp van gesprek geweest zijn. We gaan ervan uit dat C
Buysse de geruchten die over haar de ronde deden, heeft opgevangen en
het gegeven in zijn toneelstuk van 1903 heeft verwerkt.
Heb je er weet van hoe vader jan Baptiste Vtm Pamel op de "schande"
van zijn dochter heeft gereageerd ?
Mijn moeder heeft me verteld dat haar moeder Romanie door haar
ouders thuis buitengesmeten is omdat ze dat voorkind moest krijgen. Ze is toen vlug vlug getrouwd met haar buurjongen Alfons
Poelvoorde, die drie jaar ouder was dan zij. Na het huwelijk zijn ze
samen naar Kanegem verhuisd.

Wie waren die Poelvoordes?
Dat was een familie die in hetzelfde straatje als de Van Pamels in de
Kontenhoek woonde. Hun huis was een tweewoonst die achter de
hoeve van het gezin Van Parnel lag. De Poelvoordes waren gewone
werkmensen die gekend waren als pensjagers want ze woonden daar
dicht bij het kasteelpark Eigenlijk was dat volk veel te gemeen in de
ogen van de Van Pamels. Zoon Henricus Van Parnel was vroeger al
met een dochter Poelvoorde, Marie Elodie, getrouwd. Zij was
ongeveer zes jaar jonger dan haar man. Ook Henricus was thuis door
vader Jan Baptiste buitengezet. De juiste reden waarom hij niet meer
naar huis mocht komen, heb ik nooit geweten. Wie weet had het
ook niet met een voorkind te maken. In alle geval, enige maanden
nadat mijn grootmoeder naar Kanegem verhuisd was, kwam mijn
moeder Maria Helena Poelvoorde ter wereld.

Nu kon het jonge gezin, ver van de Kontenhoek, een nieuw, eigen leven
beginnen?
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Dat draaide anders uit. Na de geboorte kreeg Romanie een vloed en
lag ze met baarmoederkoorts te bed. De dokter raadde aan het kind
van de moeder weg te nemen. Het was haar oudste ongehuwde
zuster, Marie Elodie Van Pamel, die zich over het kind wilde ontfermen. Zo kwam mijn moeder als jonge boreling in het ouderlijk huis
van de Van Pamels terecht. Achteraf is mijn moeder nooit meer naar
haar ouders in Kanegem of later in Dentergem teruggekeerd. Alfons
Poelvoorde en Romanie Van Parnel kregen na Maria Helena nog zes
kinderen waarvan er vier in leven zijn gebleven. Ik moet er wel
bijvertellen dat mijn moeder, zolang haar moeder leefde, elk jaar
naar haar vader en moeder in Kanegem en later naar Dentergem
gegaan is om er te nieuwjaren. Ze is echter nooit meer in het ouderlijk gezin in de Kontenhoek opgenomen geworden. Integendeel.
Haar ouders hebben zelfs geprobeerd haar te onterven maar dat is
hen niet gelukt. Ik zat daar zelf voor iets tussen.

Wáarom wilden ze haar onterven?
Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat het met het
vaderschap van Alfons Poelvoorde te maken had. Toen ik al een jaar
of vijftien was, moest ik op vraag van mijn moeder met een papier
van haar ouders uit Dentergem naar notaris Robert Verstraete in
Lotenhulle gaan. Zelf durfde of wilde ze dat niet doen. Ik moest aan
de notaris vragen na te gaan of haar ouders haar konden onterven.
Ze had dat papier van haar ouders gekregen om het te ondertekenen.
De notaris heeft haar afgeraden ooit enig papier van haar ouders te
ondertekenen. In mijn ogen is dat een bewijs ervoor dat Alfons
Poelvoorde niet de natuurlijke vader was. Waarom moest alleen zij
zo'n papier ondertekenen om zichzelf te onterven en haar broers en
zusters niet?

je moeder Helena Poelvoorde is dus opgegroeid in het gezin Vtzn Parnel
in de Kontenhoek?
Ja, omringd door vader en moeder Van Parnel en door de drie
jonkheden tante Elodie (t1938), nonkel Kamiel {tl949) en nonkel
Emiel {t1946). Tante Margriet (ti966) en nonkel Richard (t1941)
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Elodie Vtm Pamel

Emiel Vtm Pamel

Kamiel Vtm Pamel

waren omstreeks 1910 al naar Lotenhulle verhuisd om er hun nichten en kozijns, de vijf ongehuwde jonkheden, de kinderen Van De
Moortele, in de Grote Lijkstraat van Lotenhulle in hun oude dag bij
te staan. Deze kinderen Van De Moortele waren zeer katholiek. Ze
hebben er het kapelletje van O.L.V van Altijddurenden Bijstand
laten oprichten. Na hun dood zorgde tante Margriet Van Parnel voor
de kapel en nu zet ik de traditie voort.

Hoe kwam jij van uit de Kontenhoek in Lotenhu/Ie terecht?
Dat kwam door de kinderen Van De Moortele. Ze waren familie van
de Van Pamels. Hun vader was heel zijn leven vlashandelaar in
Lotenhulle geweest. De jongste, Melanie, was thuis op de boerderij
gebleven. De andere kinderen waren dienster of knecht bij rijke
families in Gent en in Brugge geworden. Omstreeks 1886 gingen ze
allen samen met pensioen. Ze bouwden zich samen een nieuw huis
in de Grote Lijkstraat nr. 1 in Lotenhulle. In 1910 vroegen ze aan
Jan Baptiste Van Parnel en zijn vrouw of hun nicht en hun kozijn,
Margriet en Richard Van Pamel, naar Lotenhulle mochten komen
wonen om hen in hun oude dag bij te staan. Ze hebben dat ook
gedaan. Melanie, de laatste dochter Van De Moortele, stierfin 1930.
Mijn nonkel Richard en tante Margriet erfden na haar dood het
huis. Richard Van Parnel stierf in 1941. Acht jaar later, in 1949,
kwam tante Margriet aan mijn ouders vragen of iemand van de
kinderen bij haar wilde komen inwonen. Mijn broers en zussen
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wilden niet, ik wel. Zo ben ik als jong meisje van negentien bij mijn
tante Margriet Van Parnel in Lotenhulle beland. Ik heb haar tot aan
haar laatste dag verzorgd en bijgestaan. Ze stierf in 1966.

Weet je anders nog iets speciaals over de familie Van Pamel van de
Kontenhoek? Wáren ze bijvoorbeeld zeer arm?

Ze waren zeker niet arm want boerke Jan Baptiste Van Parnel was op
het einde van zijn leven een rijk boerke. Dat kwam natuurlijk vooral
doordat de meeste van zijn kinderen jonggebleven waren en spaarzaam geleefd hadden.

Wáarom denkt je dan dat Cyriel Buysse uw familie Van Pamel op het
oog had toen hij zijn stuk schreef De naam Van Pamel stemt wel
overeen met de naam van je overgrootvader maar dat kan zuiveruit een
toeval geweest zijn. Van Pamel is een naam die in de streek frequent
voorkomt. Overigens gebeurde het in die tijd wel meer dat een plattelandsmeisje een voorkind moest krijgen.

Ik zal u dat uitleggen. Mijn tante Margriet van Pamel, de jongste
zuster van mijn grootmoeder Romanie, had einde van de jaren vijftig
een televisie gekocht omdat ze niet meer te voet naar de mis kon
gaan. De TV stond alleen op zondagen open om naar de TV-mis te
kijken. Anders nooit. Toevallig hoorde ik iemand in Lotenhulle
zeggen dat er op TV een film over het gezin Van Parnel zou uitgezonden worden. Ik had het uur opgeschreven en we hebben de
TV toen opengezet. Tijdens het stuk zat ze heel de tijd te schremen,
te schremen. Ze knikte heel de tijd van neen. Op een bepaald
moment wilde ze er niet meer voort naar kijken. Ze kon dat niet verwerken.

Misschien zat het stuk te dicht bij de waarheid?

Ja, ik heb de hele tijd gedacht dat ze er bij betrokken was, dat ze er
meer van wist. Ik ben altijd nogal nieuwsgierig geweest en ik heb
haar gevraagd:
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"Allez, die Romanie is nu getrouwd-van-moeten. Was dat mijn
meetje misschien?" Maar ze wilde niet antwoorden.
"Wie was het dan die dat kindeken had van de zoon van de
baron?", vroeg ik voort. Ook daarop wilde ze niet antwoorden. Ik
kon het van haar niet te weten komen.
Op een andere keer zei ze me: "Ons Romanie, dat was een slecht
jong. 'k Zal het nooit vergeten! Als de paster met de berechting voorbij kwam naar Rozeken Geeters (De Geyter) in haar huizeken,
haastte ze zich om op haar knies te zitten als Ons Heere passeerde,
maar 's avonds zei ze tegen moeder dat ze in verwachting was, dat ze
moest trouwen. Hoe dierf ze, hoe dierf ze zich op heur knies zetten
voor Ons Heere met een kind in haren buik!?"
Ik antwoordde haar : "Ze had toch niets misdaan tenzij dat ze in
verwachtinge was? Moest ze daarom laten van te knielen?" Ze wilde
er echter met geen woord verder op ingaan. Van zodra ze peinsde dat
'k er meer over wilde uitvissen, zweeg ze erover.
Omwille van de manier waarop ze op dat toneelstuk en op mijn
vragen gereageerd heeft, peins ik dat er in dat stuk van Buysse veel
waarheid zit, die in onze familie altijd verzwegen is.

Die tante Margriet, welk soort mens was dat eigenlijk?

Zij was de jongste van het gezin Van ParneL Ze was verschrikkelijk
katholiek, op het kwezelachtige af. Ik vermoed dat geen enkel meisje
of nonneke in Lotenhulle meer gebeden heeft dan zij in haar leven.
Ze werkte nooit zonder ook te bidden. Ze was de prefecte van de
Congregatie van Onze Lieve Vrouw in Lotenhulle. Dit was een
vereniging van jonge meisjes en oude jonge dochters die zich op een
godsvruchtige levenswandel toelegden en altijd en overal het goede
voorbeeld wilden geven. Hoewel ze ooit een mooi meisje moet zijn
geweest, had ze een heilige schrik van het mansvolk. Kwam ze op weg
naar de kerk een man tegen, ze zou het eerste gereedste huis binnengevlucht zijn om hem uit de weg te gaan. Liever dan hem te
moeten aanspreken. Ik heb altijd gedacht dat ze ooit eigenaardig
moet gevaren hebben met mannen op 't kasteel in de tijd toen ze er
diende. Ik heb dikwijls bij mezelf gepeinsd - omdat ik haar zo heb
zien schreien bij het zien van "Het Gezin van Pamel" - zij herinnert
zich dat en dat van de baron of van diens zoon, toen ze er meid was.
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GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN

1
BID VOOR DE ZIEL
van

Jan-Baptiste Van Parnel
weduwaar van Henrica Dedercq,
geboren te Lootenhalle den 15 Maart 1831 en godvruchti~ overleden
te Ruysselede den 6 December 1922.
Lid van de broederschappen van het Hr>ilig Hert.
H. Jeannes en van 0. L. V van gedurigen Bijstand
te Loottonhulle.
Hooge ouderdom is cene belooning voor 'tonderhouden van Gods geboden, eene eerekroon als zij
gevonden wordt op den weg der gerecht1ghcid.
De zoetste troost die men in het fraf mededrat!gt
is een goede echtgt>nout, een liefdevolle vader geweest te zijn, en ZIJDe kinderen de grondregels der

chistene deugd ingeprent te hebben.
H. f'r. S.
Hij heeft gelet op den omgang van zijn huis en
ziJu brood in ledigheid niet geëlen.
Prov.
Als de dood kwam, vond hij zl' niet benauwelijk
dewijl zij voor den welbereiden christen, gep11ard
gaat met de hoo:- der zalige eeuwigheid
H1er.
Gelukkig die leeft en sterft ouder de beschermt~ van Maria.
H. Alf.
Dierbare Kinderen, tot wederziens hierboven.
Dank voor uwe genegenheid en zorgen. Betrouwt
op l.lod. Jn den hemel zal ik u beminnen gelijk 1k
u op aarde bemind heb.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.
,....:

300 d. afl.

----R~~~ede, Óru~.c-tlmrirelf'T.-

0 heilig kruis onder uwe schaduw rust en hoop ik.

BJD YO~B

t

Dll ZJliL

Henrica DÎ<~ CLERCQ,
echtcenoote van

Jan Baptiste VAN PAIIIEL,
ceboren te Buywwelede den 15 December
1844: en aldaar pdvruehtl&' overleden den a6 Januari t9ta.

Zij was lid van de Broetlerschappen van het H.
Hert van Jezus, vnn Uen II ..Toannt>s-Baptistn, van
de U. Barbara ev van 0. L. V. van gedurigcn bijstand.
Vanhare kindsheidal heeftzij altijd God gnvreesd
en zijne geboden onderboudenj Zij heeft altijd het
voorbeeld gegeven van een levendig geloof en grondige godsvrucht.
Tob. U.
Zij bracht hare dagen over in vreedzaaml;eid en
in vrienth.cbap met iedereen; Zij was ,·:m allen geac1t en bemind en niemand sprak een woord kwaad
van haar.
J uditlt VIL
De dood der rechtvePrdigen is kostbaar voor het
rumschijn des Heeren, hunne dood is geene dood
maar de overgang tot het leven, de vervulli,Ig hunner verlangens, de verlossing hunner smerten en
de verwisseling van hunne ellenden met een eeuwigdurend geluk.
Ps. !XII. Grog. Ka ..
Nu zijt gij wel bedro11fd, mijne Kinderen, maar
eenmaal zal ik u wederzien, dan zal uw hert blijde
zijn, en niemand zal uwe vreugd ontnemen.
Job. XVI. U.
Zoete Htrten van Jnau enMarja, weest mUne toevlucht.
31(ltl.a/l.

Te bekomenbij J. Colpaert te Poucques.

En de andere kinderen van jan Baptiste Vtm Pamel?
De oudste dochter, Marie Elodie Van Pamel, nam de rol van moeder op zich nadat Henrica De Clercq in 1912 gestorven was. Mijn
moeder, Helena Poelvoorde, is na haar huwelijk in 1927 bij het gezin
Van Parnel ingetrouwd. Mijn ouders kregen zeven kinderen. Tante
Elodie zorgde voor ons, voor het eten, voor de was enzovoort, terwijl vader en moeder op het land aan het werk waren. Als kind
hebben we tante Elodie dikwijls geplaagd maar we zagen haar heel
graag. Iedere zondag gingen wij, de drie oudste meisjes, met haar
naar de hoogmis in Poeke. Erna kocht ze voor ons altijd een koek bij
Maria De Brouwer naast het klooster van Poeke. In 1938 stierf ze,
naast ons gezeten in de kerk, aan een hartaanval. In het toneelstuk is
er sprake van dat moeder Van Parnel de boreling sust terwijl de
huwelijksstoet van de zoon van de kasteelheer de hoeve passeert. In
werkelijkheid was het waarschijnlijk Elodie, die het schreiend kind
zal getroost hebben.
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August van Parnel huwde de vijf jaar oudere weduwe Pelagie Lema
(1864-1929) die uit een eerste huwelijk één kind had. Samen kregen
ze nog drie kinderen. Henricus Van Pamel, gehuwd met Elodie
Poelvoorde (1876-1946), had vijfkinderen. Over die getrouwde Van
Pamels die het huis uit waren, weet ik niet zoveel te vertellen. De
jonggebleven Van Pamels heb ik persoonlijk allemaal goed gekend.
Kamiel Van Parnel was een echte kwezelaar. De mensen noemden
hem "buurke". Hij ging elke morgen naar de mis en te communie.
Hij was nen specialen. Bij het eten wilde hij nooit bij ons aan tafel
zitten. Hij zat liever alleen bij het venster. Als hij op 't land meehielp,
zette hij zich altijd alleen te wieden. Of hij nu wiedde of aardappelen raapte, altijd was hij luidop aan het lezen(= bidden). Overal waar
er iets te doen was wat de kerk aanging, daar was hij present.

(!)Margriet van Parnel en Angèle Slock (r),
als prefecte van de congregatie Onze Lieve Vrouw.

242

Nonkel Richard Van Pamel, die in Lotenhulle woonde, was niet
zo kwezelachtig. Hij was wel lid van alle christelijke bonden en
congregaties van de parochie. Hij was een braaf, eenvoudig ventje,
dat zich graag met zijn beesten, vooral met zijn schapen, bezighield.
Het best kende ik nonkel Mielke Van Parnel met zijn bult. In het
ovenmuur kon hij urenlang over vroeger vertellen. Hij zong graag
liedjes en kon de geluiden van veel vogelsoorten (zevenfluiters,
leeuweriken, zwalmkes, vinken, mezekes) nabootsen. Hij was ook
zeer slim. Waar hij zijn geleerdheid opgedaan heeft, heb ik nooit
geweten. Hij was geabonneerd op het weekblad "Het getrouwe
Maldegem". Hij schreef veel brieven voor mensen die zelf niet konden schrijven. Ik peins dat hij zich daarvoor liet betalen. Hij las ook
de brieven voor aan mensen die zelf niet konden lezen. Hij heeft me
dikwijls het verhaal verteld van de brieven die nonkel Désiré
Poelvoorde naar een zeker Rozeke schreef. Désiré Poelvoorde, één
van de broers van mijn grootvader, was namelijk samen met al zijn
andere broers en zusters naar Amerika getrokken. Bij zijn vertrek had
Désiré zijn horloge in pand gegeven aan zijn meisje, Rozeken, met
wie hij verkering had. Ze zou het horloge bewaren tot wanneer hij
uit Amerika terugkeerde om met haar te trouwen. Hij schreef ontelbare brieven vanuit Amerika naar zijn Rozeken, dat zelf niet kon
lezen. Mielken las haar telkens die brieven voor. Toen Désiré uiteindelijk weerkwam, was zijn Rozeken met iemand anders getrouwd.
Hij is later in het West-Vlaamse Rekkern bij een boer gaan werken.
Hij is nooit meer getrouwd. Voor zover ik weet, zijn de andere
kinderen Poelvoorde in Amerika gebleven, ofWel omdat ze het daar
beter hadden, ofWel omdat ze te arm waren om weer te keren.

Wie Margriet Vtm Overbeke hoort praten over de gezinnen van haar
grootouders, de Vtm Pamels en de Poelvoordes , kan zich goed inbeelden
dat C Buysse de grondstof voor zijn toneelstuk "Het Gezin Vtm Pa me!"
uit het leven kon grijpen. Wetend dat hij- als lid van de boogschuttersgilde Sint Sebastiaan - goed thuis was in Poeke, mogen we ervan uitgaan dat het niet onmogelijk is dat hij de inspiratie voor zijn toneelstuk gehaald heeft uit wat er in het gezin van jan Baptiste Vtm Pamel
ooit is voorgevallen.
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We mogen er echter ook van uitgaan dat hij als kunstenaar de oorspronkelijke werkelijkheid naar zijn hand heeft gezet. Zonder twijfel
heeft hij de oorspronkelijke personen (bvb. Romanie), plaatsen (bvb. de
hoeve in de Kontenhoek) en omstandigheden (het hebben van een
voorkind, de trek naar Amerika, het pensjagen, de kwezelarij) tot een
eigen kunstzinnige werkelijkheid, de theaterwerkelijkheid, omgevormd.
Hiervoor verklaarden we al dat hij dat waarschijnlijk deed om
zichzelf, zijn informanten en - wie weet- de betrokkenen geen last te
bezorgen met het publiek maken van hun privéleven.
Toch geloof ik dat de belangrijkste reden waarom hij de historische
waarheid vervormde, met zijn kunstenaarsschap samenhing. Als kunstenaar greep C. Buysse de vrijheid om zijn oorspronkelijk bronnenmateriaal te bewerken, om er een nieuwe, indringender werkelijkheid mee
op te bouwen. Die nieuwe, artistieke werkelijkheid was voor hem veel
belangrijker dan de historische, oorspronkelijke werkelijkheid Hij was
op de eerste plaats schrijver, geen heemkundige ofhistoricus.
Dit neemt niet weg dat wij, heemkundigen, op onze beurt vrijuit
naar Buysses mogelijke bronnen, naar de waarheid achter Buysses fictie
op zoek kunnen gaan.
Keerde C. Buysse immers zelf de rollen niet om toen hij in 1921 één
van zijn romans de titel 'Zoals het was... " meegaf!?
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SERAFIEN EN GASTON:
Twee Deurlese typen uit het werk van Cyriel Buysse
door
Eddy Vaernewijck

Vanaf 1899 huurde Cyriel Buysse van de weduwe Ernest de GraetWauters het befaamde Afsneese landhuis Daerupt, dat tot op vandaag grote bekendheid geniet in de Leiestreek Bij Buyssekenners is
dit buitengoed beter bekend als Maison Rose. Hier bracht de schrijver de zomers door, maakte hij uitstapjes in de streek- zijn geboortedorp lag er slechts enkele kilometers vandaan - en ontving hij
vrienden en kennissen: Emile Claus, Camille Lemonnier, Emile
Verhaeren, om er maar enkele te noemen.
Buysse werkte er vaak in het Pavillon Rose, een klein paviljoen gelegen aan de Broekkantstraat en de Rosdambeek Bij zijn overlijden in
1932 werd hij overigens in dit afzonderlijk gebouwtje opgebaard
vooraleer hij op het Gentse gemeentekerkhof werd bijgezet.
In Afsnee kon hij na een Haagse winter opnieuw zijn geboortegrond ruiken en verkennen per fiets, per boot of met de automobiel.
Voor zijn literaire arbeid waren de omstandigheden er minder gunstig. Maison Rosewas immers op korte tijd een zoete inval geworden,
en dat speelde de schrijver parten. Zijn paviljoentje werd al te vaak
belegerd door vrienden en zogenaamde kennissen.
Om de drukte van het bezoek te ontvluchten, ging Buysse op zoek
naar een oord waar hij ongestoord kon werken zonder om de haverklap te worden lastig gevallen door ongewenste nieuwsgierigen en
bewonderaars.
Zo belandde hij in Deurle, waar hij in de schaduw van de kerk een
bijna ongerept domein ontdekte, een dicht beboste heuvel van
waarop men een uniek uitzicht had over de Leiemeersen. Daar,
op die zandige grond, zou hij zich meermaals terugtrekken om
zich in alle rust aan de literatuur te wijden. De Deurlese Molenberg bleek voor Buysse een ideale schrijverskluis, een uitkijktoren over zijn geliefde Vlaanderen. De plek bevatte alle mogelijke ingrediënten voor zijn romans: een eenvoudige dorpsplaats
met kerk, een gemeentehuis en een volksherberg, maar ook een
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typisch Vlaams amalgaam van eenvoudige plattelandsmensen en
kasteelheren.
Verscheidene dorpstypen passeerden er de revue, waaronder
Serafien de Baere, Peet Damman en Richard Blomme. Ondertussen
hebben brutale personages als Reus Balduk uit Het recht van de sterkste en knecht Smul uit Het leven van Rozeke van Dalen plaats
geruimd voor zachtmoediger types, die vaak niet gespeend zijn van
een laagje milde humor. Nochtans gaat het in het op de Molenberg
geschreven Zomerleven wel degelijk over dezelfde mensen als in
Nevele. De Deurlenaars worden door de auteur evenwel vanuit een
andere gezichtspunt benaderd. Dit natuurdagboek is doorspekt van
poëtische mijmeringen, vermakelijke anekdotes en ironische schetsjes. Toch zet Buysse de mensen niet in hun hemd, maar vertelt over
hen vol eerbied en sympathie en schildert met veel verve hun blijde
en droeve dagen.
Twee figuren uit de Deurlese gemeenschap speelden een- zij het
eerder bescheiden - rol in Buysses werk: molenaar Serafien de Baere
en chauffeur Eugène Dhuyvettd.
Cyriel Buysse woonde letterlijk tussen beide Deurlenaars in.
Wanneer men op zoek gaat naar de Molenberg, het domein van
waaruit hij de zomer van 1913 beleefde en verwerkte tot het uiterst
genietbare Zomer/even, staat men oog in oog met een prachtig gerestaureerde hoeve. Dit was het woonhuis van Serafien de Baere.
Eugène Dhuyvetter daarentegen woonde aan de andere kant van de
Molenberg, in de Dorpsstraat. Zijn achtertuin grensde aan Buysses
domein. Vandaag woont daar nog altijd Dhuyvetters kleindochter.
Wel en wee van molenaar Serafien de Baere (0 12.7.18 5 8 t 22.12.43) worden in Zomerleven op diverse bladzijden belicht. Zo
weet Buysse ons te vertellen dat een molenaar een soort weerkundige is, die de dorpelingen het juiste tijdstip van planten en zaaien
moet meedelen. Ook de toewijding voor zijn molen wordt meermaals te berde gebracht.
Wie was nu eigenlijk deze molenaar? Wij weten dat hij geen verzonnen personage was noch een figuur die, zoals vaak bij Buysse, een
soort versmelting was van fictie en realiteit.
(1) In Buysses werk wordt de chauffeur steeds aangesproken als Gaston. Voor de
DeurJenaars was hij echter noch Gaston, noch Eugène, maar "Zeuntje", zoals hij in de
volksmond nog steeds wordt genoemd.
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Eenvoudig werkmanshuisje in de
Deurlese Dorpsstraat.
Hier woonde Hugo Vtm den
Abeele, van 1920 tot zijn dood in
1974. Zijn buurman was
Eugène Dhuyvetter.

De molenaar woonde effectief recht tegenover de Molenberg. Wat
meer is, hij was de vroegere eigenaar van het domein.
De oudste vermelding van de molen dateert uit 1592. Hij was
reeds aan talloze mulders verpacht toen hij in 1774 in handen kwam
van François de Baere, wiens afstammelingen er bleven tot de molen
in 1918 werd vernield.
In 1838 kocht Pieter-Frans de Baere de molen van toenmalig
burgemeester Willem Poelman. In 1907 erfde zijn zoon Seraften bos
en molen. Enkele jaren later, in 1912, verkocht Seraften de Baere het
bosrijk domein aan Cyriel Buysse maar behield de windmolen.
Seraften bleef immers wonen in het forestiershuis en zette zijn werk
als mulder onverstoorbaar verder.
Net als de molen kende dit huis een hele geschiedenis. Joos
Van Oost, forestier die sinds 1577 de warande achter de kerk van
Deurle pachtte, bouwde er in 1586 een woning. Vermoedelijk
werd dit gebouw op het eind van de zestiende eeuw verwoest,
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Het forestiershuis lente 2000.
Een weelderige achtertuin in volle bloesem.

toen de zogenaamde "vrijbuiters" het land ronddwaalden. In 1665
werd het muldershuis zoals wij het vandaag nog kunnen bewonderen heropgebouwd. Het is het oudst bewaarde gebouw van
Deurle.
Serafien woonde er samen met zijn doofstomme zuster Rosalie.
Buysse beschrijft het interieur van de woning in Onveilig België,
waarin hij de waar gebeurde historie vertelt van een dievenbende die
de molenaar en diens zuster met de dood bedreigde maar door het
koelbloedige optreden van de schrijver wordt weggejaagd.
Volgens de overlevering zou het hier gaan om de bende Van HoeVerstuyft, die in die tijden meermaals paniek zaaide in de streek.
Deze bende, opgericht eind 1918 door een aantal vaste klanten van
een Gents café op de hoek van de Coupure en de Rasphuisstraat,
stond onder leiding van Raymond Van Hoe en de broers Edmond
en René Verstuyft. Onder een wisselende samenstelling pleegden zij
in de volgende jaren een hele reeks misdaden, vaak met zwartgemaakte gezichten, waardoor zij in de volksmond "kolenbranders"
genoemd werden.
Hun drieste optredens kenden meestal een gewelddadig karakter.
Zo schoten zij bij een rooftocht in Doornzele de gezusters Marie en
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Rosalie Lybaert in koelen bloede neer. In totaal heeft de bende dertien dodelijke slachtoffers en talrijke gewonden op haar geweten. Pas
in 1924, na een wreedaardige confrontatie met dodelijke afloop voor
de politiecommissaris van Melle, werden de bendeleden opgepakt en
voor het gerecht gedaagd.
Kopstukken Raymond Van Hoe en René Verstuyft kregen de
doodstraf, die evenwel in levenslang werd omgezet.
In Onveilig België schetst Buysse de toestand na de mislukte overval in de bescheiden woonst als volgt:

Hij leidt mij langs drie stenen treden in zijn woonkamer, waar ik zijn
oude zuster vind, die doofstom is en haar gewaarwordingen slechts door
gebaren en korte, schorre kreten kan uiten.
Het ziet er sinister uit daarbinnen. Het is er als een moordkamer uit
een melodrama: grijsgrauwe, naakte wanden, berookte zolderbalken,
een tafel en enkele stoelen, ( .. ). Als verlichting niets dan het smeulend
petroleumpitje: de klassieke woonkamer van oude, eenzame, vrekkige
boeren, die veel geld hebben. 2
Deze beschrijving is in fel contrast met de huidige luxueuze staat van
het muldershuis, een indruk die nog wordt versterkt door de mooi
verzorgde tuin en de groene omgeving. De Baeres tuin zal waarschijnlijk wat bescheidener vormen aangenomen hebben.
Net als zijn vader, die 51 jaar lang gemeenteraadslid was waarvan
een tiental jaar burgemeester, was Serafien bedrijvig in de politiek,
eerst als gemeenteraadslid en later als schepen. Zijn politieke carrière
verliep echter niet zonder slag of stoot. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1926 werd Serafien tot eerste schepen benoemd als
kandidaat van de lijst van burgemeester en burggraaf Henri de

(2) Buysse, Cyriel, "Onveilig België", in Cyriel Buysse VWVII, blz. 679.
Het verhaal over de bende van Van Hoe en Verstuyft komt ook ter sprake bij A[chilles]
M[ussche], "De getuige Cyriel Buysse", in Nieuw Vlaams Tijdschrift, 13de jg., 1959-1960,
p. 921-924, waar de molenaar als volgt wordt getypeerd (p. 923): "In de hoeve aan de voet
van Buysse's Molenberg woonde nog altijd, met zijn doofstomme zuster, de vroegere molenaar van Deurle: een der laatste representanten van dat type van levenswijze dorpsfilosoof,
dat men onder molenaars wel meer scheen te vinden, en een populaire figuur in de kunstenaarskringen van de Leie-streek: de molenaar van Deurle was de vriend van Buysse en de
schilder Claus, die er op bezoek kwamen met Emile Verhaeren en Camille Lemonnier, en
Karel van de Woestijne vereeuwigde hem als de belichaming van de filosofie in zijn
Chrisrophorus".
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Spoelberch. Deze lijst behaalde echter slechts vier van de negen
zetels. Nadat een oppositielid overliep naar de lijst van de burgemeester, gevolgd door een overloper naar het andere kamp, werd de
situatie een echte vaudeville. Dankzij De Baere werd deze woelige
periode uiteindelijk afgesloten. Hij nam ontslag als schepen ten
voordele van een oppositielid, die zich aansloot bij de partij van de
burgemeester. Denkend aan Buysses vroegste werk, zou dit Deurlese
scenario perfect gepast hebben in diens hilarische verslaggevingen
over de gemeenteraadszittingen van Nevele anno 1885.
Bij oudere dorpelingen roepen de mulder en zijn molen nog
andere herinneringen op. Hoog verheven boven de dorpskom
dwong de molen eerbied af. Tot in het dorp hoorde men het zoeven
en kreunen van de molenwieken. Kinderen mochten al eens door de
molengaten loeren naar de uitgestrekte Leiemeersen, die tot aan het
kasteel van Ooidonk reiken. Het was ook die betoverende
schoonheid en rust die Buysse er wellicht toe aanzette om het
domein aan te kopen en er zijn schrijfkluis van te maken.
De molen leefde steevast mee met het dorpsleven. Was er een
begrafenis, dan liet de mulder het nooit na de molen stil te leggen.
Op kermis- en feestdagen stond de molen dan weer naar het dorp
gekeerd, de wieken in het kruis gezet en bovenaan een wimpeltje
wapperend in de wind. Voor Buysse is de molen meer dan een
noodzakelijk werktuig. Hij beschrijft de molen en zijn molenaar in
Zomerleven met eerbied en ontzag. Hij eigent de molen zelfs
menselijke waarden toe, alsof het een oude dorpsbewoner betrof met
wisselende stemmingen. Buysse en zijn molen, het blijkt een verhaal
apart.
Wat het einde van de oude molen betreft, noteerde toenmalig
Latems gemeentesecretaris Hugo Van den Abeele het volgende:
Molen de Baere is den 2 nov. 1918 te 5 uur s morgens met dynamiet
tot springen gebracht door vier mannen uit Bremen. Nadien koffie
gedronken bij Deckmijn ( in 't Wit Paard langs de rijksweg GentKortrijk) en ontsnapt aan de Franse patrouille door de vlucht te nemen
langs de achterdeur van Deckmijn, den Kus in. 3

(3) Heede, Urbain van den, Geschiedenis van Deurle, Gemeentebestuur Sint-MartensLatem, 1992, blz. 139.
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De velden waarlangs de terugtrekkende Duitsers het hazepad kozen
zijn ondertussen verkaveld. In 1999 werd op die plaats een van de
nieuwe straten Kurs genoemd, naar het aloude leen uit 1450.
In de loop van 1921-1922 werd de molen totaal afgebroken.
Buysse richtte er met de oorlogsschade van de verdwenen molen een
kleinere windmolen op. Dat de molen niet meer in zijn oorspronkelijke staat werd herbouwd, is begrijpelijk. Het hoogtij van de graanwindmolens was immers voorgoed voorbij. Het enige wat eigenlijk
vandaag nog rest van de oorspronkelijke molen, is een overgebleven
teerling en een merkwaardig opschrift op een steenbalk, die werd
verwerkt in het nieuwe molentje:

De molen van Deurle heeft eeuwen bestaan
De molen van Deurle moet blijven bestaan
Deze woorden werden door Buysse zelf aangebracht als teken van
zijn gehechtheid aan de oude verdwenen molen en zijn wens om
hem voor de eeuwigheid te bewaren.
In De Belgische Molenaar, een vakblad voor de molenaars, stelde
Serafien de Baere een aantal molenonderdelen te koop, waaronder de
gietijzeren askop, de staak, een stalen molenroede en aan aantal
balken4 • Serafien de Baere verliet laterDeurleen zou Buysse een aantal jaren overleven. Hij stierf in het naburige Eke in 1943.
Ondertussen weten wij dat er ernstig werk wordt gemaakt om
Buysses windmolentje in al zijn glorie te herstellen en het zelfs te
verplaatsen naar de oorspronkelijke locatie, waardoor het opnieuw
bewonderd zal kunnen worden vanuit de Deurlese dorpskom.
Een ander verhaal is dat van Eugène Dhuyvetter (0 1896- t 1984).
Net als Serafien de Baere is hij één van de Deurlese dorpstypen die
Buysse van nabij hebben gekend. Ook Marc Galle moet dit hebben
geweten toen hij in 1972 in Deurle neerstreek om een documentaire
over Buysse te draaien voor de toenmalige BRT, onder de titel In de
voetsporen van Cyriel Buysse.
Het programma vangt aan met een tafel kaartspelers in D'Ope van
Vrede, een (fictieve) landelijke herberg. De vier kaartspelers zijn tijd-

(4) Advertentie in De Belgische Molenaar, 10.5.1929, blz. 4.
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genoten en goede bekenden van Cyriel Buysse. Vooreerst is er postbode Richard Blomme, die in de Deurlese Dorpsstraat woonde.
Recht tegenover hem, met onvermijdelijke strohoed, bemerken wij
Latems gemeentesecretaris en geschiedschrijver Hugo Van den
Abeele. Buysse en Van den Abeele waren goed bevriend en waardeerden elkaars werk. Zo bracht Buysse meermaals archiefstukken uit
Gent mee voor zijn dorpsgenoot.
Naast Van den Abeele zit de enige Latemnaar, Frans Damman, die
in de streek beter bekend was als Peet Damman. Frans was Buysses
"stokkendrager" of caddie op het Latemse golfterrein. Volgens de
overlevering wou Buysse deze legendarische volksfiguur omwille van
zijn sappige uitspraken en gekruide volkstaal bij het golfspel immers
steeds aan zijn zijde.
Het gezelschap wordt tenslotte vervolledigd door Eugène Dhuyvetter. Allen vertellen zij hun wedervaren met de grote Vlaamse
schrijver, die zich zonder veel kapsones onder de gewone Deurienaars begaf.
Eugène Dhuyvetter is voor de Buyssekenner vooral bekend als
chauffeur Gaston in De laatste ronde. Maar niet alleen op deze reis
vergezelde Eugène zijn werkgever. Ook naar Spanje, Marokko en
Zuid-Frankrijk was hij van de partij om Buysse en diens gezelschap
veilig rond te reizen, zo vertelde ons Eugènes zoon Marnix
Dhuyvetter.
Telkens wanneer Buysse met zijn meid Netje 's winters het ZuidFranse Nice opzocht, moest Eugène hen naar ginds voeren, om hen
na enkele maanden terug op te halen voor de terugreis naar het
geliefde Vlaanderen. Het is echter vooral in De laatste ronde dat
Gaston, zoals hij in Buysses werk wordt aangesproken, op de voorgrond treedt. In deze roman reist Buysse door Frankrijk met zijn
vrienden Emile Claus en Léon Bazalgette. De tocht voert het
gezelschap door de Vendée en de Morvan, met onder meer een
bezoek aan de tuin van Claude Monet, in de buurt van Giverny.
Verscheidene tegenslagen kruisten hun weg. Een drietal
autopannes waren immers hun deel. Op zulke momenten wordt de
figuur van Gaston ten tonele gevoerd, want hij is de man die het
euvel moet verhelpen. Al gauw heeft het gezelschap te kampen met
een tweetallekke banden. Nadat de tweede nagel verwijderd is wordt
Gaston boos en vloekt, zichzelf beklagend als een echte pechvogel.
Wat later slaat het definitieve noodlot toe. Een nieuwe panne, een
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onherstelbaar defect aan de wagen, zorgt ervoor dat reizigers en
wagen per trein naar huis moeten worden gebracht. De jonge
Gaston zit, in tegenstelling tot de anderen, ontroostbaar in tranen bij
het gestrande vehikel. Buysse heeft duidelijk medelijden met zijn
knecht en beschrijft hem als een mens van vlees en bloed, zeker niet
als een noodzakelijk decorstuk in het verhaal. Het dienende karakter
van Gaston wordt door Buysse meermaals in de verf gezet. De jonge
chauffeur - Eugène is op dat ogenblik pas 27 jaar oud - voelt de
panne aan als een persoonlijk falen tegenover zijn meester. Buysse
zelf neemt de zaak heel wat lichter op en maakt zijn chauffeur geen
enkel verwijt.
Elders in de roman hanteert de schrijver een eerder ludieke toon
wanneer hij Gastons perikelen aanhaalt. Zo is er de vermakelijke
anekdote in een restaurant, waar de chauffeur aan een apart tafeltje
de maaltijd gebruikt en na het voorgerecht reeds geduldig rondslentert op de binnenplaats van het eethuis. Ook de passage na de laatste panne, waar Gaston wordt verwend door het keukenpersoneel
van het hotelletje waar het gezelschap verblijft, getuigt van een milde
humor.
In de beste Buyssiaanse traditie geeft de schrijver zijn personage
een menselijk gezicht. Gaston wordt op geen enkel ogenblik
belachelijk gemaakt, maar steeds geportretteerd als een eenvoudig
buitenmens met een nuchtere kijk op de dingen en het leven. In De
laatste ronde is er geen plaats voor kwetsende bedenkingen, maar
wordt een vertederend beeld geschetst van de man die hem vanaf
zijn aankomst in Deurle tot aan zijn dood heeft gediend.
Dat Buysse ook in het dagelijkse leven eerbied had voor zijn chauffeur, wordt duidelijk uit het levensverhaal van Dhuyvetter. De jongeman komt als zeventienjarige in dienst van de schrijver. Op twintigjarige leeftijd wordt hij diens privé-chauffeur. Maar Dhuyvetter doet
veel meer dan alleen maar zijn meester rondtoeren. Hij hakt hout in
het bos op de Molenheuvel en verzorgt de tuin. Zijn vrije tijd wordt
bovendien aangewend om zich te bekwamen in de automekaniek
Buysse stelde hiervoor de nodige boeken ter beschikking, zodat
Eugène ook het onderhoud van de wagens voor zijn rekening kon
nemen. Ondertussen is Dhuyvetters nicht Netje als keukenmeid bij
Buysse in dienst getrokken. Ook zij zal de schrijver tot diens dood
bijstaan.
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Landhuisje van Eugène
Dhuyvetter. Hier baatte
Buysses chaujjèur na
diens dood een fietsenzaak uit. Achter de
poort bevond zich de
herstelplaats, rechts was
de etalage van
de fietsenwinkel

Buysse toont niet alleen in zijn boeken, maar ook in het echte
leven sympathie voor de eenvoudige buitenmens. Wanneer Eugène
in 1924 huwt met Suzanne Verdonck, bouwt de schrijver voor zijn
chauffeur zelfs een klein landhuis in de Dorpsstraat, aan de zuidkant
van de Molenberg.
Na de dood van Buysse blijft Eugène nog een tijd in dienst van
zoon René als onderhoudsman van het wagenpark en tuinier van de
MolenheuveL Hij mag in zijn huisje blijven wonen en erft de Buick
Torpedo, een "open voiture" uit 1923. Later wordt het landhuis
door de familie Buysse aan Eugènes zoon Marnix verkocht.
Toch verloopt het leven van Eugène Dhuyvetter niet echt
rooskleurig. Binnen een tijdsspanne van één jaar verliest hij zijn
werkgever, zijn vrouw Suzanne en zijn beste vriend, hoofdonderwijzer René Niemegeers. Sindsdien woont Netje bij Eugène in en
zorgt zij voor de opvoeding van diens zoon Marnix.
In 1942 wordt Dhuyvetter fietsenmaker tot Marnix de zaak
overneemt en, met zijn tijd meegaand, de fietsenzaak omvormt tot
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een garagebedrijf. Tot vandaag wordt de zaak nog steeds door kleinzoon Patriek uitgebaat.
De familie Dhuyvetter heeft nog talloze tastbare souvenirs uit de
periode dat Eugène bij Buysse in dienst was. Zo zijn er onder meer
de gesigneerde boeken, kunstvoorwerpen, een onafgewerkt manuscript van de Rivièra-impressies en een kader met foto's van de eerste
toneelopvoering van Het gezin van Paemel door de Gentse Multatulikring in 1903.
Maar ook diverse anekdotes kleuren de herinneringen aan grootvader Eugène. Net als Buysse was hij blijkbaar een rasverteller. Zo is
er het verhaal over de reis naar Marokko. Buysse en zijn chauffeur
worden er overvallen en krijgen de raad om zich in de plaatselijke
klederdracht te hullen. De mantel die in Marokko moest gedragen
worden op de dagelijkse uitstappen, heeft Eugène lang als een relikwie gekoesterd.
Vermakelijk is ook de anekdote dat Buysse, wanneer hij de pastoor
van Deurle op het dorp of rond het kerkhof zag wandelen van op
zijn Molenheuvel, luidkeels zijn hond Impikoko met "lmpi" toeriep.
De schrijver zou hierin, nog altijd volgens Dhuyvetter, het meeste
plezier hebben gehad, wetende dat "impius" Latijn was voor "goddeloos".
Een ander verhaal is het bezoek aan het graf van Toetanchamon.
Zo vertelde Eugène Dhuyvetter steevast dat hij Buysse, Emile Claus
en Léon Bazalgette vergezelde op reis door Egypte op het einde van
de jaren twintig. Het angstaanjagende verhaal dat, wanneer men dit
graf bezoekt iemand van het gezelschap in de nabije toekomst zal
sterven, boezemde Eugène een helse schrik in. Hij besloot dan ook
wijselijk buiten op zijn reisgenoten te wachten. Achteraf, aldus
"Zeuntje", was hij overtuigd van zijn gelijk: Léon Bazalgette stierf
immers een jaar later op oudejaarsavond 1928. De aandachtige
Buyssekenner zal bij deze laatste "vertelling" waarschijnlijk even de
wenkbrauwen fronsen. Buysse is immers nooit in Egypte geweest,
laat staan bij het graf van Toetanchamon. Zodoende komt ook de
geloofwaardigheid van de andere verhalen op de helling te staan. De
lezer is gewaarschuwd: veel van wat Eugène vertelde is doorspekt
met een ongebreidelde fantasie.
Wat doet het er echter toe? Dit soort verhalen van oudere dorpelingen zijn nu eenmaal typisch een versmelting van Wahrheit en
Dichtung en weinig relevant in de zoektocht naar de mens achter de
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schrijver. Zij geven enkel een karakteriserend beeld van de tijdsgeest
waarin Buysse leefde. Het bevestigt in ieder geval de bewering dat
Dhuyvetter een geanimeerd verteller was, die net als zijn werkgever
"zijn" realiteit beleefde. Er bestaat dus blijkbaar naast een Buyssiaanse
ook zoiets als een Dhuyvetteriaanse vertelkunst, zonder literaire pretenties, maar daarom niet minder begeesterend en amusant.
Eugène Dhuyvetter bleef tot aan zijn dood in 1984 in de Deurlese
Dorpsstraat wonen. Als kleine jongen zag ik hem 's zomers vaak
buiten op de vensterbank zitten: een oude, ietwat zonderlinge man.
Pas na zijn dood heb ik zijn ware levensverhaalleren kennen.
Dhuyvetter ligt begraven op het kerkhof van Deurle uitkijkend op
de Molenheuvel, volgens zijn persoonlijke wens in een anoniem graf.
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KRONIEK

CYRIEL BUYSSE oktober 1999 - september 2000

Na het goedgevulde Buysse-jaar 1999, waarin tal van activiteiten
konden worden vermeld in het kader van "140 jaar Cyriel Buysse",
zijn we het afgelopen jaar wat minder verwend geweest. We beginnen de kroniek van dit nieuws-luwe jaar dan ook op een enigszins
ongewone manier: met een rubriek errata.
Wij hebben namelijk attente lezers, die deze Mededelingen aandachtig bekijken en dan ook zo vriendelijk zijn te signaleren dat ze
een onduidelijkheid, onvolkomenheid, of eenvoudig een fout hebben aangetroffen. Neen, we willen natuurlijk niet alle tik- en andere
fouten die werden opgemerkt hier ook rechtzetten. Dit wordt dus
geen jaarlijkse rubriek, maar toch willen we erop wijzen dat er in
Mededelingen XV, in het artikel van Joris van Parys over de moeder
van Cyriel Buysse ("De derde zuster Loveling") een verwarring is
gebeurd in het onderschrift bij de bekende foto van de drie zusters
Loveling, afgedrukt op bladzijde 108. Van de drie zusjes was Pauline,
later moeder van Cyriel Buysse, inderdaad de oudste: zij was 22 in
1854, zoals correct is aangegeven. Niet correct is dat Virginie op dat
moment 20 was en Rosalie 18; dat moet omgekeerd zijn: in 1854
was Rosalie 20 en Virginie 18. Virginie was dus de jongste. Om
nooit meer te verwarren.
En nog zo eentje, nu we toch bezig zijn. Een andere, even attente
lezer, die Mededelingen XlV onder de loep heeft genomen met het
oog op een recensie, werd ook daar getroffen door een anomalie, met
name in brief 3 van Anton Bergmann. Opp. 61, regel 6 e.v., worden enkele getallen ·opgegeven die niet correct kunnen zijn.
Bergmann vermeldt dat 2/5 van de Lierse bevolking in het jaar 1789
enig onderwijs genoten had, en 3/5 geheel ongeletterd was. Dat 'enig
onderricht' wordt nog genuanceerd: 3021 personen konden lezen en
schrijven, 904 bezaten meer onderricht. Dit kan niet kloppen met
het uitgangspunt, zo wordt pienter opgemerkt, dat is namelijk dat de
bevolking in dat jaar 5981 inwoners telde. Klopt inderdaad niet. Een
snelle berekening leert ons dat 3021 en 904, samen 3925, veeleer in
de buurt komt van drie vijfden dan van twee vijfden van 5981.
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Omdraaien dus, Anton. Of liever: dit is een tip voor Ludo Stynen of
voor een latere annotator. In ieder geval met dank aan Mario Baeck,
voor zijn trouwe lectuur en voor zijn recensie.
Wij hebben nog meer van hetzelfde. In de uitvoerige, geannoteerde uitgave van de correspondentie rond Virginie Lovelings roman
Sophie, verzorgd door Sylvie Engels in Mededelingen XIII, zijn een
aantal raadsels ingebouwd die we bij deze graag onze lezers meegeven. Ze kregen de aandacht van onze penningmeester Jan
Hoeckman, die zich nu ook heeft ontpopt als een alert genealoog.
Hier gaan ze:
- Op blz. 137 lezen we: "Uit haar eerste huwelijk met Jacques
Fredericq ( 1778-1824) had Marie Comparé vier zonen en drie dochters". Bij A. van Elslander, in diens bijdrage over "De gezusters
Loveling" in de reeks Oostvlaamse Literaire Monografieën, nr 57,
blz. 135, lezen we dat er zes kinderen waren, "waaronder twee dochters". Dat laatste klopt ook met de stamboom die we in deel X van
de Mededelingen hebben afgedrukt, overgenomen uit H. van
Werveke, Paul Fredericq in de spiegel van zijn dagboek (zie
Mededelingen X, blz. 32-33); zullen we het in dit geval bij twee dochters houden? Of heeft iemand het bewijs van een derde?
- Nog op blz. 137 lezen we dat Louis-Auguste Fredericq, die de
vader werd van de politicus Alben Fredericq, leefde van 1818 tot
1853. In dezelfde bron van Van Elslander wordt als geboortejaar
1815 opgegeven (eveneens bevestigd in de hierboven vermelde stamboom). Zullen we ook hier Van Elslander (en de stamboom in X)
volgen? Of heeft iemand ... enz.;
- Noot 10 op blz. 24 luidt: "Tante Mathilde is Mathilde Albrecht,
de echtgenote van Charles Loveling (1825-1911), de zevende zoon
van Marie Comparée". Hier kunnen we meteen rechtzetten:
Marie Comparée is natuurlijk Marie Comparé (de vervrouwelijking is een vergissing die wel meer te zien is bij mensen die de
Franse grammaticaregels beheersen); en Charles (ook Karel
genoemd) is het zevende kind, niet de zevende zoon van Marie
Comparé: er kwamen immers twee dochters vóór hem (of waren
het er toch drie? en was Karel het achtste kind?). Hier wordt eigenlijk al bevestigd dat er niet drie, maar wel twee dochters waren in
het eerste huwelijk: als Karel namelijk het zevende kind was (en
het eerste uit het tweede huwelijk), kunnen er dus maar zes kinderen in het eerste huwelijk geweest zijn en is het eerste raadsel
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op blz. 137 opgelost: er waren vier zonen en twee dochters
dus;
-Op blz. 214 (onderaan) en op blz. 284 (noot 3) wordt respectievelijk Felix Vandervennet en Felix van der Vennet gespeld. Een nauwelijks op te lossen onduidelijkheid, lijkt ons dit. Voelt iemand zich
toch geroepen?
- Op blz. 207 staat dat Leonie (of Leetje) Fredericq, de tweede
dochter van Joseph Fredericq, geboren was in 1852, maar in noot 1
op blz. 232 staat als geboortejaar 1859. Wellicht is dat laatste
onjuist?
- En tot slot van al dit geraadsel een precisering: Julius Mac Lead,
de enige zoon van Sophie Fredericq, werd geboren te Oostende op
19.02.1857 en stierf te Gent op 03.03.1919. De sterfdatum is hier
dus correct 1919 (zoals ook op blz. 7, noot 3 (in de bijdrage van Van
Parys) en niet 1934 (een evidente vergissing op blz. 137). Is hierbij
rechtgezet: er zijn dus toch nog enkele zekerheden.
De vermelding van de roman Sophie, waarrond de correspondentie werd gevoerd die we zojuist nog eens onder de loep hebben
genomen, brengt ons overigens al iets dichter in de sfeer van onze
klassieke kroniek Maar eerst gaan we nog even verder met detailkritiek, in omgekeerde richting nu. Joris van Parys signaleert ons dat
Cyriel Buysse vermeld wordt in de gids van Hans Heesen, Harry
Jansen en Ed Schilders, Wtzar ligt Poot? Over de dood en de laatste
rustplaats van Nederlandse en Vlaamse schrijvers, Baarn 1997, p. 5657. Buysse wordt daar voorgesteld als een "schrijver van naar het
naturalisme en realisme neigende romans als De laatste rondè', en
verder hebben de auteurs .het ook over "zijn roman Zomerleven".
Twee keer fout. De heren blijken ook niet te weten dat de Tiehstraat
in Nevele al meer dan veertig jaar Cyriel Buyssestraat heet. Een
uiterst betrouwbare gids lijkt Wtzar ligt Poot? dus niet te zijn.
Maar nu terzake. De vermelding van Sophie zette ons al op het juiste spoor. We kunnen onze berichtgeving inderdaad opnemen met de
vermelding van een paar interessante publicaties. In 1998 realiseerde het Liberaal Archief de tentoonstelling "Om de schone ziel van
't kind" in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd
van de Provincie Oost-Vlaanderen. In het verlengde van deze tentoonstelling (waarbij, tussen haakjes, een schitterende catalogus
werd uitgegeven) heeft het Liberaal Archief ook een herdruk bezorgd
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van Virginie Lovelings ophefmakende roman over de schoolstrijd.
Sophie werd voor de gelegenheid in moderne spelling omgezet door
Sylvie Engels en werd voorzien van een inleiding door Daniël
Vanacker. Dit opstel is een grondig bewerkte en geactualiseerde versie van zijn veelgeciteerde artikel over "Virginie Loveling en de
schoolstrijd", dat verscheen in Mededelingen 111 (1987) van ons
Genootschap. Hier past een open vorm van reclame: het boek is te
verkrijgen bij het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent
(tel.: 09/221.75.05), of door overschrijving van BEF 695,- (+ 100 F.
verzendingskosten) op het rekeningnummer 000-1519870-74 van
het Liberaal Archief, met vermelding "Sophie".
Nog een aanbeveling. Stefan Van den Bossche, die eerder al Het
Pajottenland door schrijvers heen heeft beschreven (AntwerpenDronten, Facet, 1992: een geheel van literaire portretten, onder
meer van Karel van de Woestijne in diens Pamelse maanden), heeft
nu een aantrekkelijk literair reisboek uitgebracht, getiteld De adem
van Mistral. Een reis door de geschreven Provence (AmsterdamAntwerpen, Atlas, 1999). Het is een boek "dat de lezer geen rust
gunt": hij/zij wordt meegenomen door het landschap van de
Provence en geconfronteerd met flarden literatuurgeschiedenis en
reisbeschrijvingen. Onder meer van Cyriel Buysse, wiens De vrolijke
tocht een veel geciteerde gids is. Van den Bossche heeft zich gebaseerd op de aan de Buysse-lezer en aan de lezer van deze kroniek wellicht vertrouwde bundel Cyriel Buysse, Reizen van toen. Met de automobiel door Frankrijk (1992), samengesteld en ingeleid doorLucvan
Doorslaer. Met dank aan Eddy Vaernewyck, die ons het boek van
Stefan van den Bossche heeft aanbevolen. Diezelfde Eddy
Vaernewyck die het in Het Land van Nevele, jaargang XXXI, afl. 2
(juni 2000), heeft over "Van Bachte-Maria-Leerne tot Merendree.
Geboorte en bloei van de Vlaamse Poëziedagen" en elders in deze
Mededelingen schrijft over de molenaar en de chauffeur die in
Buysses hart en in diens werk zo'n grote plaats hebben ingenomen,
diezelfde Eddy Vaernewyck dus, heeft in het jaarboek XXVIII van
de "Heemkring Scheldeveld" (Sint-Martens-Latem 1999) een fraai
opstel gepubliceerd over "Deurle in de literatuur. Een topografische
verkenning in het Vlaamse literair landschap" (p. 73-89). Uiteraard
komt ook Buysse in het stuk voor, met enkele nieuwe, topografische
details. Molenaar Serafien komt ook nog elders ter sprake, met nieuwe informatie over Buysse. Harry van Royen, bestuurssecretaris a.i.
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van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon vzw
(Carnotstraat 47 b3, 2060 Antwerpen), heeft in het tweemaandelijkse blad van de vereniging, Land in zicht, 2000 (69), nr.1, onder
de titel Zooals het was... (naar de roman van Buysse uit 1921), een
bijdrage gewijd aan de grote staakmolen waar Buysse zo op gesteld
was. De molen werd zoals bekend vernield door enkele Duitsers in
1918, maar Buysse liet met zijn oorlogsschadevergoeding in 1922
een kleinere windmolen oprichten, een staakmolen op halve grootte, die door Serafien nog tien jaar werd gebruikt als graanmolen. De
vzw Molenzorg-Molenecho's heeft inmiddels de bescherming van
deze graan- en waterpompmolen aangevraagd als monument,
wegens zijn hoge socio-culturele waarde. Er is nog meer nieuws in
dit verband, heet van de naald. In de gratis krant-bij-de-bakker, De
Zondag, verscheen op 8 oktober 2000 het bericht dat het beroemde
molentje onlangs door de minister op de voorlopige lijst van te
beschermen monumenten is gezet. In het zelfde zondagse berichtje
valt ook nog te lezen dat het drie hectaren grote familiedomein achter de kerk van Deurle (waarop de molen dus nu staat te verkommeren) door Nadine Buysse, kleindochter van de schrijver, wordt
overgedragen aan de gemeentelijke trust Latem-Deurle. Goed
nieuws voor toekomstige bezoekers is dat. En we blijven nog even bij
de bijdrage van Harry van Royen in Land in zicht. Deze opent als
volgt: "Cyriel Buysse is niet alleen een stuk Vlaams cultureel erfgoed
maar was ook een van de pioniers van Natuur- en Stedenschoon. Als
Oostvlaming was hij bestuurslid van onze vereniging". In een brief
die Harry van Royen ons stuurde (wij correspondeerden over de foto
die gebruikt werd voor de kaft van aflevering 2000/1) meldt hij ons
dat Cyriel Buysse voorzitter was van de vereniging, maar dat er over
deze periode geen archief bewaard is. De informatie over Buysses
activiteiten in de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en
Stedenschoon wordt wel nog bevestigd in een artikel van Lieven
Tittillion, die in 1999 een licentiaatsverhandeling heeft gemaakt
over de geschiedenis van de vereniging. In Land in zicht 2000 (69),
nr.5, p. 4-10 geeft Tittillion een kort overzicht: de KVNS werd
gesticht in Antwerpen in 1910; de Oost-Vlaamse afdeling werd
opgericht op 18 februari 1923 onder het voorzitterschap van Cyriel
Buysse. Waarvan akte, met dank aan onze informanten H. van
Royen, Maria Baeck en Yves T'Sjoen.
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Nog wat publicatienieuws: via Roeland Raes, senator en lid van
het Buysse Genootschap, kregen we een fraai synthetisch stuk over
Buysse toegestuurd van de hand van de Normandische schrijver Jean
Mabire, auteur van de rubriek "Que lire" in het weekblad NationalHebdo (nummer 835, verschenen 0p 20 juli 2000). Mabire eindigt
zijn artikel met deze waardering: "On apprécie que toute son oeuvre
soit dominée par le combat des hommes opprimés pour accéder à
une existence plus digne. Ainsi, sans être un militant nationaliste au
sens étroit du terme, il n'en a pas moins donné une image très fidèle du Flamand de son temps, dans sa complexité et dans sa diversité".
Opmerkelijk is ook een verhaal van Jean-Pierre Rondas, de duizendpoot van cultuurzender radio 3. Hij schreef ons dat de lectuur
van onze vorige rubriek hem eraan herinnerde dat hij in 1998 een
heel serieus landbouwcolloquium, georganiseerd door Wervel, moest
afsluiten. Hem werd gevraagd de hele dag aanwezig te zijn, goed te
luisteren en op het einde van de dag een soort summa te brengen van
wat hij had ervaren en gehoord. In de loop van de namiddag begon
hij in te zien dat de besprekingen eigenlijk de verklarende achtergrond vormden van het verhaal van boer Van Paemel, dat hierdoor
structureel en landbouwhistorisch een plaats kreeg. Ergens rond
1920 ontstond namelijk een cesuur tussen twee belangrijke types
landbouwbedrijven: "het agro-ecosysteem [sic] dat het tot na de eerste
wereldoorlog nog net kon uithouden kende nog geen kunstmest",
schrijft Rondas in de Verslagkrant van het colloquium "Naar een
duurzame landbouw" (30 maart 1998) en: "Op de overgang van het
ene systeem naar het andere staat de Vlaamse boerenliteratuur. Op
het snijpunt staat Cyriel Buysses Boer van Paemel. Hij staat daar niet
alleen: de halve Vlaamse literatuur bestaat uit agrodiscussieS'. Volgt
een illustratie van het probleem aan de hand van de scène met het
"oale voeren" in Het gezin Vtm Paemel (tijdens het bezoek van de
baronsfamilie) en de verontwaardiging van boer Van Paemel als hem
het gebruik van "chimique vette" wordt aanbevolen: voor hem is
"semiek" inderdaad onbetaalbaar. Rondas vult voor ons nog aan met
de volgende anekdote: hij heeft zijn tekst naderhand gebruikt voor
het programma Wereldbeeld. Deze aflevering, met de Van Paemelcitaten, werd door Oost-Vlaamse landbouwers uit Aalter enNevele
op cassette opgenomen, en, naar ze hem verzekerden, beluisterd op
de walkman terwijl ze op hun tractor het land aan het bewerken
waren. Het gezin Vtm Paemel op radio 3 via de walkman op de
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tractor: moet kunnen. Ook voor Rondas kan dat tellen: hij heeft
nooit hoger lof geoogst, zegt hij.
De rubriek "opvoeringen" vertoont dit jaar geen rijke oogst. Maar we
sommen trouw op wat we hebben gevonden. In het streekblad Hét
Blad- Ninove van woensdag 1 september 1999 werd een openluchtopvoering aangekondigd van Het gezin Vtm Paemel op de binnenkoer
van de "prachtige historische hoeve Baele (voorheen Abbeloos)
Vreekern te Denderwindeke, door de toneelkring 'De Ware
Vrienden' uit Denderwindeke, met de medewerking van het stadsbestuur en de plaatselijke VVV". De opvoering, in een regie van Paul
Cieters, werd voorzien voor de periode augustus-september 2000.
Verdere sporen van deze opvoering zijn ons echter niet ter ore of
onder de ogen gekomen. Toch met dank aan Erna de Moor. Meer
zekerheid leverde het volgende bericht op in Het Volk voor Gent en
Gent Rand: op woensdag 6 oktober 1999 verscheen daar een aankondiging van "Een avondje Buysse in Gavere". Het gaat om het
programma 'Och Hiere, God toch' van Jo Decaluwe, dat werd aangeboden door de drie plaatselijke cultuurfondsen op vrijdag 8 oktober. Een blik in de folder van Area voor het seizoen 2000-2001
brengt de bevestiging dat Jo Decaluwe ook dit toneelseizoen zijn drie
bekende Buysse-programma's op zijn repertoire houdt (dus ook nog
'De raadsheeren van Nevele' en 'Typen').
Niet een opvoering, maar een aantrekkelijke "voorleesavond" uit
het oeuvre van Cyriel Buysse, ook omschreven als een "ludieke
Cyriel Buysse-gebeurtenis", werd aangeboden door de Latemse
Kunstkring op zaterdag 11 december om 19.30u in de gerestaureerde schuur van 'De Oude Brouwerij', Dorp 24 te Sint-MartensLatem. Het ging om een literaire activiteit die werd gerealiseerd in
samenwerking met de Heemkundige Kring "het Land van Nevele".
Jan Luyssaert liet de toehoorders kennis maken met het oeuvre van
Cyriel Buysse dat werd geschreven in Deurleen Afsnee, uit de teksten werd voorgelezen in het Nevelse dialect door Julien Pauwels, de
Gentse Belleman, en Yvette Verbauwen, bekend als 'de zachte radiostem' van radio 2 Oost-Vlaanderen, heeft proza en poëzie voorgedragen. Uw verslaggeefster was goed geattendeerd op deze gebeurtenis, zowel door Freya Malfait, voorzitter van de Latemse Kunstkring, als door de Heer A. Metdepenninghen - waarvoor heel veel
dank - maar heeft de avond helaas niet kunnen bijwonen. Eddy
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Vaernewyck signaleerde ons ook nog een 'thematentoonstelling'
Cyriel Buysse achterna in 't Boldershof te Deurle van 5 december
1999 tot en met 15 januari 2000, met een presentatie van tekeningen van Jo Clauwaert. Nevele bleef niet achter: de drukke herdenkingsfestiviteiten van 1999 kenden nog een vervolg op 11 juni 2000:
van 14.30u tot 18.30u werd de dorpssfeer uit de tijd van Buysse
opgeroepen met een 'klas van toen', een beestenmarkt, een paardenringsteking, vlegeldorsen, retro-voertuigen, een fanfare anno 1900,
het optreden van volkszangers, een processie en demonstraties van
oude ambachten. Bij dit alles konden fragmenten uit Buysses werk
niet ontbreken: ze werden gezegd en gelezen door Jo Decaluwe en
door Yvette Verbauwen. De dynamische voorzitter van het feestcomité was Paul de Stoop (met dank voor de uitnodiging).
De laatste vermelding van een opvoering doet ons al vooruitlopen
naar volgend jaar. Peter Lambert meldde ons dat hij een eenmansvoordracht brengt van De biezenstekker, aangekondigd als de
'driekoningen-novelle' van Buysse, met muzikale begeleiding van
Christine Coryn en in een regie van Hubert Mestdagh. De tekst die
wordt gehanteerd bij deze theatermonoloog is een getrouwe weergave van de oorspronkelijke versie. Peter Lambert is momenteel actief
als speler en regisseur bij Theaterpunt in Zulte. Hij heeft zijn vertelling al enkele keren in openbare voorstellingen gebracht (de laatste
was voor de VTB-VAB afdeling Deinze op 14 januari 2000), maar
trad ook nog op in de beperkte kring van verschillende verenigingen
(18, 21 en 28 januari 2000). Er zijn nog voorstellingen gepland op
12 december 2000 en 23 januari 2001 en het is de bedoeling met de
productie door te gaan in het theaterseizoen 2001-2002. Wij hopen
u de data nog tijdig te kunnen meegeven. Voor wie daarop niet kan
wachten: het adres van Peter Lambert is bekend bij de redactie.
We ronden af met twee weetjes. Eddy Vaernewyck stuurde ons een
zoekertje in De Gentenaarvan 31 maart 2000, met de aankondiging
van een veiling op dinsdag vier april 2000. Daar werd overgegaan tot
een openbare verkoop van "een nalatenschap", waarin zich "een
gedenkplaat in brons van Cyriel Buysse" bevond. Eddy dacht meteen
aan het gestolen medaillon op de Deurlese MolenheuveL Heeft
iemand meer gegevens?
Helemaal tot slot nog een opstekertje. In de Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen letterkunde, 1999, aflevering 1, is een bijdrage te lezen van F.
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Heymans, die aan het hoofd staat van de Centrale Openbare
Bibliotheek te Gent. Heymans heeft wat hij zelf noemt "een
bescheiden onderzoek" gedaan naar de aanwezigheid en de uitleencijfers van "Klassieke werken uit de Nederlandse literatuur in de
openbare bibliotheek" (p. 57-68). Opp. 61 kunnen we zien dat Het
recht van de sterkste van Cyriel Buysse helemaai bovenaan staat in de
top-twintig van de uitleningen van 1992 tot maart 1999 in de COBGent: de 21 aanwezige exemplaren werden samen 361 keer uitgeleend. Buysse wordt nog steeds gelezen: wij wisten het al maar horen
het graag bevestigen.

A.M.M.
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