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INLEIDING

Deze omvangrijke eenentwintigste aflevering van de Mededelingen
brengt een gevarieerd aanbod aan studies en brievenedities . De brievenpublicaties in de vorige aflevering hebben heel veel waarderende commentaargekregen en we hopen hier dus opnieuw de aandacht te kunnen
vestigen op belangrijke correspondenties. Wij hebben kunsthistoricus
Johan de Smet, auteur van een monografie over de schilder Emile Claus
(1997), bereid gevonden om de brieven en kaartjes die de vrienden
Buysse en Claus wisselden uit te geven. Het is een publicatie die al lang
in het vooruitzicht werd gesteld, maar die nu een uitgebreide en rijkelijk
geillustreerde inleiding heeft gekregen waarin een heel netwerk' rond de
artiesten wordt gesponnen. Het is bekend dat Cyriel Buysse een fraaie
monografie over Emile Claus heeft geschreven (Mijn broeder in
Vlaanderen) en dat hij een grote bewondering had voor de persoonlijkheid van de schilder. De inleiding van Johan de Smet en de brieven zelf,
waaronder ook enkele die nog niet bekend waren, vullen het beeld aan
van twee verwante kunstenaarszielen . Op die manier vormt de brievenpublicatie tevens een welkome aanvulling voor de biografie .
Natuurlijk komt ook de biograaf zelf weer aan het woord. Joris van
Parys staat deze keer een hoofdstukje af over de periode 1911-1914, met
nog wat ontspannen en ontspannende momenten net voor de Grote
Oorlog uitbreekt. Claus is uiteraard ook hier aanwezig, zodat deze twee
voorop geplaatste bijdragen mooi bij elkaar aansluiten .
Er volgen nog twee minder omvangrijke maar wel interessante brievenpublicaties. De brieven van Buysse aan Victor de Meyere werden recent
ontdekt door Hans Vandevoorde in het KADOC te Leuven en worden
hier uitgegeven in samenwerking met Joris van Parys, die zelf ook nog
heeft gezorgd voor een korte inleiding bij en de annotatie van de correspondentie tussen Buysse en Baekelmans, bewaard in het AMVC
Letterenhuis te Antwerpen . Zowel De Meyere, auteur van de eerste (in
het Frans gestelde) monografie over Buysse (1904), als de Antwerpse
auteur en bibliothecaris Lode Baekelmans, hebben een belangrijke positieve rol gespeeld in de moeilijke' receptie van Buysses werk.
In een derde onderdeel zijn twee studies bij elkaar gebracht . Elke van
Nieuwenhuyze, een jonge onderzoekster die aan de Universiteit Gent een
5

proefschrift voorbereidt over het naturalisme in de Nederlanden, doet
uitgebreid verslag van de studie over de verschijningsvormen van het
naturalisme in Buysses werk die ze heeft ondernomen voor haar licentieverhandeling. Het tweede deel van deze studie zal volgend jaar verschijnen in Mededelingen XXII. Romain John van de Maele van zijn kant,
inmiddels al een bekende medewerker aan deze Mededelingen, voegt
aan zijn cultuurhistorische verkenningen een studie toe over de klassieke
roman Het recht van de sterkste .
Deze aflevering wordt afgerond met een register op de delen XI- JO( (het
register op I-X is verschenen in XI) en met het droeve bericht dat onze
trouwe medewerker en goede vriend Prosper de Smet is overleden. Prosper
sloot Mededelingen XX af met een écht 'sluit-stuk :• een verhaal over zijn
herleesavontuur van deel 7 van het verzameld werk. Het was zijn wens
dat hierna al zijn bijdragen over Buysse in onze Mededelingen zouden
worden gebundeld in een boekje, een wens en een droom die net concrete vormen begonnen aan te nemen . Het heeft niet meer mogen zijn.
De Kroniek waarmee dit Buyssejaar wordt besloten zal ook nu weer op
onze webstek worden geplaatst, samen met de inhoud van XXI en met de
twee registers, die we dus samen zullen brengen zodat wie dat wenst een
overzicht krijgt van de volledige inhoud van de eenentwintig afleveringen. Sterk aanbevolen voor lezers die ook het internet kunnen verkennen:
www.cyrielbuysse .b e

DE REDACTIE
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`AU REVOIR. TON VIEUX CLAUSKEN'
Cyriel Buysse en Emile Claus, een vriendschap in letteren'
door
Johan De Smet

Een netwerk van vrienden

Het begin van de vriendschap tussen Cyriel Buysse (1859-1932) en
Emile Claus (1849-1924) moet rond 1893-1894 gesitueerd worden .
Als terminus postquem voor hun vriendschap geldt doorgaans de
kennismaking met Camille Lemonnier (1844-1913) ten huize van
Claus te Astene - de Villa Zonneschijn - in augustus 1894 .2 Buysse
had een bijzondere waardering voor de barokke taal van Lemonnier,
en maakte dankbaar gebruik van de literaire status van de Brusselaar
om zelf te trachten een plaats in de Belgische Franstalige letteren te
verwerven . 3 Dat Claus voorheen geen rol van betekenis speelde in
Buysses leven, is ook af te leiden uit zijn briefwisseling van dat ogenblik . Wanneer de redactieleden van Van Nu en Straks hun vrienden

(1) Prof. dr. Anne Marie Musschoot was zo vriendelijk mij de fotokopieën te bezorgen van
de brieven van Emile Claus aan Cyriel Buysse, bewaard in de Vakgroep Nederlandse
Literatuur van de Universiteit Gent . Hierbij wil ik haar hartelijk danken voor dit genereuze
aanbod, alsook voor haar minutieuze lectuur van dit opstel . Een woord van dank komt ook
Buysse-biograaf Joris van Parys toe, die steeds bereid was nadere toelichtingen te geven over
Buysses familie- en kennissenkring . Daarenboven brachten ars . Bruno Fornari en dr. Hans
Vandevoorde waardevolle correcties en suggesties aan .
(2) Cyriel Buysse 185911932: album samengesteld ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van zijn overlijden, Gent 1982, p. 37 . Sinds 1882 bewoonde Claus het oude jachtpaviljoen te
Astene. De site, gelegen aan de Leie en bestaande uit een woonhuis, een groot atelier en een
ruime tuin, vormde het onderwerp van verschillende schilderijen, pastels, tekeningen en
lithografieën, waarbij zowel de door Charlotte Claus-Dufaux' (1862-1952) gekoesterde bloementuin als de gebouwen, centraal staan .
(3) Zie hierover onder meer P.H .S . van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in
het werk van Cyriel Buysse, Brussel 1968, p . 156 cv. ; `Cyriel Buysse. Brieven aan familieleden .
II . Auguste en Albert Buysse', uitgegeven door Antonin van Elslander en Anne Marie
Musschoot, in : MCBG II (1986), p . 47 en 48 noot 3 ; Joris van Parys, "Toute la Flandre est
en lui' . Cyriel Buysse en de Franstalige Vlaamse literatuur', in : MCBGXIV (1998), p .12 e .v.

Cyriel Buysse, Charles van der Stappen (gezien op de rug),
Camille Lemonnier en twee dames verscholen achter een paraplu.
Foto van Emile Claus (?) (AMVC, mv. nr. 121987/49) .

en familieleden probeerden te verleiden om een abonnement te
nemen op het tijdschrift, is het opvallend dat Buysse in de briefwisseling aan bijvoorbeeld Emmanuel de Bom (1868-1953) nergens
melding maakte van Claus . 4 Dat Claus toch een abonnement nam op
het tijdschrift, en abonnee zou blijven tot het laatste nummer in
1901, is wellicht eerder te verklaren door zijn vriendschap met De
Bom, zoals Buysse een van de stichters, of met Henry van de Velde
(1863-1957), vormgever van het tijdschrift, die Claus sinds de jaren
1885-1886 kende . 5

(4) Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom, Nevele 21 .10 en 22 .11 .1892 (AMVC, mv. nr.
63061/20a en 23) . Zie ook J . Paul Lissens, `Cyriel Buysse en Van Nu en Straks . Naar aanleiding van een brievenpublikatie', in : MCBG VI (1990), p . 7-19 .
(5) Claus' band met Max Elskamp (1863-1957) speelde mogelijke een rol (zie : Johan De
Smet, Emile Claus 1849-1924, Gent-Antwerpen-Brussel 1997, p . 21) . Zie verder : Kasboeken
abonnenten (AMVC, mv. nr . V 14771) .
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Buysse zelf stelde de eerste kennismaking met Claus voor als een
toevallige ontmoeting in de zomer van 1894 :
Het was langs een eenzamen landweg, tusschen de afgemaaide korenvelden . [ . . .] Daar naderde een groepje menschen in dat heerlijk en
teere landschap . [ . . .] Het waren drie dames en drie heeren . [ . . .] De
reusachtige dame in groenen rok en fel-oranje blouse was de vrouw
van den beeldhouwer Van der Stappen ;ó en het kleine, rond, dik
mannetje, dat op een aangekleed zwijntje leek, was Van der Stappen
zelf. De sterk gepoeierde dame met witten hoed en rose blouse was
de vrouw van den beroemden romanschrijver Camille Lemonnier ;
en de flinke man met vierkante athleten-schouders in kort blauw
jasje en wit-linnen pantalon was Lemonnier zelf. De jongere dame in
witte mousseline met blauwe mouches was mevrouw Emile Claus ; en
de fijne, magere man met levendige gebaren was Claus zelf: mijn toekomstige broeder-in-Vlaanderen .'
Buysses herinneringen uit 1924-1925 aan de man die hem de weg
vroeg naar de dichtste bakkerij - `Die dames zouden gaarne wat
koekjes koopen' 8 - doen echter de werkelijkheid geweld aan . Zo is in
de briefwisseling uit november 1 894 tussen Cyriel Buysse en zijn
oom Auguste Buysse (1832-1920) sprake van de eerste ontmoeting
met Lemonnier. De schrijver zegt letterlijk: `Cet été j'ai fait, chez un
ami, la connaissance de l'écrivain Camille Lemonnier [ . . .]' . 9 Buysses

(6) Charles van der Stappen (1843-1910), Belgisch beeldhouwer . Exposant bij Les XX en
La Libre Esthétique . In 1895 portretteerde Van der Stappen Emile Claus in een bas-reliëf,
bewaard in een zijmuur van Villa Zonneschijn . Zie Johan De Smet 1997, p . 27 (zie hiervóór
noot 5) .
(7) Cyriel Buysse, Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, Gent [1925], p. 10-13 . (VW6,
p . 1206-1208) .
(8) Idem, p . 12 (VW6, p . 1208) .
(9) Cyriel Buysse aan Auguste Buysse, Nevele 10 .11 .1894 . Geciteerd in : Antonin van Elslander en Anne Marie Musschoot ed .1986, p . 47 (zie hiervóór noot 3) . Buysses biograaf Joris
van Parys stelt dat beiden `pas jaren later' - ten vroegste na 1906 - "Broeders in Vlaanderen'
worden . In 1906 schrijft Claus nog steeds `Mon cher Buysse' ; in 1916 spreekt hij hem aan met :
`Mon bon Cyriel", in: Joris van Parys, `Niet van Straks (1894-1895)', in : MCBGXVIII (2002),
p. 29 . Hun hartelijke omgang moet echter eerder gesitueerd worden, zoals verder zal blijken
uit brief 1 en 2 . Zo reisde Buysse in het voorjaar van 1 897 vanuit Den Haag naar Antwerpen
om er de Claus-tentoonstelling te bezoeken . Daarnaast schetste Buysse het ontstaan van het
schilderij Koeien doorwaden de Leie uit 1 899 (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, mv. nr. 3584) in Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen p . 29-30 (VW6 p .1221) .
Waarschijnlijk was hun gezamenlijke reis naar Frankrijk in het voorjaar van 1911 wel de katalysator van hun `broederlijke' vriendschap (zie hierna brief 6, met aanhef `Emile') .
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omschrijving `chez un ami' laat aan duidelijkheid niets te wensen
over, zodat de kennismaking tussen Buysse en Claus dus in de eerste
helft van 1 894 geplaatst moet worden, of mogelijke zelfs vroeger,
misschien ten huize van Buysses tante Virginie Loveling (1836-1923)
te Nevele. In het najaar van 1 893 maakte Loveling kennis met het
echtpaar Claus . 10 Wanneer ze eind januari 1894 hun nieuwjaarwensen beantwoordde, wordt duidelijk dat ook Buysses neef Julius Mac
Leod (1857-1919) op dat ogenblik reeds tot Claus' kennissenkring
behoorde ." Als blijk van zijn vriendschap met Loveling droeg Claus
in februari 1894 een aquarel aan haar op, geschilderd te Nevele . 12
In 1 895 stelde Buysse zijn relatie met Claus op eenzelfde hoogte als
zijn vriendschap met Lemonnier en Maurice Maeterlinck (18621949) . 13 De auteur gaf daarvan duidelijk blijk door elk van de drie
korte verhalen die hij in de vijfde jaargang van het symbolistische
Gentse tijdschrift Le Réveil publiceerde, aan een van de drie vrienden
op te dragen . 14 Aan de groep van Le Réveil is ook een van de vroegste
avondlijke uitstappen te linken, die Buysse in het gezelschap van
Claus ondernam . Naar aanleiding van een - volgens Buysse - door
de groep georganiseerde tentoonstelling waren op `een winteravond'
ook Charles Doudelet (1861-1938), Grégoire Le Roy (1862-1941),
Charles Van Lerberghe (1861-1907), Emile Verhaeren (1855-1916)
en Maurice Maeterlinck van de partij . Twintig jaar later was Buysse
vooral het afscheid tussen Claus en Verhaeren bijgebleven :

(10) Ludo Stynen, Rosalie en Virginie. Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt 1997,
p. 215 .
(11) `De verleden week heb ik willen uitgaan voordat ik gansch hersteld was en zit nu
weder hervallen op mijn kamer . Mac Leod en zijn vrouw zijn genezen ( . . .)', in brief van
Virgine Loveling aan Emile Claus en Charlotte Claus-Dufaux, Gent 25 .1 .1894 (Deinze,
Museum van Deinze en de Leiestreek) . Geciteerd in Joris van Parys 2002, p. 7 (zie hiervóór
noot 9) .
(12) Joris van Parys 2002, p . 29 (zie hiervóór noot 9) .
(13) De vriendschap Buysse-Maeterlinck ging vermoedelijk terug tot de winter 18901891, zie: Cyriel Buysse 185911932, 1982, p . 29.
(14) Buysse publiceerde Petits Contes in het juli-augustusnummer van Le Réveil.
Achtereenvolgens droeg hij `Le Cheval' op aan Camille Lemonnier, `Le Baptême' aan Emile
Claus en `Le Garde' aan Maurice Maeterlinck . De verhalen werden vervolgens in het
Nederlands gebundeld in Uit Vlaanderen (1899) (VW7, p . 785-798) . Zie ook Antonin van
Elslander, Cyriel Buysse. Uitzijn Leven en zijn Werk. II, Antwerpen 1961, p. 20 . Het tijdschrift
Le Réveil opgericht in 1891, verscheen tot 1 896 onder de bezielende leiding van Buysses en
Maeterlincks jeugdvriend Albert-Frédéric Guequier (1870-1901) .
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Le Réveil : juli-augustus 1895. Kaftontwerp van Théo van Rysselberghe,
fotomechanische druk, 233 x 142 mm (UGCB, mv. nr. G 014543) .

[ . . .] ik zie nog de geweldige gebaren waarmee Verhaeren, na afloop
van de plechtigheid, zijn oude vriend bij zich trachtte te houden .
Maar Claus, die buiten woonde, wilde volstrekt weg, moest absoluut
zijn trein halen ; en daar stonden die twee 'n ogenblik wild-gesticulerend onder een straatlantaren : Verhaeren met zijn beide, lange, schrale grijp-armen om Claus' mager middel geslagen ; en Claus zich kronkelend en zich eindelijk loswringend, waarop hij dadelijk in de richting van 't nabije station wegholde, nog even schichtig, met zijn priemende ogen omkijkend, of de ander hem niet achtervolgde . 15

In de volgende twee decennia bleef de schilder in Buysses geschriften
opduiken, als actief figurant in Buysses reisverhalen bijvoorbeeld, of
eenvoudig als opdrachtnemer van een toneelstuk, en, uiteindelijk, in
1925, als onderwerp van een aparte studie .l 6
Nadat Buysse zich in september 1 896 na zijn huwelijk met weduwe
Nelly Tromp-Dyserinck (1863-1944) in Den Haag vestigde, hield de
geografische afstand geen scheiding tussen de vrienden in .'Enerzijds
ging Buysse reeds in 1 898 op zoek naar een zomerresidentie in de
Leiestreek - en met die optiek huurde hij in 1 899 het `Maison rose'
te Afsnee -, zodat de vrienden tijdens de lente- en zomermaanden
relatief dicht bij elkaar woonden . 18 Anderzijds volgde hij Claus vanuit Den Haag . In februari 1 897 kondigde hij aan zijn broer Arthur

(15) Cyriel Buysse, `Herinneringen aan Emile Verhaeren', in : De Telegraaf, 19 december
1916 (VW7, p . 221-222) . Zie ook: Joris van Parys 1998, p. 21 (zie hiervóór noot 3) . In de
kunsthistoriografie wordt nergens verwezen naar een tentoonstelling georganiseerd door Le
Réveil. Het tijdschrift zelf maakte geen melding van een dergelijk initiatief. De tentoonstelling, volgens Buysse te situeren in 1896-1897, werd door de auteur verder niet gespecificeerd .
Misschien is Buysses herinnering te linken aan de tot nog toe enige bekende briefvan Charles
Doudelet aan Emile Claus, geschreven in april 1899 . Hierin vroeg de Gentenaar: `Pourriezvous arranger votre visite pour le courant de vette semaine-ci ? Nous aurions alors l'avantage
de pouvoir nous y rendre en Société de Maurice [Maeterlinck] qui désire vivement vous
accompagner.' (Charles Doudelet aan Emile Claus, Gent 4.4 . 1899, AHK, Fonds Carlo
Vullers, mv. nr. DN: D - F) . In de brief wordt de rest van het gezelschap (Buysse, Le Roy,
Van Lerberghe en Verhaeren) echter niet vermeld .
(16) Claus speelde zowel in Per auto (1913) als in De laatste ronde (1923) een grote rol .
Buysse droeg de satirische eenakter Sususususut ! ( 1921) op aan de kunstenaar ( VW6 p . 867883) . In 1925 publiceerde Buysse uitgebreid over hun vriendschap in Emile Claus . Mijn broeder in Vlaanderen [1925] (VW6 p . 1204-1250) .
(17) Het echtpaar Buysse-Dyserinck vestigde zich in Den Haag, in de Laan van Meerdervoort nr. 11 .
(18) Cyriel Buysse 1859/19321982, p . 48-49 .
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Buysse (1864-1926) een bezoek aan Claus' individuele tentoonstelling in de Verlatzaal te Antwerpen aan .l 9 Ook de zwangerschap van
Nelly Buysse en de nakende geboorte van René Buysse (1897-1969)
in de zomer van 1 897 gaven aanleiding tot hartelijke briefwisseling
tussen de vrienden . 20
Hun onderlinge briefwisseling is evenwel niet zo uitgebreid
bewaard gebleven . 21 Enkele biografische sprokkels daargelaten zijn
we dus over hun vooroorlogse omgang minder goed ingelicht .
De hartelijke relatie met Camille Lemonnier was een belangrijke factor in hun jarenlange camaraderie . Zo werd de Parijzenaar Léon
Bazalgette (1873-1928) nog voor het midden van de jaren 1890 lid
van de vriendenkring, waarschijnlijk via Lemonnier . 22 Het vriendennetwerk rond Bazalgette behelsde trouwens met Georges Eekhoud
(1854-1927) en Emile Verhaeren nog wel meer gemeenschappelijke
Belgische vrienden van Claus (en Buysse) . Het is niet evident om te
reconstrueren hoe de vriendenkring zich uitbreidde, en wie juist wie
introduceerde . Feit is wel dat Buysse en Claus in de loop der jaren tal
van kennissen gemeen hadden, van Ary Delen (1883-1960), Isidoor
Opsomer (1878-1967) en Claus' leerlingen Anna de Weert (18671950) en Jenny Montigny (1875-1937), 23 tot de boven vermelde

(19) Cyriel Buysse aan Arthur Buysse, Den Haag 19 .2 . 1897, in: `Brieven van en aan familieleden. III . Louis, Cyriel en Nelly, Arthur en Alice Buysse, Pauline en Virginie Loveling',
uitgegeven door Anne Marie Musschoot en Joris van Parys, in : MCBG XX (2004), p. 16 .
Voor de tentoonstelling zie: Johan De Smet 1997, p . 265 (zie hiervóór noot 5) . Uit een brief
aan Claus van 3 maart 1 897 blijkt dat het echtpaar Buysse de reis vanuit Den Haag wel degelijk zou maken . Tenminste, Buysse zou zijn echtgenote trachten te overtuigen (zie hierna
brief 1) .
(20) Cyriel Buysse aan Charlotte Claus-Dufaux, Haarlem 5 .8.1897 (zie hierna brief 2) .
(21) Maar een klein deel van Buysses briefwisseling wordt in openbaar bezit bewaard . Een
belangrijk deel ervan bevindt zich (in fotokopie) in de Vakgroep Nederlandse Literatuur van
de Universiteit Gent. Anderzijds stelt Buysses biograaf Joris van Parys 1998, p . 21 in dit verband: `voor Buysse was en bleef brieven schrijven een lastig karwei' (zie hiervóór noot 3) . De
briefwisseling aan Claus wordt bewaard in het AHK te Brussel en het AMVC te Antwerpen,
en is verder over privé-verzamelingen verspreid .
(22) Van Buysse verscheen in juli 1 896 de novelle `Les mauviettes' in het Parijse Le
Magazine International van Léon Bazalgette, zie : Anne Marie Musschoot, `Inleiding', in VW7,
p. XXIX-XXX en p. XLII ; Joris van Parys, `Verre neven, naaste vriend . Cyriel Buysse, Frans
Masereel en hun Franse vriend Léon Bazalgette', in : MCBG XIII (1997), p . 19 .
(23) Anna de Weert-Gogen illustreerde het aan haar opgedragen `In de natuur' dat Buysse
in 1901 in het Haarlemse tijdschrift Woord en beeld publiceerde (VW4, p . 1047-1193) . De
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Gentse hoogleraar Julius Mac Leod en Maurice Maeterlinck . Claus
ging ook bijzonder hartelijk om met enkele dichte familieleden van
Buysse, bijvoorbeeld met zijn neef de schilder Georges Buysse (18641916), en zoals eerder vermeld zijn broer Arthur Buysse en zijn tante
Virginie Loveling .
Doorgaans bracht Camille Lemonnier tijdens de zomermaanden
enkele dagen in Astene door. 24 Tijdens zijn verblijven in Villa Zonneschijn toog hij steevast aan het werk . 2 S Buysse getuigde als volgt :
't Was droevig weer : het mistte en het regende . Van wandelen kon
geen sprake zijn . 't Was weer om te werken . Lemonnier wilde werken . Hij was van plan een roman te schrijven uit het Vlaamse landelijk leven . Maar de ambiance stemming was en bleef een grijze en een
treurige, en hij wilde een boek schrijven vol licht en zon en tederheid
van lijn en kleuren . En eensklaps vroeg hij de meester: `Claus, wil je
eens al je schilderijen voor mij ten toon stellen?' Claus lachte, maar
voldeed aan het verzoek . Uren en uren, dagen en dagen, bleef
Lemonnier starend, peinzend en . . . werkend in het ruim atelier vol
licht-stralende schilderijen. En zo werd geboren een der mooiste
boeken van het landelijk Vlaams leven, die ooit geschreven zijn :
Le Vent dans les Moulins ! 26

Weerts moeder Clara Cogen-Ledeganck (1845-1898) was goed bevriend met Virginie Loveling ; zelf was De Weert een schoolvriendin van Buysses zuster Alice (1868-1963) . Sinds ca.
1 895 had De Weert een buitenverblijf en atelier te Afsnee, het Hof Ter Neuve . Een portret
in ets van Jenny Montigny nam Buysse als coverillustratie voor Mijn broeder in Vlaanderen.
Sinds 1904 bewoonde Montigny het huis `Rustoord' te Deurle, vlakbij Buysses Molenberg
(Voor De Weert zie : Emmy en Raf Steel, Anna de Weert `Dame de Ter Neuve' 1867-1950, Gent
2001 ; voor Montigny zie : Marie-Hélène Wibo, `Jenny Montigny, une femme, un peintre, in:
Jenny Montigny 1875-1937 . Lumières impressionnistes, tent . Cat., Charleroi 1997-1998,
p, 7 -27) .
(24) Zie onder meer brieven van Cyriel Buysse aan Camille Lemonnier, Afsnee 6 .1902 en
Den Haag 10.2 .1908 (Elsene, Musée Camille Lemonnier ; fotokopieën in VNL)
(25) Lemonnier stelde in dit verband : `Les jardins, le verger, l'abri spacieux des chátaigniers
furent maintes fois mêlés à mon propre labeur : j'y commencai la Fin des Bourgeois, l'Arche, le
Petit homme de Dieu; les paysages que j'avais sous les yeux composèrent le décor de l'lle vierge et du Vent dans les moulins.', in : Camille Lemonnier, Emile Claus, Brussel 1908, p . 17. Zie
ook : Camille Lemonnier, Une vie d'écrivain. Préface et notes de Georges-Henri Dumont,
Brussel 1994, p . 266, 271, 272.
(26) Cyriel Buysse, `Tentoonstelling Emile Claus', in : Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Emile Claus, tent. Cat ., Amsterdam 1911(VW7, p.191) . In Van een
verloren zomer (1917) herhaalde Buysse hetzelfde verhaal . Alleen plaatste Buysse daarin de
vraag van Lemonnier aan Claus tijdens het schrijven van Le Vent dans les moulins (VW6,
p . 390) . In een questionnaire van Edmond Picard uit 1903, stelde Lemonnier de inspiratie-
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Gezicht op Villa Zonneschijn met rechts het atelier
(AMVC inv. nr.121943/3) .

bron voor Le Vent dans les moulins als volgt voor : `La pays balsamique et tonifiant de Claus,
ma vie, mes songes, mes joies là, dans la maison amie, près du coeur de mes hótes fraternels',
in: Camille Lemonnier 1994, p . 272 (zie hiervóór noot 25) . Zie ook Camille Lemonnier
1908, p . 17 (zie hiervóór noot 25) . Ook Bazalgette zag Le Vent dans les moulins als `un livre
de paysagiste . Evoqués en une langue attendrie, émue, intime, les petits villages voisins de la
Lys nous apparaissent dans leur pittoresque et Claire silhouette . L'être humain nest ici qu'une
parcelle du paysage parmi lequel il se fond . C'est la serre qui domfine, et la rivière, l'atmosphère, la prairie .', in: Léon Bazalgette, Camille Lemonnier (Les célébrités d'aujourd'hui), Parijs
1904, p. 34 . Nadat Lemonnier hem Le Vent dans les moulins opstuurde, reageerde Buysse met
veel ontzag op deze attentie : `Je le trouve très très beau, je ziens à vous le dire d'abord et avant
tout . J'en ai parlé avec Claus, déjà à deux reprises, et nous sommes unanimement heureux
que vous l'ayez écrit, puisque, tout en traitant un même sujet, il differe à totalement du mien .'
Cyriel Buysse aan Camille Lemonnier, Afsnee 25 .8 . 1902 (Elsene, Musée Camille Lemonnier,
fotokopie in VNL) . In de aanhef sprak Buysse Lemonnier aan met `Cher Ma?tre' . Met `il differe à totalement du mien' verwees Buysse misschien naar het aan Maeterlinck opgedragen Te
lande (1900) of het toen recent verschenen Van arme menschen (1901) (Zie: VW4, resp .
p . 637-777 en 779-909) .
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Op 8 maart 1903 vonden de vrienden elkaar terug op de Lemonnierviering te Brussel, waarvan Buysse uitgebreid verslag gaf in Groot
Nederland. 27 Enkele weken later, op 22 maart 1903, zou Claus,
samen met Maeterlinck, de derde opvoering bijwonen van Buysses
Het gezin Van Paemel door de Multatulikring in de Gentse Minardschouwburg . 28 In april 1907 waren Bazalgette en Verhaeren te gast te
Afsnee, en volgens Buysse was het op Verhaerens verzoek dat ook
Claus in Astene werd opgehaald . 29 Claus was net terug van een reis
naar de Verenigde Staten, waar hij als jurylid zetelde in de prestigieuze Annual Exhibition van het Carnegie Institute te Pittsburgh .
Natuurlijk verzamelden de vrienden voor de Buysse-viering op
9 april 1911 in Antwerpen, waar Buysse bij organisator Ary Delen
ijverde om Bazalgette naast Claus en de Nederlandse schrijfster B .
Stolk te posteren, `die hem beiden goed kennen' . 30 Op de viering ontmoette Claus ook Herman van Puymbrouck (1884-1949), van wie
rond dezelfde tijd een studie over Buysse verscheen . 31 Buysse, die het

(27) Het betrof de viering van Lemonniers vijftigste boek, op zondag 8 maart 1903 in het
Brusselse Hotel Métropole. Zie : Cyriel Buysse, `Het feest Lemonnier', in : Groot Nederlaníh
1903 (VW7, p . 143-154) . Enkele weken later, op 3 april 1903, werd aan Lemonnier in het
Parijse restaurant Marguery een banket aangeboden . Claus bleef daar afwezig, maar liet door
medeorganisator Léon Bazalgette een brief voorlezen . Zie briefvan Léon Bazalgette aan Emile
Claus, [kort na 3.4 .1903] (AHK, Fonds Carlo Vuilers, mv. nr. II. DN : A - Bur) . De jaarlijkse vakanties van Lemonnier in Astene waren voor Buysse doorgaans de aanleiding tot een
tocht naar Villa Zonneschijn . Zie bijvoorbeeld Cyriel Buysse 1859/19321982, p . 71 .
(28) Cyriel Buysse 1859/19321982, p . 58 .
(29) Idem, p. 70 . In `Herinneringen aan Emile Verhaeren' liet Buysses geheugen hem in de
steek waar hij Claus' reis naar de Verenigde Staten in dezelfde periode plaatste als Verhaerens
Rusland-reis in 1913 . Buysse (en met hem Joris van Parys 1998, p . 22, zie hiervóór noot 3)
situeerde de ontmoeting in de lente van 1914, terwijl Claus de reis naar de Verenigde Staten
reeds in 1907 ondernam. Zie: Cyriel Buysse, `Herinneringen aan Emile Verhaeren', in : De
Telegraaf, 19 december 1916 (VW7, p. 221-222) . Het samenzijn en het door Verhaeren bijzonder gesmaakte `optreden' van Claus kwamen in dit artikel aan bod ; Buysse herhaalde de
anekdote meer uitgebreid in Emile Claus . Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p . 21-28 (VW6
p. 1214-1220) .
(30) Voor de Buysse-viering zie o .m . `Cyriel Buysses brieven aan Ary Delen', uitgegeven
door Marc Somers, in : MCBG III (1987), p. 65-90 . Voor de brief: Cyriel Buysse aan Ary
Delen, Den Haag 18 .03 .1911 (AMVC, mv. nr. 280515), in : Idem, p . 75 . Stolk behoorde tot
Buysses Haagse kennissenkring, en correspondeerde ook met Virginie Loveling (Idem, p . 76) .
(31) Herman van Puymbrouck, Cyriel Buysse en zijn lanrh Antwerpen 1911 . In 1914 liet
Van Puymbrouck bij De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen een studie over een andere vriend van Buysse en Claus verschijnen, Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie met portret en handschrift.
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Emile Claus, Cyriel Buysse, Celmille Lemonnier en Léon Bazalgette voor het
Maison rose' te Afsnee (AMVC, mv. nr. 121987/6).

essay bijzonder naar waarde schatte, 32 liet het opstel aan zijn dichtste
vrienden doorsturen. 33
Verder is bekend dat Claus samen met Buysse aanwezig was op de
begrafenis van Maeterlincks moeder in de Gentse Sint-Annakerk op
15 juni 1911 . 34 En Claus woonde samen met Buysse op 7 maart
1912 in de Antwerpse opera, de première bij van Lemonniers lyrisch
drama in vier akten Edénie, op muziek van Léon Du Bois (18591935) . 3 S De dag van Lemonniers overlijden, op 13 juni 1913, zou
voor de vrienden - Bazalgette, Buysse en Claus - ook na de Eerste
Wereldoorlog de aanleiding blijven voor een jaarlijkse bijeenkomst
ten huize van een van de vrienden, `pour ranimer le souvenir de
1'homme vraiment chic qu'il était' . 36
Claus' vriendschap voor Buysse kwam ook in brieven aan derden aan
bod . Wanneer Cyriel Buysse in 1904 in het bezit kwam van een schilderij van Jean Delvin (1853-1922), de gerenommeerde directeur van
de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en hechte
vriend van de Assenaar, dichtte Claus - in een brief aan Delvin - aan
het doek een museale waarde toe :

(32) Cyriel Buysse 1859/19321982, p . 85 .
(33) Cyriel Buysse aan Herman van Puymbrouck, Den Haag 19 .3 .1911 (AMVC, mv. nr.
31158117) . In de week van de Buysse-viering bedankte Claus van Puymbrouck voor het toezenden van het essay: `Ik dank u van harte voor het boekje over mijn vriend Cyriel Buysse die
ge mij gezonden hebt ; ik zal het met genoegen lezen, en ook met genoegen meefeesten zondag als men 't Gezin van Paemel speelt : dan zal hoop ik de gelegenheid hebben uwe kennis
te maken .' Briefvan Emile Claus aan Herman van Puymbrouck, 3 .4 .1911 (AMVC, mv. nr.
31149) . De vertoning van Het gezin Van Paemel door de Gentse Multatulikring vond plaats
op 9 april 1911, naar aanleiding van de Buysse-viering te Antwerpen . Zie : Cyriel Buysse
1859/1932 1982, p. 87.
(34) Cyriel Buysse, `Bij de begrafenis van Maeterlincks moeder', in: Het Vaderland 17 juni
1911, overgenomen in Antonin van Elslander, `Buysse en Maeterlinck', in : Annales Fondation
Maurice Maeterlinck XXV (1979), p. 38-40 (VW7, p . 325-327) .
(35) `Cher ami[,] Je viendrai le 7 avec Claus à la première d'Edenie[ .] Bien cordialement
votre[.] Cyriel Buysse' . Brief van Cyriel Buysse aan Camille Lemonnier, Nevele 27 .2 .1912
(Elsene, Musée Camille Lemonnier, kopie in VNL) . Voor de opvoering van Edénie, een lyrische adaptatie naar de roman l7le Vièrge van Lemonnier, zie: LArt moderne XXXII (10 en 17
maart 1912), resp . p . 77 en 84-85 .
(36) Joris van Parys 1997, p . 14 (zie hiervóór noot 22) .
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J ean Delvin, Vee aan het wed, (ca. 1900), olieverf op doek,
156x 125,5 cm (MSKG, mv. nr. 1948-M.
Schenking René baron Buysse,1948) .

Toutes mes félicitations à Cyriel Buysse car j'apprends par Georges 37
que C . Buysse ent l'acquéreur de volre magistrale toile : je suis heureux que eest un ami qui la possède mais j'aurais cependant préféré
que le musée de Bruxelles aurait eu ce tableau,3 S les jeunes doivent
constamment voir les bonnen chosen, et eest au Musée a dormer
1'éducation au jeunes peintres et à la faute : car vows aussi tout jeune
vows vows rappelez avec quelle émotion on parcourait les musées . car
là c'était les chef d'oeuvres des dieux qu'on avail l'occasion d'admirer, héias, aujourd'hui combien nous voyons que la pluspart (pluspart comment l'écrire donc ?) enfin meerendeels dier werken ne sont
que des travaux d'invalides, eest dometage eest une erreur. 39
Wanneer een maand later, in september 1904, Claus naar jaarlijkse
gewoonte Camille Lemonnier op bezoek had, aarzelde hij niet om
Delvin in Astene uit te nodigen . 40 De andere genodigden - de bijeenkomst was voorzien op 28 september 1904 - waren de echtparen
Cyriel en Georges Buysse, en de Gentse verzamelaar Fernand Scribe
(1851-1913) . 41 De invitatie aan Delvin getuigt zeker van Claus'

(37) Georges Buysse (1864-1916) was de zoon uit het eerste huwelijk van Cyriel Buysses
oom Auguste (1832-1920) . Hoewel zaakvoerder van de Gentse spinnerij Baertsoen-Buysse samen met vennoot (en in de eerste plaats schilder) Albert Baertsoen (1866-1922) - bouwde
Georges Buysse als beeldend kunstenaar een internationale carrière uit . Als goede vriend van
Emile Claus werkte hij in de stijl van het Belgische luminisme, maar onderging ook de
invloed van Baertsoen .
(38) Jean Delvin, Vee aan het wed, olieverf op doek, 156 x 125,5 cm (MSKG, mv. 1948M, schenking baron René Buysse, 1948) .
(39) Emile Claus aan Jean Delvin, Grand Hótel te Wimereux [Boulogne-sur-Mer] 8 .1904
(UGCB . Fonds Frédéric de Smet, inv nr . Hs . III 16 (11) 53) .
(40) `Si je réussirait dans mes invitations : on passerail une bonne journée ensemble en
disant adieu à 1'été, avant d'entrer dans la période des brises froides . si vous êtes très occupés
pour le moment, il y a peut-être moyen d'abattre beaucoup de besognes dans les matinées de
mercredi . Car volre train ne part que vers 11 .50 je crois et dès midi et demi vous êtes ici à
Astene : nous serions très très heureux de vous voir ce jour, peut-être un peu difficile pour voir
mon travail ?', in briefvan Emile Claus aan Jean Delvin, 24 .9 .1904 (UGCB . Fonds Frédéric
de Smet, mv. nr. Hs . III 16 (11) 54) .
(41) Georges Buysse huwde in 1887 met Marthe Baertsoen (1868-1958), de zuster van
Albert Baertsoen (zie hiervóór noot 37) . Fernand Scribe stamde uit een welstellende Gentse
familie van industriëlen . Als secretaris van de Gentse Société Royale pour l'Encouragement des
BeauxArts en als stichter-voorzitter van de vereniging De Vrienden van hetMuseum voor Schone
Kunsten Gent, was hij thuis in het Gentse kunstleven . Kunstenaars zoals Albert Baertsoen en
Jean Delvin behoorden tot zijn intieme vriendenkring . Bij zijn dood legateerde Scribe zijn
indrukwekkende collectie aan het MSKG . Zie onder meer: Monique Tahon-Vanroose, De
vrienden van Scribe. De Europese smaak van een Gents mecenas, tent. cat., Gent 1998-1999 .
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legendarische gastvrijheid, waarvan ook andere vrienden, bijvoorbeeld Verhaeren, getuigenis aflegden . 42 Maar tegelijk wordt duidelijk
hoezeer het echtpaar Claus verbonden was met de Gentse kring rond
Delvin en Scribe, die met de vereniging De Vrienden van het Museum
voor Schone Kunsten Gent, in het eerste decennium na de eeuwwisseling van 1900 een bijzonder réveil aan het museum gaven . 43 Claus
was vanaf de stichting van de vereniging in 1 898 lid, net als Albert
Baertsoen (1866-1922), Anna de Weert, en Auguste en Georges
Buysse . 44

Vrolijke reizen
Grote bekendheid genieten de reizen die Buysse in het gezelschap
van leden uit zijn familie- of vriendenkring ondernam . Het beeld dat
we vandaag van deze avontuurlijke tochten hebben wordt vooral
bepaald door de blijmoedige indrukken die Buysse zelf er van schetste . Het zijn luchtige, licht badinerend gebrachte impressies . Bij hun
eerste verschijnen in een reeks of apart - bijvoorbeeld in Elsevier's
geillustreerd maandschrift, Het vaderland, Groot Nederland en De
wereld - alsook in bundelingen zoals De vrolijke tocht (1911), en
vooral Per auto (1913) en De laatste ronde (1923) legde Buysse zijn
reisindrukken als flarden herinnering vast . 45 De laatste twee reisbundels trekken hier de aandacht omdat ze de vriendschappelijke relatie
tussen Buysse en Claus illustreren .

(42) Zie onder meer een brief van Emile Verhaeren aan Marthe Verhaeren, 14 .09 .1895,
geciteerd in: Emile Verhaeren, A Marthe Verhaeren. Deux cent dix-neuf lettres inédites -18891916 présentées par René Vandevoir, Parijs-Brussel 1937, p . 350 . Zie ook: Jacques Marx,
Verhaeren. Biographie d'une oeuvre, Brussel 1996, p. 167 .
(43) Zie Monique Tahon-Vanroose,1998-1999 (zie hiervóór noot 41) en Monique TahonVanroose, `De rol van de Vrienden van het Museum en Fernand Scribe', in : Till-Holger
Borchert, Dorine Cardyn-Domen en Bruno Fornari (o .l .v.), Ensor tot Bosch. Naar een vlaamse kunstcollectie, tent . cat., Brussel 2005, p. 87-90 .
(44) Société des Amis du Musée de Gand . Statuts. Rapport de la Commission Administrative
pour l'année 1897-1898, Gent 1898, p. 16-20. Claus wordt in 1921 benoemd tot vice-voorzitter van de vereniging, voorheen de taak van Delvin .
(45) Voor De vrolijke tocht (1911), Per auto (1913) en De laatste ronde (1923) zie VW6
p. 207-294, 295-383, 481-540 . Zie ook : Cyriel Buysse, Reizen van toen . Met de automobiel
door Frankrijk, samengesteld en ingeleid door Luc van Doorslaer, Antwerpen 1992 .
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In Per auto bracht Buysse het relaas van een reisje naar Frankrijk van
23 april tot 6 mei 1911, drie weken na de boven vermelde Buyssehuldiging in Antwerpen . 46 De tocht ging onder meer langs Picardië,
Bretagne, Normandië, en de Morbihan, en verder door de Creuse, de
Corrèze en de Lozère, van Arras, Amiens en Lisieux tot Limoges en
Aurillac . Naast Buysse (`de schrijver') bestond het gezelschap uit
Léon Bazalgette (`de filosoof'), Emile Claus (`de schilder') en
Edmond de Keyser (`de fatsoenlijke mens'), Buysses zwager. 47 Met
een verslag over een - voor Bazalgette - emotioneel bezoek aan het
dorpje La Bazalgette in de Lozère, beëindigde Buysse het eerste deel
van Per auto, 48 om het boek af te sluiten met drie met Maurice
Maeterlinck verbonden reisverslagen . Vooral het eerste deel van Per
auto draagt hier onze aandacht weg, waarin vrolijke onbezorgdheid
hoogtij viert.
De schrijver zat aan 't stuur van de wagen . Hij had zijn eigen lot en
het lot van zijn metgezellen in handen . De schilder, die, behalve
schilder, een buitengewoon pittig en geestig man was, had voor
opdracht gekregen de prettige stemming erin te houden . De filosoof,
Fransman van geboorte, zou de hotelrekeningen betalen, de bagage
in de wagen schikken en, als 't nodig was, de weg vragen . De fatsoenlijke mens moest de banden oppompen .49
Het is bekend dat Claus' schalkse opmerkingen en hilarische verhalen, elk gezelschap (goed- of kwaadschiks) overdonderden . Zijn blijmoedige vertelkunst maakte dan ook de kern uit van veel van zijn
vriendschapsbanden . Of zoals Buysse het stelde :

(46) Cyriel Buysse 1859/1932 1982, p . 88 .
(47) Brouwer Edmond de Keyser was sinds 22 februari 1 892 gehuwd met Buysses zuster
Alice (1868-1963) . In de winter van 1901-1902 was hij Buysses reisgenoot naar Algerije en
Tunesië, samen met diens broer Arthur . Onder de titel `Impressies en herinneringen' verscheen het verslag van deze reis in 1902 in het tijdschrift Nederland (VW6, p . 625-679) .
(48) Naderhand stuurde Bazalgette aan Claus enkele foto's op van het dorp : `Il y en a plusieures que vous aimerez, j'en suis sur' . Brief van Léon Bazalgette aan Emile Claus, Parijs
18 .6 .1911 (AHK, Fonds Carlo Vuilers, mv. nr. 34697) . Het bezoek aan La Bazalgette
geschiedde op 1 mei 1911, getuige een foto die Bazalgette aan Lemonnier opstuurde (Brussel,
Musée Camille Lemonnier), afgebeeld in : Joris van Parys 1997, p. 25 en 45-46 (zie hiervóór
noot 22) . In Per auto verstrekte Buysse dus geen verdere informatie over de terugreis vanaf La
Bazalgette, dwars door Frankrijk.
(49) Perauto (1913), in : VW6, p. 295-383 (voor het citaat p. 301) .
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Emile Claus, Cyriel Buysse en een onbekende voor Villa Zonneschijn,
voorafgaand aan een tocht met Buysses auto
(AMVC, inv, nr. 121987/1).

Hij [Claus] kon niet schrijven, maar hij kon vertellen ! Hij kon je,
dat wat hij vertelde, voor oogen tooveren en mimeeren met zulk een
ongelooflijk-levende intensiteit, dat je er om moest schateren, of je
wilde of niet. Al wie dat ooit heeft bijgewoond, kan er van getuigen ;
men kwam van uren verre om hem te hooren en te zien . Hij was niet
alleen een geniaal schilder, hij was ook een geboren, een geniaal
komediant .S°
Op de autoreis speelde Claus zijn rol met verve. Toen ze bijvoorbeeld
in Lisieux de weg naar Falaise vroegen, en elke voorbijganger hen een
andere richting instuurde, was ieder de wanhoop nabij . Claus vormde klaarblijkelijk de uitzondering door nu eens `grappige gebaren met
armen en benen ( . . .) [te maken], alsof hij een gekkendans danste',
om tenslotte `de Zwanenzang uit Lohengrin' te zingen . 51 Of verder, 's
avonds in de eetzaal van hun hotel in Limoges, waar `de fatsoenlijke
mens' een oogje had laten vallen op een vrouw, die samen met haar
dochtertje aan een aangrenzende tafel was gezeten : `Groot, slank,
majestueus, in 't wit gekleed, ontroerend-gedecolleteerd .' Om haar te
imponeren liet De Keyser prompt een champagnefles ontkurken,
meteen het begin van Claus' toneeltje :
De schilder wisselde een vlugge blik met de filosoof en stond plotseling overeind, met zijn glas in de hand .
- Wat ga je doen ? vroeg de fatsoenlijke mens verwonderd .
- Zingen, zei de schilder, - ik ga 'n liedje zingen .

(50) Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p. 9 (VW6 p .1205) . Buysse zag deze
verhalen graag gebundeld worden : `Dikwijls heb ik er hem toe aangemoedigd, maar hij heeft
het nooit willen beproeven . « Ik zou niet kunnen, het zou niet léven » was telkens zijn antwoord. 't Is mogelijk, waarschijnlijk zelfs . Je moest het door hem zelf zien en hooren voordragen, met zijn gestes, zijn intonaties, zijn onverwachte, verrassende wendingen en de guitigheid van zijn gezicht, en de dikkering van zijn felle oogen . Sommige van die verhalen zijn
legendair geworden onder zijn vrienden en kennissen ; en de « vertooning » ervan, - want het
was telkens een echte vertooning - deed zelfs vreemdelingen, die geen drie woorden van zijn
eigenaardig sappig Vlaamsch verstonden, tot tranen schaterlachen .' In : Idem, p .13-14 ( VW6,
p. 1209) . Karel van de Woestijnti nam dezelfde publicatie als aanleiding voor een analoge
oproep aan de vrienden van de kunstenaar om Claus' verhalen te verzamelen: `Wie doet meê ?
Wij gaan een kunstenaar levend houden ; wij gaan een kunstenaar herscheppen . `Emile
Claus, mijn broeder in Vlaanderen' is maar een begin : het is de aangewezen titel van heel een
reeks bundels .' In: Karel van de Woestijnti, `Cyriel Buysse . Mijn broeder in Vlaanderen', in:
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 december 1925 . Uit: Verzameldjournalistiek werk . Nieuwe
Rotterdamsche Courant. September 1925 - november 1926, Gent 1994, XIV, p. 211 .
(51) Per auto (1913), in: VW6 p . 303-304, 305 .
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Cyriel Buysse, Per auto . Kaftontwerp Rie Cramer, Bussum,
C.A.J. van Dishoeck,1913 .

- Ben je mal! riep de fatsoenlijke mens met een geconsterneerde blik
naar de mooie dame, die vreemd naar het herentafeltje omkeek .
- Mal ? In 't geheel niet, maar zodra ik champagne zie, moet ik zingen; eest plus fort que moi! verzekerde de schilder . En hij draaide
zijn stoel om, met een gebaar of hij er overeind op ging staan .
- Maar schei nu toch uit ! kreet de fatsoenlijke mens geheel ontdaan,
met een wanhoopsblik naar de prachtdame, die in hautaine houding
haar gezicht afwendde . De filosoof proestlachte, de schrijver-chauffeur zat stomverbaasd te kijken, het kleine meisje, met haar gruyèrejurkje, kreeg insgelijks een lachbui, maar werd duchtig door de
mooie dame tot de orde geroepen .
- Ange pur, ange radieux! begon de schilder, met pathetisch-uitgestrekte arm, de rechtervoet op zijn stoel .
Alom over de tafeltjes keken de mensen met verwondering op, een
dof rumoer ging gonzend door de scheve zaal, zelfs de automatische
handelsreizigers aan de lange middentafel schenen tot gemeenschappelijk leven te ontwaken .
- Schei uit ! Schei uit ! smeekte klaaglijk de fatsoenlijke mens .
- Iets anders ? riep de schilder opgewonden . - All right ! Hoe vind
je dit ?
- Oh ! bel ange, ma Lucie . . . !
Op zachte, vlugge voeten kwam de maitre d'hótel verlegen-glimlachend naar de heren toe:
- Pardon, messieurs, on ne chante pas ici. Si ces messieurs veulent

bien aller dans le salon à cóté, il y a un piano . . .
Aan 't tafeltje daarnaast greep een beweging plaats . De prachtdame
was opgestaan, had het jonge meisje bij de hand genomen, en, trots
als een vorstin die een onhebbelijke omgeving vlucht, verliet zij de
eetzaal, zonder de fatsoenlijke mens en zijn compromittant gezelschap nog een blik te gunnen .
- Comme eest bête ! Comme vous êtes bêtes ! riep de fatsoenlijke
mens de schilder en de filosoof vertoornd toe .S 2
Het ging er echter op de reis niet steeds balorig aan toe . Op hun
tocht was beeldende kunst wellicht ook onderwerp van gesprek tussen Bazalgette en Claus . Een mogelijk onderwerp in de Creuse was
de Franse postimpressionist Armand Guillaumin (1841-1927), die
regelmatig in de streek actief was . In elk geval stuurde de Fransman
aan Claus, kort na hun terugkomst, een aandenken :

(52) Idem, p . 327-328.
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Ci-joint le catalogue d'une petite exposition ou Guillaumin53 nous
présence une Creuse ensoleillée que nous n'avons pas vu pendant
notre voyage . Je vows envoie le catalogue à cause de Guillaumin que
vows aimiez bien et en souvenir de notre beau tour . 54
Uit deze en andere brieven blijkt dat Bazalgette zich bijzonder verbonden voelde met Claus . Jaren later, na Wereldoorlog I, beschreef
de Fransman hun vriendschap als volgt :
En déroulant les belles lithographies que to m'as données, ce n'était
pas seulement la joie de les regarder à loisir, de les tenir ou de les mettre en place, que j'éprouvais, mais it me semblait dérouler en même
temps ces quelques jours bénis que nous aeons passés ensemble . Its
ont passé beaucoup trop vice, mais ils demeurent en moi chargés de
souvenirs et de ce parfait bonheur qui ne s'explique pas . Il y avait
bien longtemps que je n'avais passés de pareils moments, dans une
intimité pareille, avec un ami comme toi, et dans la verte et blonde
ambiance de ton pays . Le monde est une belle chose, qui nous
réserve encore parfois de ces instants-là, qui font du bien pour longtemps .
En prenant le train à to petite gare pour descendre à Paris, à la gare
du Nord, j'ai eu l'impression que nous étions chacun à un bout du
même fil, et qu'il suft sait de grimeer après ce fil comme une araignée, pour se rejoindre . J'essayerai encore de faire comme 1'araignée
pour arriver jusqu'à ton bout du fll : Astene - rue Rennequin . 55

(53) Misschien betreft het de catalogus van de tentoonstelling A. Guillaumin: Peintures Oeuvres anciennes et récentes, die in mei-juni 1911 in de Parijse galerie Eugène Blot plaatsvond . Bazalgette en Claus deelden hun bewondering voor de Franse postimpressionist met de
Gentse verzamelaar (en Claus' vriend) Fernand Scribe . Scribe had een landschap van
Guillaumin in zijn bezit, geschilderd in de Creuse (MSKG, inv nr. 1914-AK) .
(54) Léon Bazalgette aan Emile Claus, Moulin-de-Noes par Avesnes- sous -Exmes (Ome)
18 .6 .1911 (AHK, Fonds Carlo Vullers, inv. n r . 34697) .
(55) Léon Bazalgette aan Emile Claus, Parijs 28 .6. 1921 (AHK, Fonds Carlo Vullers, inv.
nr. II . DN : A - Bur) . Bazalgette woonde in de rue Rennequin nr. 59, in het 8ste arrondissement van Parijs . Bij het overlijden van Bazalgette schetste Buysse een analoge verbondenheid
van de Parijzenaar ten overstaan van Claus, in: `Bazal en Flandre', in : Europe, 15 juni 1929
(VW7, p . 858-863) . Zie ook Joris van Part's 1997, p . 25 (zie hiervóór noot 22) . In zijn bekende vrijgevigheid schonk Claus - waarschijnlijk kort na de Buysse- viering op 9 april 1911een schilderij van zijn hand aan Bazalgette : `Aussitót rentré, j'ai accroché le tableau en bonne
lumière, et je vais le regarder plusieurs fois par jour. Je vows y retrouve bien dans ce que vows
avez de plus spontané, de plus fougueux et de plus ému devant la nature . Vous m'avez fait
bien plaisir, mon cher Claus ; mais pour vows remercier, je ne suis pas plus orateur que Buysse
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In tegenstelling tot Per auto, waarin Buysse het verslag over de reis
met zijn drie kompanen nogal abrupt afsloot, zou hij zich in De laatste ronde (1923) tot een enkele reis beperken .S 6 De oorlog had een
onbezorgde tijd doorkruist, en de jaren van onzekerheid hadden
Buysse, Claus en vooral Bazalgette getekend . Ook het gezelschap verschilde lichtjes : Buysses chauffeur GastonS 7 verving in De laatste
ronde Edmond de Keyser . 58 De reis in juni 1922 voerde hen nu dwars
door Picardië, Normandië, de Vendée, de Charente, de Creuse en
terug noordwaarts door de Morvan, langs Lens, Arras, Abbeville,
Giverny, Pacy-sur-Eure, Maniers, Cholet, La Rochelle, Angoulême,
Argenton, Bourges, Vézelay, en Tonnerre, en duurde ongeveer twaalf
dagen . Opnieuw verliep de tocht (althans de eerste dagen) onder een
prettig gesternte, met tekenende verhalen tot gevolg over de kennismaking met een Landru-figuur en een dubbelganger van oud-minister Caillaux,S 9 of waarin Gastons aparte tafelmanieren aanleiding
geven tot enige consternatie, of nog, zoals in Per auto, het gezelschap
- doorgaans op `aangeven' van Bazalgette - hopeloos verloren rijdt en
gedurig met lekke banden geconfronteerd wordt . In het titelhoofdstuk van het boek slaat het noodlot echter toe . De auto begeeft het
finaal, en de terugreis geschiedt per trein, via Troyes en Parijs .
In vergelijking tot Per auto is de teneur van De laatste ronde meer
ingetogen . Uitbundigheid heeft plaats gemaakt voor lichte ironie.

au banquet l'autre soit', in brief van Léon Bazalgette aan Emile Claus, [april 1911] (AHK,
Fonds Carlo Vullens, mv. nr. 34693) .
(56) Het plan voor een tweede reis ontstond tijdens of kort na hun eerste trip . Zie: De laatste ronde (1923) (VW6 p . 483) .
(57) Eugène `Gaston' `Zeuntje' Dhuyvetter (1896-1984), werd op zeventienjarige leeftijd
Buysses chauffeur en tuinman . Dhuyvetter reisde met Buysse verder ook door Spanje,
Marokko en Zuid-Frankrijk . Zie : Eddy Vaernewijck, `Serafien en Gaston : Twee Deurlese
typen uit het werk van Cyriel Buysse', in : MCBG)(VI (2000) p . 245-256.
(58) In De laatste ronde vertelde Buysse : `Alleen de fatsoenlijke Mens had ditmaal geen zin .
Hij had na de oorlog in Frankrijk gereisd en vond er alles zo veranderd, en zoveel minder
geworden, dat het hem niets meer aantrok. Hij trachtte ons van het plan af te brengen, ons
te ontmoedigen; maar dat gelukte hem niet . Wij waren nu eenmaal vastbesloten toch te gaan ;
en, aangezien hij niet mee wilde, vervingen we hem door een chauffeur, die in zijn plaats te
wagen zou smeren en de banden oppompen [ . . .] .', in : De laatste ronde (1923) (VW6, p. 483) .
(59) Bedoeld zijn de Franse seriemoordenaar Henri Landru (1869-1922) en de Franse
minister van Financiën Joseph Caillaux (1863-1944) . Caillaux moest in 1914 aftreden nadat
zijn echtgenote een moordaanslag pleegde op Gaston Calmette (1858-1914), de directeur
van de krant Le Figaro. De krant had eerder Caillaux' politiek voor een sterk verhoogde inkomensbelasting sterk bekritiseerd .
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Zelfs Claus' grappen en grollen verdwijnen enigszins op de achtergrond . Één tussenstop moet op Claus een onvergetelijke indruk hebben gemaakt :
Achter mij in de wagen hoor ik een geheimzinnig gefluister tussen de
Schilder en de Filosoof. Het lijkt wel of ze iets aan 't konkelen zijn,
dat mij nog niet mag worden meegedeeld of in elk geval met de
grootste omzichtigheid moet geschieden . Ik voel dat gekonkel en
keer mij om .
- Is er iets ?
De Schilder buigt voorover en glimlacht enigszins verlegen .
- Zou het heel erg zijn, vraagt hij, - als wij een vier à vijf kilometer
omreden om eens even in 't voorbijgaan het buiten van Claude
Mone te zien ? 60 Hij woont hier dichtbij .
- Een bezoek ? vraag ik, bezorgd naar het horloge kijkend, want het
begint te avonden .
- 0, neen, alleen maar eens langzaam voorbijrijden en kijken .
- Aangenomen ! zeg ik. [ . . .]
Nooit heb ik zo iets van bloemenpracht gezien ! [ . . .] 't Was irreëel
van schoonheid ; het gaf je een emotie, als iets van goddelijke openbaring . Wij keken, roerloos van stille admiratie, of wij de eigenaar
van dit aards paradijs soms ergens zagen . Wij keken lang en zochten
met de ogen, zonder iets anders dan kleuren en bloemen te zien .
Maar eensklaps zei de Schilder, met een doffe stem, die als 't ware van
vroomheid en ingehouden emotie trilde:
- Ik zie hem, . . . daar . . . op die bank . . . bij de vijver, met zijn dochters
Toen zagen wij hem ook . Hij zat daar, haast onzichtbaar door de
pracht van de bloemen, in lichtbruin gekleed, met zijn steenrood
aangezicht en zijn lange, sneeuwwitte baard . De lichte toiletten van
zijn dochters naast hem mengden en versmolten zich in de omgevende kleurenweelde van de bloemen . Hij zat daar onbeweeglijk, een
weinig in elkaar gezakt en van op de hoogte waar hij zat scheen hij
mijmerend te staren naar de vijver, waarin witte, roze, gele en oranje

(60) Vanaf 1883 huurde Claude Mone (1840-1926) een huis met een grote tuin in
Giverny. Met de hulp van zijn dochters en een tuinman bouwde hij het domein uit, dat hij
in 1890 kocht . Onder meer Octave Mirbeau (1848-1917) en Marcel Proust (1871-1922)
gaven aan de tuin een internationale bekendheid . Zie : Linda Schaoer, `Biografie', in :
Christoph Becker, Catherine Hug, Monika Leonhardt en Linda Schadier, Monet's Garten,
tent. cat., Zurich 2004-2005, p . 172-189 .
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waterlelies bloeiden . Ons zag hij niet, hij keek niet op in onze richting . Wij bleven daar een poosje, starend, peinzend, in het gouden
licht van de avondschemering over al die pracht ; en toen reden wij
heel zacht en langzaam heen, in onze geest meenemend het beeld van
een natuur-god, het beeld van een pan, die over de schoonheid van
zijn wereldschatten zit te dromen .
- Hawèl, Gastop, wa zegde van azue pen blommenhof ? vroeg ik aan
mijn chauffeur, in een soort behoefte om tot de nuchtere werkelijkheid terug te komen .
- On . . . ongeluefelijk, meniere ! antwoordde Gastop . En hij voegde
eraan toe :
- Da moe zeker wa geld kosten van onderhoud, meniere !
Ik was het met Gastop volkomen eens en voelde mij weer goed nuchter.
De Filosoof, die half verstaan had, glimlachte . Alleen onze vriend de
Schilder, bleef roerloos-starend zitten en uitte geen woord . Lang nog
bleef hij in de dalende schemering over het geziene nadromen . 61
De hierboven besproken reisjes waren lang niet de enige . In hun
briefwisseling is herhaaldelijk sprake van een voorgenomen uitstapje
of wordt verslag gedaan van een afgelopen reis . Deze tochten gaven
niet altijd aanleiding tot literaire reisverslagen . Zo bundelde Buysse
geen notities noch van de reis naar Bretagne in juni 1912, samen met
Bazalgette, Claus en Lemonnier, noch van de reis naar o .a . Nancy,
Pontarlier, Orléans en Belfort begin juni 1914, in het gezelschap van
Bazalgette en Claus . 62

Ballingschap in brieven
In de hierna gepresenteerde briefwisseling zijn de oorlogsbrieven tussen Buysse en Claus het meest uitgebreid in aantal en voor beide correspondenten biografisch bijzonder interessant . Zoals bekend bracht

(61) De laatste ronde (1923) in : VW6 p . 492-494 .
(62) Over de eerste reis schreef Buysse het artikel `Centralisatie en ontvolking in Frankrijk',
verschenen in De Telegraaf (7 juli 191 1) en De Nieuwe Gazet (15 juli 1912) (VW7, p . 345349) . Zie ook: Cyriel Buysse 1859/19321982, p. 91, 96 . In Emile Claus. Mijn broeder in
Vlaanderen [1925], p.17-18 is verder sprake van een fietstocht in Frankrijk, die Buysse, Claus
en enkele andere vrienden onder meer naar Chantilly leidde ( VW6, p . 1212) .
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Claus de Eerste Wereldoorlog door in Groot-Brittannië . Na zijn aankomst verbleef hij korte tijd in Londen, om vervolgens verder te reizen naar Wales . Claus was lang niet de enige in het verre Wales .
Streekgenoten zoals George Minne (1866-1944), Valerius de
Saedeleer (1867-1941) en Gustave van de Woestyne (1881-1947)
belandden via het Zeelandse dorpje Sint-Anna-ter-Muiden en door
tussenkomst van de Brusselse oriëntalist Raphaël L . Petrucci (18721917) en de Gentse professor Fabrice Polderman (1885-1948), eveneens in dezelfde streek .G 3 Ook Verhaeren verbleef vanaf oktober 1914
in Wales, eerst in Cardiff, later in Llwynarthan . Na Verhaeren, die in
februari 1915 Wales voor Saint-Cloud verruilde, ontvluchtte ook
Claus het Welshe isolement en trok in maart 1915 naar Londen .
Gedurende Claus' Britse ballingschap tussen 1914 en 1919, bleef de
kunstenaar in contact met Buysse, die de oorlogsjaren in zijn vertrouwde thuisbasis aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag
doorbracht .
Tijdens deze jaren was vooral Buysse actief in caritatief werk voor
landgenoten . Als secretaris van Le Livre du Soldat, de Haagse afdeling
van de Londense organisatie British Gifts for Belgian Soldiers (actief
sinds 24 februari 1915) en later ook de Commissie tot verzending van
Vlaamsche Boeken naar het Belgisch Leger (opgericht in juli 1915), 64
speelde hij, samen met onder meer zijn broer Arthur Buysse, Buysses
uitgever C .A .J . van Dishoeck (1863-1931) en Léonce du Castillon
(1869-1941), een belangrijke rol in de verspreiding van
Nederlandstalige boeken onder de frontsoldaten . Deze rol maakte
het Buysse mogelijk om in volle oorlogstijd tweemaal naar Londen te
reizen, eerst in december 1915, in het gezelschap van zijn broer

(63) De kunstenaars gingen er vergeefs van uit dat ze de oorlogsjaren in elkaars nabijheid
zouden kunnen doorbrengen . Zie Catering Verdickt, `Kroniek van de Vlaamse kunstenaars in
Wales', in : Oliver Fairclough, Robert Hoozee en Catering Verdickt (o.l.v.), Kunst in ballingschap . Vlaanderen, Wales en de Eerste Wereldoorlog, tent . cat., Gent-Heino/Wijhe-Cardiff 2002,
p . 60-78 .
(64) Voor Le Livre du Soldat en de Commisie tot verzending van Vlaamsche Boeken naar het
Belgisch Leger, zie : Luc Schepens, `Het cultureel leven aan het front', in : Stille getuigen 19141918. Kunst en geestesleven in de frontstreek, tent. cat., Brugge 1964, p. 18-21 ; `Cyriel Buysses
brieven aan Fritz Francken', uitgegeven door Marc Somers, in : MCBG V (1989), p . 7-33 .
Over Le Livre du Soldat zie ook : Cyriel Buysse, Van een verloren zomer (1917) ( VW6, p . 396403) .
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Arthur, en opnieuw in juni 1916 . 65 Claus van zijn kant zetelde in het
redactiecomité van het gedenkboek Belgian Art in Exile, waarvoor
zijn vrienden Maeterlinck en Verhaeren bijdragen schreven . 66
Van zijn eerste Londense reis deed Buysse tussen 31 december 1915
en 5 februari 1916 verslag in zes afleveringen in De Telegraaf67 Uit
deze Reizen in oorlogstijd blijkt dat beide vrienden elkaar in King's
Weigh House Personage in Thomasstreet ontmoetten . In deze
Belgische kunstenaarsenclave hadden Belgische kunstenaars zoals
Albert Baertsoen, Isidoor Opsomer, Pierre Paulus (1881-1959),
Alfons Proost (1880-1957), Maurice Wagenrans (1877-1927) en ook
Claus een onderkomen gevonden . In zijn reportage beschrijft Buysse
het gebouw als volgt:
Het is gelegen in een stille straat, hoewel volop in het centrum en
dichtbij een der drukste verkeerspunten van Londen . Een liefdadige,
adellijke dame, lady L ., 68 heeft het kosteloos voor de Belgische kunstenaars laten inrichten . Een tiental wonen er, of hebben er
gewoond, enkelen alleen, anderen met vrouw en kinderen .
Het is er eenvoudig, maar keurig netjes ingericht . Ieder heeft er zijn
eigen slaapkamer en allen maken gebruik van 'n gezamenlijke eetzaal
en een suite van huiskamer en bureausalon. Overal, aan de muren,
hangen mooie schilderijen, tekeningen, etsen, waarmee zij zelf hun
tijdelijk `home' hebben versierd . 69
Hoewel Buysse Claus' naam niet expliciet vermeldt, mag uit zijn
beschrijving worden afgeleid dat zijn volgende beschrijving van een
atelier, wel degelijk dat van de Astenaar betreft . Vol vriendschappelijk medeleven schetst hij het beklemmende bestaan van de landschapschilder, geïsoleerd in de drukke, grauwe wereldstad, een omgeving die een al te groot contrast met de vredige rust rond Villa
Zonneschijn vormde :

(65) Cyriel Buysse 1859/1932 1982, p . 101, 103 .
(66) Belgian Art in Exile . A Representative Gallery ofModern Belgian Art, Londen 1916 . Zie
`Le Roi Albert I King Albert' door Maeterlinck en `Les Ancêtres I The Ancestors' door
Verhaeren, resp . p . 6-8 en p. 9-10 .
(67) Anne Marie Musschoot, `Inleiding', in : VW6, p . XIX.
(68) Niet geïdentificeerd .
(69) `Reizen in oorlogstijd' (1915-1916), in : VW6, p . 701-732 (voor het citaat p. 728729) .
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Emile Claus, De Theems te Londen (Réverbération par matinée), 1918,
olieverf op doek, 72 x 92 cm (MSKG, inv, nr . 1922-A) .

Zijn atelier was de wijde natuur. Hij woonde aan het water, met om
zich heen de weilanden, de korenvelden, de grote bossen, de molens
en de torentjes van de verre dorpen, onder de hoge, schone, blauwe
of glanzend-bewolkte hemel . Hier ziet hij de geelgrauwe, Londense
mist, de hoge, zwarte huizen, de schoorstenen van de fabrieken . In
zijn helder-lichte ogen, spiegels van al het heerlijk natuurschoon, dat
hij zoveel lange jaren in vrijheid en vrede mocht bewonderen en op
zijn prachtige doeken weergaf, beeft nu als 't ware al het diepe heimwee der verloren paradijzen . Dikwijls poogt hij tegen dat loom-neerdrukkende te reageren . Hij neemt zijn palet en gaat uit om te schilderen, in de grote parken, of buiten Londen .'° Hij had daartoe een

(70) Claus' werk in Engeland beslaat voornamelijk gezichten van de Londense
Embankments, maar daarnaast zijn ook gezichten bekend van onder meer Rhubina, Hyde
Park, Hampstead Heath en Upton Grey.
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`permit' nodig en heeft dat ook gekregen . Maar nooit zit hij ergens
rustig in een aardig buitenhoekje geïnstalleerd, of dadelijk voelt hij
om zich heen een stille hostiliteit . Mensen staan op een afstand achterdochtig naar hem te kijken, geheimzinnige gesprekken worden
gewisseld en weldra komt een politieman naar hem toe, die vraagt
om zijn papieren te mogen zien . Eenieder beschouwt hem als een
`German spie', die daar plannen zit te tekenen. Het werkt zo ontzenuwend op zijn gemoed, het verlamt zo de inspiratie tot zijn werk,
dat hij het eindelijk opgeeft en maar niet meer schildert ."
Wanneer beide vrienden elkaar opnieuw ontmoetten tijdens Buysses
tweede oorlogsreis, 72 ontdekte de auteur er een andere Claus, die na
een lange zoektocht zijn gedroomde schilderstek had gevonden :
De schilder draaide een knop om en wij stonden in een klein, naakt,
zeshoekig kamertje, een torenkamertje, dat door ettelijke kleine
raampjes uitzicht op de grijze Londenhemel had .
- Dat is mijn atelier, zei hij .
Verbaasd keek ik hem aan .
- Wat kan je hier wel zien ? vroeg ik.
Hij trok mij tot bij een van de raampjes en wees naar buiten . En daar
ontvouwde zich voor mij het wonderbaarlijkste en onverwachtste
tafereel, dat iemand denken kan .
Rechts en links, in de diepte, langs twee brede bochten, de woelige,
brede, blonde Theems . Rechts en links de nobele, oude gebouwen,
de grijs-verweerde, de getorende en gekanteelde ; Parliaments-buildings aan de ene zij, de bruggen en St. Paul's aan de andere zij en
overal de woeling, de drukte, het leven, het grijs-uitrafelen van rookzuilen, het wit-opbobbelen van stoomwolken, het onophoudend
heen-en-weer gewemel van schepen, rijtuigen, trams, voetgangers,
automobielen : de ganse, geweldige polsslag van de immense wereldstad . 73

(71) `Reizen in oorlogstijd' (1915-1916), in: VW6 p . 729 .
(72) Op deze tweede reis was Londen slechts een etappe voor Buysse, op doorreis naar
Frankrijk en onbezet België . Zijn reisindrukken publiceerde hij korte tijd later onder de titel
`Achter het front' in De Telegraaf. Nog in 1917 verschenen ze in boekvorm, onder de nieuwe
titel Van een verloren zomer. Zie Anne Marie Musschoot, `Inleiding', in : VW6 p . XX-XXI .
(73) Cyriel Buysse, Van een verloren zomer (1917) (VW6, p . 385-480, voor het citaat p.
391) . Buysse beweerde verder dat hij de enige was die tijdens de oorlog Claus'
Theemsgezichten te zien kreeg (Idem, p . 392) . In mei-juni 1917 exposeerde Claus echter een
deel van de reeks in de tentoonstelling Réverbérations sur la Thamise . A series ofpaintings by
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De ontmoetingen met Claus, zoals beschreven in Van een verloren
zomer (1917), vinden we in licht gewijzigde vorm ook in het boven
vermelde Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925] terug.
Omdat Buysse naar zijn herinnering schreef, duiken echter her en
der verwarrende inconsequenties op. Waar het in Een verloren zomer
nog lijkt alsof zijn bezoeken aan Claus van korte duur waren, heet
het in Mijn broeder in Vlaanderen: `Ik heb hem lang en veel gezien te
Londen . [ . . .] Herhaaldelijk heb ik hem daar opgezocht .' 74 Anderzijds
plaatste Buysse in Mijn broeder in Vlaanderen het verhaal van de
`German spy' in Wales ; Buysse hield het in Van een verloren zomer op
de omgeving van Londen . 75 Het mag dus duidelijk zijn dat Buysse de
realiteit geregeld naar zijn hand zette .
Uit de briefwisseling van beide vrienden blijkt wel dat ze gezien de
moeilijke omstandigheden, toch een relatief intens contact onderhielden . Meer nog, de oorlogsbrieven maken twee derde uit van de
totaliteit van de tot nog toe bekende correspondentie Buysse-Claus . 76
Hun briefwisseling geeft een beeld van de lotgevallen van hun
gemeenschappelijke vrienden . Zo berichtte Claus over Verhaeren,
met wie hij in het begin van de oorlog veelvuldig contact had in
Wales . 77 En maakte Claus Buysse er tevens op attent dat diens brieven aan Bazalgette niet terecht kwamen. 78 Buysse van zijn kant
schreef over het (kunst)leven in Nederland, en stuurde Claus boeken
op, onder meer Oorlogsvisioenen en (waarschijnlijk) Zomerleven uit
1915, en overdrukken van Uit het leven van een Schaatsenrijder, dat
Buysse in 1917 in drie afleveringen van Groot Nederland liet verschij-

Emile Claus in de Londense Goupil Gallery. Een meer uitgebreide selectie toonde Claus op
zijn individuele tentoonstelling bij de Galerie Georges Giroui te Brussel, in maart 1921 .
(74) Emile Claus . Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p . 48, 51 (VW6, p .1235, 1237) .
(75) Vergelijk Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p . 31-32 (VW6 p . 12221223) en Van een verloren zomer (VW6 p . 392-394) . Ook de kern van het verwante verhaal
van Claus' mislukte busreis naar Hammersmith vinden we zowel in Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p . 33-34 (VW6, p .1223-1224) als in Van een verloren zomer (VW6,
p. 394-395) terug.
(76) Vast staat dat niet alle brieven tot ons zijn gekomen . Sommige brieven vormen het
antwoord op eerdere correspondentie, die ons onbekend is (zie hierna brieven 2-3, 8-9, 12,
14,17-18) . De oorlogsomstandigheden zorgden er daarenboven voor dat brieven de geadresseerde nooit bereikten (zie hierna brief 8) .
(77) Emile Claus aan Cyriel Buysse, Rhubina 5 .11 .1914 (zie hierna brief 7) .
(78) Emile Claus aan Cyriel Buysse, Rhubina 25 .1 .1915 (zie hierna brief 8) .
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nen . 79 Buysses contacten met het Leieland, onder meer met een
onbekende `Hollander' die in de zomer van 1915 het `Maison rose'
huurde, brachten dan weer nieuws over Villa Zonneschijn . 80 Meer
nog, Buysse poogde vergeefs om Claus te overhalen naar Nederland
te komen wonen . 81
Niet alleen het rechtstreekse contact tussen Buysse en Claus en hun
onderlinge briefwisseling brachten nieuwtjes; ook het netwerk van
wederzijdse vrienden speelde een rol . Zo had Buysse in Den Haag
veelvuldig contact met de schilder Isidoor Opsomer, die tot in het
najaar van 1915 in Londen verbleef, waar hij het kunstenaarsbeat in
Thomasstreet vervoegde . Eind 1915 verhuisde Opsomer naar Den
Haag, en stond van dan af - getuige de briefwisseling ClausOpsomer - dicht bij Buysse . Zo schreef Claus in november 1917, na
een zware operatieve ingreep aan Opsomer :
Dank voor uwen vriendelijken brief en ik twijfel niet het minst aan
de belangstelling die gij hebt voor mijn gezondheid, den kraak was
groot maar alles draait op zijn beste, en zeg aan de vriend Cyriel, mijnen ouwe trouwe vriend, dat ik terug in mijn toren zit 82 ; zelfs aan 't
werk. 83
De briefwisseling Buysse-Claus-Opsomer toont trouwens aan dat
Opsomer reeds medio 1915 - bij het begin van zijn Nederlandse ballingschap - een hartelijke omgang met de schrijver onderhield . Rond
dezelfde tijde zette de Lierenaar zich aan een portret van Buysse . 84
Claus enthousiasmeerde Opsomer in de hem eigen, onnavolgbare
stik

(79) Zie hierna brieven 11 en 18 . Voor Claus' reactie op Oorlogsvisioenen, zie hierna noot
86 .
(80) Zie hierna brief 11 .
(81) Zie hierna brieven 11 en 12 .
(82) Claus verwijst naar de zolderruimte annex atelier in Monbrayhouse in Norfolkstreet
te Londen, door Buysse beschreven in Van een verloren zomer (1917) ( VW6 p. 391) .
(83) Emile Claus aan Isidoor Opsomer, Londen 26 .11 .1917 (AMVC, mv. nr. 9026715) .
(84) Misschien Isidoor Opsomer, Portret van Cyriel Buysse, 1915, olieverf op triplex, 97 x
46 cm (AMVC, mv. nr. 59411) .
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Buysse heeft ne kloeke karakteristieken kop hé? 8S Maakt er iets
goed van dat ware mijn groot genoegen . Ik slenter hier voort
altijd met de hoop van toch de zomer in Vlaanderen te zien, en
weer om te leven 't midden de heeren Cathoen en de
Fietrienen 86 die Buysse zoo ironisch kenschetst .$'
Aan Buysses vriendschap voor de Astenaar werd tijdens de oorlogsjaren trouwens wel meer gerefereerd als referentiebron . Zo is er briefwisseling bewaard tussen de auteur en Leo van Puyvelde (18821965) uit maart 1917 met de Astenaar als onderwerp . 88 Van
Puyvelde, sinds 1912 professor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Gent, bracht de oorlogsjaren in Den Haag door als attaché in
de Belgische ambassade in Den Haag . In het tijdschrift Onze Kunst
betoonde hij zich als criticus - samen met Paul Buschmann
Jr. (1877-1924) - een van de meest actieve verslaggevers over
Belgische beeldende kunst in Groot-Brittannië en Nederland .
Daarnaast volgde hij het ontluikende Vlaamse expressionisme op
de voet. 89 Tegelijk werkte hij aan een studie over Belgische kunstenaars in Nederland, De Belgische schilders in Holland : Hoe zij Holland
zagen.9° Bij de voorbereiding van dit boek informeerde Van Puyvelde,
die zich door de oorlog van zijn directe bronnenmateriaal zag
gescheiden, bij Buysse naar interessante literatuur over Claus .
Buysses antwoord aan de `Weledelgeb . Heer Prof Leo Van Puyvelde'
luidde als volgt :
Vruchteloos heb ik mijn bibliotheek afgezocht om bedoelde
werk over Claus te vinden . Noch Lemonnier, noch Mauclair

(85) Passus geciteerd door Joris van Parys, `Zeventig (1929-1930)', in : MCBG XVII
(2001), p . 72 .
(86) Claus verwijst naar de excentrieke stedeling meneer Cathoen en zijn meid Fietriene,
hoofdrolspelers in `Het oorlogshuwelijk van Meneer Cathoen', het tweede verhaal uit
Oorlogsvisioenen (1915) (VWS, p. 197-330) .
(87) Emile Claus aan Isidoor Opsomer, Londen 8 .12 .1915 (AMVC, inv, nr. 90267114) .
Zie ook Joris van Parys 1997, p . 39 (zie hiervóór noot 22) .
(88) Beide waren in 1916-1917 betrokken bij de samenstelling van een comité ter herdenking van Emile Verhaeren . Zie o .m . brieven van Cyriel Buysse aan Leo van Puyvelde, Den
Haag 19 .12 en 22 .12.1916 (AMVC, inv nr. 7450611-2) .
(89) [Johan De Smet], `Aanwinsten', in : Museumkrant MSKG, september 1904.
(90) Leo van Puyvelde, Belgische schilders in Holland: Hoe zij Holland zagen, Leiden 1919.
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zijn hier in mijn bezit91 en ik begrijp nu wel dat ze, evenals veel
andere boeken, helaas, in België gebleven zijn . Zou u niet eens
informeren bij Kleykamp ? 92 't Zou mij niet verwonderen als ze
't daar hadden . 93

Na de Grote Oorlog
Bij Claus' terugkeer uit Groot-Brittannië werd de draad opgenomen
van de geregelde bijeenkomsten in Afsnee, Deurle en Astene . In een
brief uit april 1920 aan Isidoor Opsomer, getuigde Claus als volgt :
Ik zie soms Buysse die weer op zijnen molenberg woont ! (ongelukkig dat de molen de laatste dagen van den oorlog is neergeveld) . 94 Wij
spreken dikwijls over U en ik ook denk soms op de dagen die wij
samen sleten in Londen . 95
In Mijn broeder in Vlaanderen geeft Buysse zelfs de indruk van een
soms dagelijks contact tussen hem en de schilder . 9ó Hun vriend
Bazalgette van zijn kant nam in oktober 1919 opnieuw contact op

(91) Camille Lemonnier 1908 (zie hiervóór noot 25) en (waarschijnlijk) Camille Mauclair,
L'impressionnisme: son histoire, son esthétique, ses maitres, Parijs 1904.
(92) Bedoeld is Kunstzaal Kleykamp, gevestigd in de luxueuze villa van het echtpaar
Kleykamp in de Scheveningseweg in Den Haag . Buysses Haagse vriend Louis Couperus
(1863-1912) gaf regelmatig lezingen bij Kleykamp (zie : Kunstzaal Kleykamp en Louis
Couperus . Twee Haagse fenomenen, tent ., Den Haag 2004) . Voor Buysse en Couperus zie :
Anne Marie Musschoot, `Buysse en Couperus', in : Op voet van gelijkheid. Opstellen van Anne
Marie Musschoot. Redactie Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde (Studia Germanica
Gandensia, nr. 36), Gent 1994 p . 87-100 .
(93) Cyriel Buysse aan Leo van Puyvelde, Den Haag (poststempel) 26 .3 . 1917 (AMVC,
mv. nr. 7450613) . Van Puyvelde moet daarna een analoge vraag aan Claus hebben gericht,
want op 25 mei 1917 antwoordde de kunstenaar: `[ . . .] gauw schrijf ik aan u dat ik tot mijn
groote spijt u niet het minste kan helpen, voor het werk dat ik jaren geleden [bedoeld is waarschijnlijk tussen 1 895 en 1899] in Zeeland maakte . Dat haastig wegloopen uit Vlaanderen in
oktober 14 heeft mij natuurlijk niet doen denken aan foto's en ander klein grut in 't valiske
te doppen' (AMVC, mv. nr. 4506) .
(94) Zie hierover : Cyriel Buysse, `De molen van Deurle', in de reeks `De hak op de tak',
in : De Haagsche Post, 8 februari 1919 (VW7, p. 666-668) .
(95) Emile Claus aan Isidoor Opsomer, 27 .4 .1920 (AMVC, inv nr. 90267) .
(96) Zie : Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, p . 67-69 .
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Emile Claus, Portret van Cyriel Buysse, (1924), olieverfop doek,
55,5 x 46,5 cm (Deinze, Museum van Deinze en de Leiestreek,
inv. n r. 119/Clau . e-16) .

met Claus . De oorlog en de nasleep ervan hadden bij de Parijzenaar
diepe wonden geslagen . 97 Bazalgette stelde een nakend bezoek van
Buysse in het vooruitzicht, samen met zijn zoon René . In de zomer
van 1920 was Bazalgette op zijn beurt te gast bij Buysse . De reden
gaf Bazalgette als volgt aan :
Voilà quatorze mois que je suis rentré et je n'ai pour ainsi dire pas
bougé de chez moi . A vrai dire, je n'en avais pas envie . J'avais plutót
envie de me cacher, en essayant d'oublier l'horreur du monde présent . Mais j'ai parfois un grand besoin de prendre fair et surtout de
revoir des endroits et des êtres aimés . Ainsi j'ai résolu d'aller voir un
peu Cyriel cet été et to penses si je ne seraf pas long à faire le chemin
entre Afsnee et Astene ! Combien de fois j'y ai pensé pendant la
guerre, aux moments ou on pouvait songer à quelque chose . . . Alors
eest entendu : on se eerra cet été . 98
In dezelfde brief sprak Bazalgette zijn ongenoegen uit over het feit
dat de herinnering aan Lemonnier meer en meer vervaagde .
`D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui n'est pas fait pour lui . Il s'y sentirait trop malheureux' . 99 De verjaardag van het overlijden van
Lemonnier was dan ook de aanleiding voor Bazalgette om in juni
1921 de vrienden te verzamelen in Villa Zonneschijn . Maar Bazalgette keek nog om andere redenen uit naar zijn verblijf in Astene :
Je ne pourrai rester que peu de jours auprès de toi, parce que des
affaires me forceront à rentrer, mais je sais que ces quelques jours
seront, de toutes les choses au monde, ce qui pourrait me faire le plus
de bien . Etre là à bavarder ou à se taire, avec toi, dans le paysage de
juin et en ce coin de terre, cela rehausse singulièrement le gout de
vivre. Et puffs, tans de beaux vivants souvenirs . . .' oo

(97) `Je ne suis pas encore disposé à subir l'humiliation du passeport et autres formalités
policières. Comme tous les soldats, j'ai un trop fort dégout de 1'humanité vue sous ce jour, des gouvernements et de leurs facons - pour m'exposer à ces vexations . Et j'ai attendu des
(AHK, Fonds
jours meilleurs .' Briefvan Léon Bazalgette aan Emile Claus, Parijs 12 .
Carlo Vullers, mv. nr. II . DN : A - Bur) .
(98) Léon Bazalgette aan Emile Claus, Parijs 5 .4 . 1920 (AHK, Fonds Carlo Vullers, mv.
nr. II . DN: A - Bur) . Uit de brief blijkt verder dat Bazalgettes vriend Georges Duhamel
(1884-1966), een goede herinnering bewaarde aan een avondje uit met Claus in Gent .
(99) Ibidem.
(100) Léon Bazalgette aan Emile Claus, Parijs 15 mei 1921 (AHK, Fonds Carlo Vullers,
mv. nr. II . DN : A - Bur) . In de brief is sprake van een lezing uit Lemonniers werk, ten huize
40
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De vriendschap tussen Bazalgette, Buysse en Claus kwam abrupt tot
een eind bij het plotse overlijden van de kunstenaar op 11 juni 1924.
Enkele weken eerder hadden de eerste twee, op reis in het zuiden van
Frankrijk, nog hun ongenoegen geuit over Claus' afwezigheid : `Il
faudrait que tu soies là' . 107 Op de terugreis stuurden ze hem nog de
bekende postkaart met foto van Bazalgette en Buysse met wandelstok, wandelend op de Promenade des Anglais te Nice, met de boodschap : `Deux compagnons qui se sopt de nouveau rencontrés - avant
e partir chacun à son moulin .' 108
In Mijn broeder in Vlaanderen schrijft Buysse dat hij met Claus, de
dag voor zijn dood, de namiddag had doorgebracht. De volgende dag
zouden ze elkaar opnieuw zien, naar aanleiding van het bezoek van
koningin Elisabeth (1876-1965) te Astene . 109 Volgens Karel van de
Woestijnti (1878-1929) was ook zijn broer Gustave ` 's avonds bij zijn
ouden, vereerden vriend' uitgenodigd, en wellicht had Claus nog
andere confraters geïnviteerd . 110 Hoezeer Claus' dood Buysse aangreep is duidelijk in de laatste bladzijden van Mijn broeder in
Vlaanderen, een verslagenheid die we ook in zijn briefwisseling van
juni 1924 terugvinden . 111

Claus als beeldend kunstenaar, door Buysses pen
Aan zuivere kunstkritiek heeft Cyriel Buysse zich zelden gewaagd .
Met tijdgenoten zoals Emmanuel de Bom, Pol de Mont (18571931), Karel van de Woestijnti en August Vermeylen (1872-1945)
kan hij dan ook de vergelijking niet doorstaan . Buysses bijdragen

(107) Postkaart van Cyriel Buysse, E . Derré en Léon Bazalgette aan Emile Claus, Nice
1 .4.1924 (AHK, Fonds Carlo Vullers, mv. nr. II . DN : A - Bur) .
(108) Postkaart van Léon Bazalgette en Cyriel Buysse aan Emile Claus, Parijs 14 .4 .1924
(AHK, Fonds Carlo Vullers, inv nr . II . DN: A - Bur) . Bazalgette bezat een buitengoed in
Normandië (briefvan 28.6 .1921, zie hiervóór noot 55) .
(109) Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925 ], p . 67-69 .
(110) Karel van de Woestijnti 1925, p . 207 (zie hiervóór noot 50) .
(111) Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, p . 66-69 (VW6, p . 1248-1250) . Aan
August Vermeylen schreef Buysse, op de dag van Claus' overlijden : `De droeve gebeurtenis
van Claus' plotselingen dood heeft mijn antwoord vertraagd' (AMVC, mv. nr. 1175 11/6) .
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over beeldende kunst zijn beperkt, 112 en daarbij nam hij in hoofdzaak
Claus als onderwerp . De Astenaar was echter lang niet Buysses enige
kunstenaarsvriend : onder meer Henri Cassiers (1858-1944), Anna
de Weert, Charles Doudelet, Frantz Melchers (1868-1944), Jenny
Montigny, Rik Wouters (1882-1916) en op latere leeftijd ook Frans
Masereel (1889-1972), behoorden tot zijn kennissenkring . 113
In Het Kunstblad van 20 december 1902 stond Buysse voor het
eerst stil bij zijn vriend, naar aanleiding van Claus' individuele tentoonstelling in de Rotterdamse Kunstkring . 114 Grote bewondering
straalt uit Buysses oordeel, voor die `grote harmonieuze kleurenzanger van Vlaanderen', die hij verder als `ziener' en `voeler' opvoert .
Interessant in de bijdrage is bovendien dat hij de schilder tijdens het
werk beschrijft :
Dáár moet men hem zien werken, de heerlijke schilder, volop in de
milde Natuur. Zijn scherpe oogen glinsteren, hij staat gebogen, als
't ware loerend en bespiedend, vóór zijn doek, en vlug vliegen de
toetsen uit zijn lange, slanke hand . Ga naast hem staan, in 't hoge
weilandgras, of aan de oever van de rivier . Hij praat onder 't werken :
korte zinnen, een kreet soms, van verrassing en bewondering, nu
eens in 't Frans, dan weer in zijn Vlaams dialect, zijn eigen sappige
geboortespraak . Alles in hem leeft en tintelt . De Natuur spreekt tot
hem en hij antwoordt ." 5

(112) Namelijk over Frantz Melchers, en (heel summier) over Karel van de Woestijnes studie over de Vlaamse Primitieven . Zie: `Franz M. Melchers', in : Elsevier's geïllustreerd maandschrift, mei 1902 en `De Vlaamsche Primitieven . Hoe ze waren te Brugge', in : Groot
Nederland 1903 (VW7, resp . p. 118-124 en p . 142) . Ook Buysses vriend Maurice
Maeterlinck publiceerde over Melchers . Zie : Maeterlinck. Introduction à une psychologie des
songes (1886-18)6). Textes téunis et commentés par Stefan Gross (Archives du Futur), Brussel
1985, p.140-149 .
(113) Voor Cassiers zie onder meer : Anne Marie Musschoot, `De novellen van Cyriel
Buysse. Een inleiding', in : Op voet van gelijkheid 1994, p . 65-68 (zie hiervóór noot 92) ; voor
De Weert en Montigny zie hiervóór noot 23 ; voor Doudelet zie hiervóór noot 15 ; voor
Melchers zie hiervóór noot 112 ; voor Wouters zie hierna brief 8 noot 4 ; voor Masereel, zie :
Joris van Parys 1997, p. 7-42 (zie hiervóór noot 22) .
(114) Cyriel Buysse, `Emile Claus', in : Het Kunstblaí 20 december 1902 (VW7, p . 134136) .
(115)

Idem, p .135 .
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Buysse had dus - zo blijkt - moeite om de mens achter de kunst uit
te schakelen . In hun onlosmakelijk verband primeerde zeker de
mens . Naar eigen zeggen stootte hij als auteur steeds opnieuw op
dezelfde reflex:
Zijn blijde, zonnige kunst straalde op zijn gansche wezen af . Ik zou
over den prachtigen kunstenaar willen schrijven en telkens wijk ik
weer af, naar den geestigen, guitigen, levenstintelenden man . Het
was als een vuurwerk : het sproeide en sproedelde uit hem naar alle
kanten . 16
Hoewel Buysse dus zeker niet Claus' meest invloedrijke verdediger
was - daarin gingen bijvoorbeeld Léonce Bénédite (1859-1925),
Octave Maus (1856-1919), Camille Mauclair (1872-1945), Gabriel
Mourey (1865-1943), Edmond Picard (1836-1924), en De Mont en
Lemonnier hem vooraf- toch gaf de schilder aan Buysse de voorkeur
om de inleiding te schrijven bij zijn tentoonstelling in april-mei 1911
in de Larensche Kunsthandel te Amsterdam . In Buysses introductie
bij de tentoonstelling, die werd geopend minder dan tien dagen na
de grote Buysse-viering te Antwerpen, wees hij op hun hechte verbondenheid . 117 In tegenstelling tot zijn eerste essay uit 1902 ging
Buysse nu verder in op individuele werken, maar in zijn beschrijvingen heerste bewondering boven analyse . De auteur meende bij deze
gelegenheid Claus te moeten voorstellen aan het Nederlandse
publiek, `de niet-gewende toeschouwer' die zich wel eens `verbijsterd'
van de schilderijen zou kunnen afkeren . Áfschrikken konden ook
Claus' impressionistische palet en het Vlaamse landschap - `blond en
wazig, oneindig-fijn soms in nuances, lichter, intiemer', dat Buysse
tegenover de `grootser, zwaarder, donkerder [stemming]' van het
Nederlandse landschap plaatste.
In 1930 voerde Buysse de schilder een derde maal op als onderwerp
van een artikel . In het Clausnummer van het Gentse tijdschrift Kunst
van drukker-uitgever en latere galerijhouder André Vyncke (1896-

(116) Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p. 17 (VW6, p . 1212) .
(117) Cyriel Buysse, `Tentoonstelling Emile Claus', in : Catalogus der tentoonstelling van
schilderijen en teekeningen van Emile Claus, Amsterdam, Larensche Kunsthandel, 19 april 15 mei 1911, p . 3-9 (VW7, p. 191-194) . De Larensche Kunsthandel was op dat ogenblik

gevestigd in de Heerengracht nr. 495 te Amsterdam .

44

1982), tekende Buysse voor de bijdrage `Emiel Claus . De mens' . 118
De korte situering van de kunstenaar was toen echter eenvoudig
gebaseerd op eerder gepubliceerde anekdotes, namelijk uit `Het feest
Lemonnier' in 1903 en Buysses in 1925 gepubliceerde ode Emile
Claus. Mijn broeder in Vlaanderen .' 19
In dit opstel bracht Buysse uitvoerig verslag uit van hun vriendschap die drie decennia overspande . 120 Hoewel het boek ontstond
kort na Claus' plotse overlijden, gaf Buysse een typering van hun
jarenlange vriendschap die toch tintelt van anekdotiek en synthese .
Opnieuw belichtte hij Claus vooral als mens . En deze stereotiepe
invalshoek ontging ook zijn tijdgenoten niet . In zijn kritiek op het
boek zag Karel van de Woestijnti dit echter niet als een minpunt .
Volgens Van de Woestijnti, die vaststelde dat het `Buysse niet om
kunstkritiek, of om kunstgeschiedenis, of zelfs maar om eventjesgeromanceerde biographie te doen', evoceerde het essay de `charme'
die Claus uitstraalde . 121

(118) Cyriel Buysse, `Emiel Claus . De mens', in : Kunst, 1930 (VW7, p . 247-248) .
(119) Cyriel Buysse, `Het feest Lemonnier', in : GrootNederlanth 1903 (VW7, p .143-154) .
(120) Het essay verscheen eerst in Groot Nederland (1925) en werd in hetzelfde jaar door
de Gentse uitgevers Van Rysselberghe en Rombaut in boekvorm uitgegeven . Buysses vooroorlogse Nederlandse uitgever C .A.J . van Dishoeck bracht een licentie-uitgave op de markt. In
1926 verscheen een Franse oplage, eveneens bij Van Rysselberghe en Rombaut, in een vertaling van Germaine Rolfin-Buysse, echtgenote van Cyriels zoon René Buysse . Voor de briefwisseling, onder meer met corrector Paul Wijnants, betreffende de druk van het boek, zie :
`Brieven van Paul Wijnants, Willlem Rombaut en Cyriel Buysse', uitgegeven door Yves
T'Sjoen, in: MCBGXX (2004), p . 91-106 .
(121) Karel van de Woestijnti 1925, p . 209 (zie hiervóór noot 50) .
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De briefwisseling tussen Cyriel Buysse en Emile Claus
De brieveneditie tussen Cyriel Buysse en Emile Claus die hier wordt
voorgesteld is gebaseerd op twee archieven . Een belangrijk deel
betreft de fotokopieën van brieven van Claus, bewaard in de Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Literatuur, en voor onderzoek
beschikbaar gesteld door meur. Maddy Buysse (nrs . 3-4, 6-18) . De
briefwisseling van Buysse is gebaseerd op het fonds Carlo Vullers in
het Archiefvoor Hedendaagse Kunst van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België (nrs . 1-2, 5) .
Het levendige taalgebruik en de vrije zinconstructies in de brieven,
afwisselend geschreven in het Frans en het Nederlands, werden zoveel
mogelijk gerespecteerd . Hier en daar werden voor de vlotte leesbaarheid leestekens, korte verduidelijkingen en verklarende noten toegevoegd.
Lijst van afkortingen
AHK : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België . Archief
voor Hedendaagse Kunst, Brussel
AML : Archives et Musée de la Littérature, Brussel
AMVC : AMVC-Letterenhuis, Antwerpen
MCBG : Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap I-XX,
redactie Anne Marie Musschoot, Gent 1985-2004
MSKG : Museum voor Schone Kunsten, Gent
UGCB : Universiteit Gent, Centrale Bibliotheek, Gent
VNL : Vakgroep Nederlandse Literatuur . Universiteit Gent
VW: Cyriel Buysse. Verzameld werk, samengesteld en ingeleid door
Antonin van Elslander en Anne Marie Musschoot, Antwerpen
1974-1982 (zeven delen)
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1
[Brief van Cyriel Buysse aan Emile Claus] (1)
Den Haag, 3 Maart
97
Beste Vrienden,
Zaterdag kom ik, en hoop dat mijn vrouw (2) mij zal vergezellen .
Dat zij meekomt is nog niet zeker, omdat ze zich de laatste tijden niet
al te wel heeft gevoeld ; maar ik zal aandringen en hoop dat wij elkaar
gezellig zullen ontmoeten .
Ik verheug me bizonder op het idee nog eens uw heerlijke kunst te
mogen bewonderen (3) . Ik moet u evenwel waarschuwen dat ik een
compromittante personage geworden ben in Vlaanderen sinds ik in
een paar artikels geschreven heb wat ik dacht over de flaminganten
(4) . Die artikels troffen juist toevallig samen met de bespreking
van het wetsontwerp De Vriendt (5) (waarvan ik niets af wist)
zoodat ik nu beschouwd word als een hatelijken verrader . Daarom zal
ik het niet kwalijk nemen als U mij ook den rug toekeert in
Antwerpen .
Tot Zaterdag, dus ;
met veel vriendschappelijke
groeten van ons beiden,
uw
Cyriel Buysse
(1) AHK, Fonds Carlo Vuilers, mv. nr . II . DN : A - Bur.
(2) Nelly Buysse-Dyserinck (1863-1944) . Zie hierna brief 2-4, 11-12 en
15 .
(3) Buysse verwijst naar de opening van Claus' individuele tentoonstelling in de Antwerpse Verlatzaal op zaterdag 6 maart 1897 .
(4) Buysse verwijst naar het artikel `Flamingantisme en Flaminganten'
( De Amsterdammer, 1 7 januari 1897) en een open brief aan de krant L'Etoile
beige (`Flamands et Flamingants', brief van 5 .2 .1897 ( VW7, resp . 817-818
en p . 302-307)) . Hierin verweet Buysse de flaminganten hun bevooroordeelde aversie tegen al wat Frans is, en stelde onomwonden dat het Vlaams
`een arme, kleine taal' is . De artikels leidden onder meer tot een scherpe
reactie van August Vermeylen . Zie: Anne Marie Musschoot, `Buysse en
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Nederland', in : MCBG XII (1996), p . 75-76 ; Joris van Parys 1998, p . 12
(zie hiervóór noot 3) . De brief aan Claus vertoont opvallende gelijkenissen
met het eerste gedeelte van een brief aan Arthur Buysse van 19 .2 .1897 . Zie:
Anne Marie Musschoot en Joris van Parys ed . 2004, p . 15 (zie hiervóór
noot 19) .
(5) Het artikel `Flamingantisme en Flaminganten' werd politiek gebruikt
tijdens het debat voorafgaand aan de stemming van de gelijkheidswet ; zie :
Joris van Parys 1998, p . 17 noot 34 (zie hiervóór noot 3) . Het wetsvoorstel
De Vriendt-Coremans uit 1895 bepleitte de erkenning van het Nederlands
als officiële taal, een principe dat in 1 898 door de Senaat werd aanvaard .
Zie : Els Witte, m .m .v. Jan Craeybeckx en Alain Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Brussel 1997, p . 141 .

2
[Brief van Cyriel Buysse aan Charlotte Claus-Dufaux] (1)
Haarlem, Dreef 38
le 5 Aout 1897
Chère Madame, (2)
Je viens de recevoir ici, ou nous sommes jusqu'au 15, votre aimable lettre .
L'héritier (3) étant attendu entre cette date et le 20, je n'ose plus,
malgré le vif désir que j'ai de vows revoir tons, m'absenter maintenant . Mais, au nom de Madame Dyserinck (4) et de ma femme (5),
je vows invite, avec Emile et Francis (6), naturellement, à venir
passer ici une journée . Tous les jours nous conviennent. Je ne sais si
vows connaissez les environs de Haarlem, mais je puffs vows garantir qu'ils sons tout à fait délicieux . Maintenant, soyons pratiques : Si
vows preniez le train jusqu'à La Haye, je viendrais là à votre rencontre à vélo et vows conduirais à Haarlem . Ou bien vows venen sans
vélo directement par train et nous voyons les beaux environs en voiture .
Faites donc comme it vows plaira . J'espère bien que vows ne nous
donnerez pas la déception de ne pas venir. Venenetnouspasserons
une journéecharmante .
J'attends donc un mot de réponse en ce sens . En attendant faites
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bien mes amitiés à Emile et Francis et croyez moi, avec une cordiale
poignée de mains,
votre très dévoué
Cyriel Buysse
PS . Baertsoen (7) nous a rendu visite ici mais it n'est resté qu'une
derrie matinée .
Quant à moi [,] la source artistique eient de prendre une nouvelle
direction . je peins !!! J'ai déjà une dizaine de pastels que je vows prie
de venir admirer[ .]
(1)AHK, Fonds Carlo Vullers, mv. nr. II . DN : Buy - C .
(2) Charlotte Claus-Dufaux, echtgenote van Emile Claus (zie hiervóór
noot 2) .
(3) René Buysse (1897-1969) werd geboren op 28 augustus 1897 . Zie
hierna ook brieven 10-11 en 15-18 .
(4) Agnes Petronella Wijnands (1836-1917) . Zie hierna ook brieven 11
en 12 .
(5) Nelly Dyserinck-Buysse .
(6) Emile Claus . `Francis' is niet geïdentificeerd .
(7) Albert Baertsoen (zie hiervóór noot 37) .

3
[Brief van Emile Claus aan mevrouw Nelly Buysse-Dyserinck] (1)
combien chère Madame Buysse je vows remercie pour votre bonne
félicitation (2) que vows m'envoyez de votre beau pays . pendant que
je vows écris ce mot un soleil de grande santé monde Zonneschijn de
belle lumière, et doft surement caresser `Maison rose'[ .] (3)
Bonne poignée de main de nous deux à vows deux[ .]
Emile Claus
31 oct . 03
(1) Op een visitekaartje van Emile Claus, met adres `Astene par Gand' .
Fotokopie in VNL .
(2) Misschien verwijst Claus naar zijn benoeming tot Officier in de
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Leopoldsorde (in het voorjaar van 1903) of misschien de eremedaille op de
Parijse salon, eveneens in 1903 .
(3) Vanaf 1 882 verbleef Claus in het woonhuis en atelier te Astene .
`Maison rose' te Afsnee was sinds 1 899 het eerder mondaine pied-à-serre
van het echtpaar Buysse-Dyserinck.

4
[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
Zonneschijn
10 Janv. 1906
Mon cher Buysse
Je viens de terminer la lecture de votre beau livre `Rozeke Van
Dalen' (2) et je m'empresse à vows communiquer la forte impression
que ce livre m'a donné . la vie de ces campagnards est si vécu, mon
voisinage comptent [sic] maintes Rozeke et des Smul et une quantité
de Vaprijskes (3) : et [it] faut les coudoyer journeltement, et je dirais
plus, dès l'enfance avoir vécu leur vie pour saisir la finesse de l'observation . et cependant ce qui me séduit encore plus dans ce livre[ :] T'
is den sterken fynen gezonden reuk van dat deel uit ons Vlaanderen
die men bij elke bladzijde ontmoet en die ge zoo mild uitstrooit bij
ieder jaargetijde . ik wandel op dien vlasgaard in den morgendauw,
alsook het drukke en wemelend gedoe ten tijde van den oogst op den
kouter bij die duizend rosenstruiken, ja `als een reusachtige dankbedevaart van landelijke heerlijkheid en weelde[']
C'est auprès du feu pendant ces journées de pluie et de brume que
j'ai lentemens et avec une véritable satisfaction lu `Rozeke van
Dalen['], et je vivais leur vie des champs, et je vows en remercie[ .]
votre dévoué
Emile Claus
mille amitiés à Madame Buysse (4)
(1) Fotokopie in VNL .

(2) Rozeke van Dalen verscheen van juli tot oktober 1905 in Groot
Nederlanrh en werd nog in hetzelfde jaar te Bussum door C .A.J . van
Dishoeck in boekvorm uitgegeven (VW2, p . 1-301) .
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(3) Rozeke, Smul en Vaprijsken zijn romanfiguren uit Rozeke van Dalen.
(4) Nelly Buysse-Dyserinck .

5
[Brief van Cyriel Buysse aan Emile Claus] (1)
Afsnee
le 26 Juin 1907
Mon cher Claus,
En recevant, it y a deux jours, une lettre mortuaire out se trouvait
mentionné votre nom, nous ne nous doutions pas que la personne
décédée était votre propre steur. (2) Ce n'est que hier, par Madame
de Weert, (3) que nous aeons appris la triste vérité . Veuillez croire,
ainsi que madame, (4) à la part sincère que nous prenons dans le malheur qui vows frappe . Je ne me souviens pas [a]voir jamais eu t'occasion de rencontrei votre speur, mais je seis que vows lui portfez une
grande affection et que la perse sera grande pour vows .
D'ici peu de jours, cher ami, nous nous proposons de venir vows
voir. Si le temps n'avait été si déplorable, nous serious déjà venus .
Dimanche prochain nous allons en auto, avec Ernest Maeterlinck, à
Saint-Wandrille, en Normandie, voir Maurice (5) et assister aux
grandes courses de l'Automobile Club de France, qui out lieu près de
Dieppe .(6)
A bientót et très cordialement
à vows deux
Cyriel Buysse

(1) AHK, Fonds Carlo Vulleis, mv. 34720 .
(2) Clementine Claus (1832-1907), zuster van de kunstenaar.
(3) Anna de Weert-Cogen, leerlinge van Emile Claus en echtgenote van
de Gentse liberale politicus Maurice de Weert (zie hiervóór noot 23) . Sinds
ca. 1895 had De Weert een atelier ingericht te Afsnee, Hof Ter Neuve . Zie
hierna ook brief 11 en 12 .
(4) Charlotte Claus-Dufaux .
(5) Notaris Ernest Maeterlinck, broer van Maurice Maeterlinck, woonde
in de Frère-Orbanlaan te Gent . Op dat ogenblik huurde Maurice Maeter51

linck de verlaten Benedictijnenabdij van Saint-Wandrille-de-Fontenelle
(Normandië) .
(6) L'Automobile Club de France, opgericht te Parijs in 1895, organiseerde op 2 juli 1907 de Grote prijs van Frankrijk op het `circuit' van Dieppe .
Zoals Buysse was ook Maeterlinck een autofanaat .

6
[Brief van Cyriel Buysse aan Emile Claus] (1)
Afsnee
donderdag (2)
Emile,
De reis is verder goed afgelopen, maar
het had kunnen wree
zijn . Tusschen Deurle en Laethem gingen ineens alle twee de phares
uit . Geen middel meer om ze aan te krijgen. En passant lei ik eens
mijn hand op den band van het reserve-wiel en voelde dat die geen
lucht in had . Ik keek er naar met een steksken en zag er een grootes
nagel inzitten . Dat was nu de reserve-band in geval van springen !
Om half een was ik, kruipend door de duisternis, thuis . Het kwam
mij voor dat de moteur maar half meer werkte . Ik lei stil en nam eens
de hoogte der benzine . Er was misschien nog een halven liter in den
réservoir !
Dezen morgen kwam Francois (3) rood en blauw als een opgepompte aubergine op Afsnee aan . Moar menier hoe zij-je gij doarmee
thuis gerockt ! riep hij . Niets was in orde aan zijn auto ; hij was laat
met madame Laroche (4) thuisgekomen en niet denkende dat er nog
zou gereden worden had hij reparaties enz . uitgesteld tot den volgenden dag. Enfin we mogen van geluk spreken . Ik was dood-op van
inspanning en vermoeienis toen ik thuis kwam[ .]
Gij hebt mij de afrekening gevraagd van de reis . Ziehier : 1700 kilometers aan 45 Centiemen per kilometer fr . 765 .00[ .] Te verdeeles
door 3 is voor elk van ons (Bazal uitgesloten) (5) 255 frank . Tijd van
betaling mits goede borg.
Elk zegge het voort
Vriendschappelijk . Tot later
Cyriel Buysse
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(1) AHK, Fonds Carlo Vullers, mv. nr. IL DN : Buy - C .
(2) Kort na 6 mei 1911 .
(3) Niet geïdentificeerd .
(4) Waarschijnlijk de echtgenote van de Gentse industrieel en verzamelaar Jean Laroche-Lechat . Laroche-Lechat was de eerste eigenaar van het
schilderij Zonnige boom uit 1900 (MSKG, mv. 1920-N) . Hij circuleerde in
de vriendenkring rond Jean Delvin en Fernand Scribe, en was tevens lid van
de vereniging De Vrienden van bet Museum voor Schone Kunsten Gent .
Laroche, zijn echtgenote en hun zoon Jacques duiken herhaaldelijk in de
briefwisseling Buysse-Claus op . Zie hierna ook brief 9,10 en 14 .
(5) Bazalgette bereidde de reizen zorgvuldig voor . De route en de hotels
werden vooraf vastgelegd : `Vous recevez dans deux ou trois jours la liste de
nos étapes avec les adresses ou faire envoyer votre correspondance pendant
le voyage .' Léon Bazalgette aan Emile Claus, [april 1911] (AHK, Fonds
Carlo Vullers, mv. nr. 34693) . In De laatste ronde bevestigde Buysse : `Hij
[Bazalgette] is het, die steeds alle onze reizen heeft georganiseerd, die telkens
de hotels heeft uitgekozen, die de lange tochten oordeelkundig in etappes
heeft gesplitst, zo prachtig gelijk van lengte, dat wanneer men ze op een
landkaart nakijkt, men de indruk krijgt van een taart, die in precies gelijke
stukken is verdeeld .', in : De laatste ronde (1923), in : VW6, p . 501 .
Duidelijk is dat Bazalgette dus niet hoefde te betalen voor de autoreis . Of
uit de brief mag blijken dat hij ook de hotelrekeningen betaalde - zoals
Buysse in het hoofdstuk `Om uit Lisieux te komen' in Per auto stelde - staat
niet vast (VW6, p . 301) . Voor Bazalgette zie hierna ook brieven S, 9 en 13 .

7
[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
den Heer
CyrielBuysse
letterkundige
Laan van Meerdervoort
DenHaag
Holland
Rhubina 5 nov. 14
Vriend Cyriel
Ik ben uit Londen weggeloopen : te veel vluchtelingen met alle
soorten van vree histories . ik heb ook Bevernage (2) ontmoet, die mij
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subiet den aftocht uit Rusland van Napoleon I vertelde : ook het
gewoel en den smoor joeg mij gauw uit die stad . Bevernage was al te
lang uit Deurle en kon mij niet nieuws vertellen . daarom vraag ik u
of ge nog nieuws kunt vertellen uit Deurle . of m . in Gent of in
Holland is ?? (3) en het bij u is in Nevele en te Afsné[.] misschien
weet u ook iets van Astene ? ik weet hier volstrekt van niets .
Ik ben hier op een klein dorpke 10 minuten tram van Cardiff: in
een allerliefst huisje van ne schrijver die als officier(4) naar den oorlog is . Verhaeren is hier ook dicht bij en [ik] zie hem veel . (5) hij
woont nog tans niet op hetzelfde dorp . ik ben goed gezond en hoop
(zoo als de soldaat zegt) van u en de familie het z elfden . de menschen
hier zijn buitengewoon zorgvuldig voor al wat Belg is .
ne warme handdruk
Emile Claus
chez Mr . Wright (6)
Garden City 10
Rhubina
nr Cardiff
(1) Fotokopie in VNL .
(2) Niet geïdentificeerd. Uit de brief blijkt dat de heer Bevernage een
dorpsgenoot van Buysse te Deurle was .
(3) Hoogstwaarschijnlijk bedoelde Claus met `J .m' zijn leerlinge Jenny
Montigny (zie hiervóór noot 23) . Zoals Claus bracht ze de oorlog door in
Londen . Zie hierna ook brief 9 .
(4) Niet geïdentificeerd .
(5) Emile Verhaeren verbleef van oktober 1914 tot februari 1915 in
Wales, eerst in Cardiff, later in Llwynarthan .
(6) Niet geïdentificeerd .
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8
[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
Rhubina 25 Janv. 15
Mon cher Cyriel
Ii y a ici si peut [sic] de nouvelles, je guette toujours quand on
m'apporte le soir le Evening Express de Cardiff, (2) les dépêches avec
Amsterdam en fête . car dans ce journal ce sont les seules lignes qui
me disent quelque chose de nos Flandres . tout le reste, ce sont des
récits des tranchées . et toujours toujours encore des leftres des soldate
parlant de Christmas .
J'ai heureusement reCu une lettre du brave Bazal, (3) qui a eu mon
adresse par un Anglais . Bazal eet plein de c ourage . i t eet toujours à
Orléans . mais dans sa lettre it me parle longuement de vows, me
demandant beaucoup de n ouvelles . i t se plaint qu'il ne recoit pas la
moindre nouvelle de vows, et que je dofs vows faire beaucoup d'amitiés : je lui ai répondu immédiatement que vows et votre famille se
portent bien, et que vows lui écrirez beaucoup, que vows m'avez
même envoyé ici en Angleterre son a dresse . i t n'a donc pas recu vos
leftres, ni les miennes pauvre ami . void donc exactement son adresse
soldat au 40me territorial
infanterie
& compagnie
parOrléans
France
Combien je vows remercie des bonnes nouvelles que vows me donnez à propos de Rik Wouters . (4)
Je vows écris encore cette lettre à La Haye, mais selon votre dernier
mot probablement que vows êtes déjà en France, temoin oculaire de
ce carnage : que d'épouvantables choses vows pourriez nous raconter.
On m'a dit que vows avez du rectifier certaines expressions que les
Allemande avaient mises sur votre compte . Its veuillent donc par tons
les moyens berner [?] noire population beige .
J'ai recu un mot de Mme Georges Buysse, (5) qui sons à Marlow le
pauvre Georges qui doft être encore ballotte jusqu'en Angleterre .
Freddy eet dans 1'armée, et Marcel (6) a du rester à Gand . et votre
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frère Arthur et sa Dame (7) sons t'ils à La Haye [ :] faites leurs mes
amitiés .
Verhaeren je crois est parti pour Londres . et s'en ira au
Commencement de Février à St Cloud . et nous, Dieu sait, quand
nous reverrons la Flandre et dans quel état nous retrouverons ce cher
petit coin . car nous le retrouverons it n'est pas possible que 1'Europe
soit enchainé au despotisme militaire . Ia barbarie dolt et sera anéantie .
le printemps va refleurir et j'espère qu'il nous donnera la plus éclatante la plus triomphante fleur qui embaumera entièrement l'Europe
par la grande victoire des Alliés .
J'ai commencé à pasteller un peu, mais si doucement . enfin cela me
distrait un peu[ .]
Mille amitiés chez vows
Bien votre
Emile Claus
PS . Van Hove est arrivé depuis ll2 mois à Londres (8)
10 Garden City
Rhubina
nr Cardiff
(1) Fotokopie in VNL .
(2) De Evening Express verscheen te Cardiff van 1 887 tot 1930 .
(3) Léon Bazalgette .
(4) De Belgische beeldhouwer en schilder Rik Wouters (1882-1916)
werd begin augustus 1914 gemobiliseerd en na de val van Antwerpen geïnterneerd, eerst in Amersfoort (oktober), later in Zeist (vanaf 2 november
1914) . Zoals Verhaeren in Londen, probeerde Buysse vanuit Den Haag
Wouters te helpen ; de auteur schreef hem op 19 december 1914 een brief
(zie : Olivier Bertrand en Stefaan Hautekeete, Rik Wouters . Kroniek van een
leven, Antwerpen 1994, p .150) . In deze context moet een briefvan Buysses
vriend Ary Delen aan Rik Wouters vermeld worden, van 23 april 1915 : `Ik
geloof ook dat ge in relatie zift met Cyriel Buysse? Pas op, niet van Buysse
zelf, maar voor degenen die op dit ogenblik rond hem staan, een troep
kakkerlakkers waar ge geen confiencie moogt in stellen' (geciteerd in Olivier
Bertrand, Rik Wouters. Visies op een Levensloop. Nel Wouters. Onuitgegeven
Herinneringen, Brussel 2000, p . 403) . Op 31 mei kreeg Wouters een
bestendige vergunning om in Amsterdam te gaan wonen, en betrok een
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appartement in de Derde Kostverlorenkade, waar Buysse hem opzocht (zie :
Olivier Bertrand en Stefaan Hautekeete 1994, p . 167; Stefaan Hautekeete,
Rik Wouters. Ontwikkeling en betekenis van het picturale oeuvre, Antwerpen
1997, p . 184) . In het gezelschap van Claus had Verhaeren Wouters leren
kennen op de tentoonstelling van de Antwerpse vereniging Kunst van Heden
in maart 1913, waar beiden bijzonder enthousiast op Wouters' schilderijen
hadden gereageerd (zie : Stefaan Hautekeete 1997, p . 179) .
(5) Marthe Buysse-Baertsoen, echtgenote van de schilder Georges Buysse
(zie hiervóór noten 37 en 41) . Voor het echtpaar Baertsoen-Buysse, zie hierna ook brief 13 .
(6) Bedoeld zijn Alfred `Freddy' (1892-?) en Marcel Buysse (1880-1917),
zonen van het echtpaar Buysse-Baertsoen . Met dank aan Veerle van Doorne
voor de identificatie .
(7) Arthur Buysse (1864-1926), jongere broer van Cyriel Buysse, was
advocaat bij het Hof van Beroep te Gent en liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo van 1909 tot 1921 en van 1924
tot zijn dood . Hij was getrouwd met Augusta Beaucarne (1869-1963) .
(8) Niet geïdentificeerd .
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[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
den Heer
CyrielBuysse
Laan Van Meerdervoort 11
La Haye
Hollande
23 mars 15
Mon cher Cyriel
Cela m'a fait grand plaisir de reCevoir un mot : mais je ne m'attendais à lire que to as déjà loué une chambre pour passer 1'été en
Gueldre (2) : et le Moulin votre charmant coin en Flandre ?? to prévois donc pour des mois et des mois encore l'envahisseur chez nous,
je ne veux pas y penser moi, je répète tons les matins [ :] à l'époque des
blés j'irai voir mes Flandres . j'y crois ferme . maintenant que je suis à
Londres je rencontre plus de belges qu'à Astene . je ne fais pas de pro57

grès avec mon anglais . mais je vois beaucoup de belles choses . e t presque tons les belges sons constamment enrhumé[s] et je suis du nombre : quand on accepte un thé, on est pincé . car toujours it y a un
courant d'air oh leur fresh air, ill sons terrible[s] . J'ai recu un mot de
Laroche (3) qui reste toujours à Paris . Et J .m . (4) que je vois ici,
étud [i] e et travaille ferme . les personnel sons rares rares qui recoivent des nouvelles de Gand. tout le monde eivent [sic] ici dans 1'inquiétude . Si la trouée se fait par l'Yser - pauvre pauvre Flandre
mais tons les jours on parle de nol braves comme des lions, et ce cher
Bazal ? (5)
ton dévoué
Emile Claus
Mille choux [?] chez toi et à Arthur et sa dame (6)
(1) Fotokopie in VNL.
(2) Gelderland.
(3) Waarschijnlijk Jean Laroche-Lechat .
(4) Claus' leerlinge Jenny Montigny.
(5) Léon Bazalgette .
(6) In de marge . Bedoeld zijn Arthur Buysse en Augusta Beaucarne .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Emile Claus] (1)
La Haye
11 Laan van Meerdervoort
31Mai15
Mon cher Emile,
J'aurais voulu te donner quelques nouvelles du pays, mais eest en
vain que j'attends . Depuis plus de deux moil que j'ai rencontré ma
soeur à Terneuzen, (2) je n'ai plus recu un mot d'elle . De temps à
autre it y a dans les journaux quelques détails sur Gand et environs,
ou la plupart des geus semblent se résigner à un état de choses, qui a
fair de devenir permanent . On se plaint de l'attitude de beaucoup de
[?] Gantois, principalement des femmes . Elles vont panader Place
d'Armes aux concerts que donnent les Bochel et ne paraissent plus se
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douter que ce sont des ennemis . Un journal se publie à Gand de
Vlaamsche Post (3) rédigé par quelques misérables au service de
l'Allemagne, et qui fait une active propaganda teutonne ; en un mot,
la conduite d'un grand nombre de Gantois manque absolumment de
patriotisme et de dignité . On y considère les Allemande comme les
vainqueurs définitifs et on en fait son deuil . Le même phénomène se
produit d'ailleurs en Hollande . Là aussi, même dans les milieux ou
l'on ast tout à fait sympathique aux alliés, on croft fermement à la
victoire finale des Boches . Lorsque l'Italie ast entrée dans la danse (4)
tout le monde s'est écrié : C'est bien dommage, Ca va faire durer la
guerre 6 mois de plus ! Que demain la Roumanie, la Grèce, la
Bulgaria y entrant, (5) on s'écriera encore que eest dommage, puisque pour tons ces geus la victoire finale des Allemande ast sure et certaine . Voilà l'état d'esprit dans lequel on doft vivre ici . C'est déprimant au possible et, malheureusement, les événements sons plutót
de nature à donner raison aux pessimisten . Pour ma part, depuis bien
des semaines je ne croyais plus à la fameuse grande offensive, mais Ca
n'en a pas moms été pour mof une lourde déception de constater que
j'avais raison e n 'y pas croire . Mi itairement, jastime quit n'y a pas
de fin possible à cette guerre . C'est le massacre général et inutile .
Aussi mon seul espoir ast que quelque chose d'autre arrivera, que nul
ne peut prévoir encore . Mais quoi ? Et quand ? Dans 3 mois ? Dans
3 ans ?
J'ai déjà plusieurs foie eu l'intention de rentrer en Belgique . Je crois
qu'il n'y a plus riep à y craindre de la guerre proprement dice .
Seulement on m'a dit que j'étais inscrit sur la liste noire et que je
serafs envoyé en prison en Allemagne . Cela refroidit mon désir. Mais
à to place je n'aurais pas peur. Le [La] seul[e] cause eest à une foi[s]
qu'on y ast[,] it ast à peu près impossible d'en sortir encore . Nous
aeons recu dimanche dernier la visite de mad . Laroche avec son
gamin . (6) Elle a quitté Gand définitivement pour rejoindre son marl
à Paris . Elle a eu une prière infinie à obtenir un passe-port et a du signer une promesse de ne plus jamais rentrer en Belgique . Elle aussi
nous a dit que la conduite de beaucoup de Gantois était peu digne .
J'ai renoncé à me fixer en Gueldre . (7) Tout ca ne remplace pas la
Flandre . Mais j'y fais parfois des excursions de 2 ou 3 jours, à vélo .
Ce pays ast d'ailleurs très beau, mais précisément cette beauté me
donna la nostalgie de mon propre pays . René (8) ast à Haslemere
(Surrey) chez Mr. Bromby. (9) Tu deurais une foie lui écrire et aller le
59

voir un Bimanche. Le pays qu'il habite est très jou . iQuant à moi, je
ne fais plus aucun plan, ce n'est pas la peine . Je vis au jour le jour en
attendant les événements, bons ou mauvais, que tót au tard doivent
venir. Irons-nous encore jamais ensemble en auto en France ? (10)
Q ui sait ? Je ne veux pas perdre tout espoir . Ecris-moi de temps en
temps .
Bien à vows deux
Cyriel Buysse
(1) Fotokopie in VNL .
(2) Alice Buysse (1868-1963), zuster van Cyriel .
(3) De activistische krant De Vlaamsche Post verscheen te Gent van 21
februari 1915 tot mei 1916 .
(4) Op 23 mei 1915 verklaarde Italië de oorlog aan OostenrijkHongarije.
(5) Bulgarije verklaarde Servië de oorlog op 14 oktober 1915 . Roemenië
verklaarde Duitsland de oorlog op 27 augustus 1916 . Griekenland raakte
pas in mei 1918 betrokken bij de oorlog, door het aanhoudende conflict
met Bulgarije en Turkije .
(6) Waarschijnlijk meur . Jean Laroche-Lechat en haar zoon Jacques .
(7) Gelderland .
(8) René Buysse .
(9) Niet geïdentificeerd .
(10) Verwijzing naar Per auto (1913) (VW6 p . 295-383) .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Emile Claus] (1)
Den Haag
11 Laan v. Meerdervoort
16 Juli 1915
Mijn beste Emile,
ik zend u heden mijn laatst-verschenen boek . (2) Moge het u nog
eens ons geliefde land laten voelen en u ook de hoop geven, dat wij
het, verlost en vrij, weldra terug zullen zien .
Opsoomer (3) is hier geweest en lang en veel hebben wij over u en
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allerlei gesproken . Wat een aangename, vriendelijke man! Ik vraag
mij af of het toch niet beter voor u zou zijn als gij naar hier kwaamt
wonen . Het is wel Vlaanderen niet, maar het heeft toch meer van
Vlaanderen dan Engeland . Gij zift hier goed bekend en ik geloof dat
gij, in Gelderland b .v. uitstekend zoudt kunnen werken . Ik meen, dat
gij u hier veel minder ver en vreemd zoudt voelen . Daarbij geloof ik
niet, dat er nog veel gevaar bestaat, dat Holland in den oorlog komt .
Mijn buiten van Afsnee heb ik voor den zomer verhuurd aan een
Hollander die in Gent woont . (4) Dat is nogal een goede waarborg
dat het niet geschonden wordt . Die meneer was hier gisteren en heeft
mij een en ander verteld . De Duitschers zijn bezig een brug over de
Leie te bouwen, in het weiland van Co de Weert . (5) Dat zal Anna
ook wel geen plezier doen . (6) Aan Zonneschijn is niets geschonden
en 't schijnt zelfs dat de Duitsche autoriteit het onder bescherming
heeft genomen `omdat daar een groot Vlaamsch schilder woont',
hebben ze gezegd . (7) Ze doen tegenwoordig alles om de Vlamingen
op hun kant te krijgen . Opsoomer heeft mij verteld dat gij gaarne uw
teekeningen uit uwen hangar zoudt opgraven . Laat mij precies weten
waar ze gedolven zijn . (8) Maakt er een schetsteekening van met
opgave der afstanden of zeg mij de persoon, als er een is, die weet
waar zeegraven zijn .
Mevrouw Dyserinck (9) is sinds een maand bij ons gelogeerd en 't
gaat haar helaas, sinds gisteren niet goed . Zij heeft weer een kleine
attaque gekregen en de toestand is nog al zorgelijk . Toch is er wel
hoop dat zij er weer boven op komt, maar het is alweer een achteruitgang . Zij is 79 en veel goeds is er voor haar niet meer te wachten .
Anders maken allen het best . Wij verwachten spoedig René in vacantie . (10)
Schrijf mij nog eens en veel groeten aan uw vrouw (11) en aan allen
die [ . . .] (12)
Uw
Cyriel Buysse
(1) Fotokopie in VNL .
(2) Het betreft waarschijnlijk Zomerleven, dat eerst in Groot Nederlanci en
in juli 1915 in boekvorm bij C .A .J . van Dishoeck verscheen ( VW6 p. 1178) . Zie Anne Marie Musschoot, `Inleiding', in : VW6 p. IX.
(3) Isidoor Opsomer (1878-1967) verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog eerst in Londen, waar hij bevriend raakte met Claus . Nog tijdens de
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oorlogsjaren vestigde hij zich in Nederland, waar hij Buysse ontmoette . Zie
hierna ook brief 13, 14 en 17 .
(4) De identiteit van de `Hollander' kon niet worden achterhaald . In haar
oorlogsdagboek verwijst Virginie Loveling op 30 augustus 1915 naar
dezelfde persoon, naar aanleiding van een `groot diner te Afsnee op het
voormalig buiten van mijn neef Cyriel, thans door andere, allerliefste
Hollanders bewoond', in : In oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek 19141918, Teksteditie verzorgd door Ludo Stynen en Sylvia van Peteghem, met
medewerking van Bert Van Raemdonck, Isabel Vanzieleghem, Bart Van
Lierde, Gent 1999, p . 302 .
(5) Maurice (`Co' of `Gootje') de Weert (1862-1930), was liberaal politicus en journalist, en de echtgenoot van Claus' leerlinge Anna de Weert .
Zoals de Gentse burgemeester Emile Braun (1849-1927), bracht schepen
Maurice de Weert de Eerste Wereldoorlog in Duitse gevangenschap door .
(6) Anna de Weert.
(7) Villa Zonneschijn te Astene .
(8) Voor zijn vlucht naar Groot-Brittannië bracht Claus een aantal schilderijen in veiligheid bij een nicht in het Groot-Begijnhof te Gent (zie ook
hierna brief 17 aant . 13) . Uit de brief blijkt dat hij zijn tekeningen op het
landgoed in Astene verstopte .
(9) Agnes Petronella Wijnands, de moeder van Nelly Buysse-Dyserinck,
overleed in 1917 in Haarlem .
(10) René Buysse .
(11) Charlotte Claus-Dufaux .
(12) Onleesbaar.
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[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
Upton Grey (2)
Zondag
[24 juli 1915] (3)
Vriend Cyriel
ik ben voor eenige dagen uit Londen weggeloopen, een beetje uit
het harregewar waar men standvastig van den oorlog sprak. Hier heb
ik uwen brief ontvangen juist als ik dezen bijgevoegden brief in de
post ging steken, waarin ik u breed, de kist met teekeningen
beschreef. De naam van den hovenier is Berlez, en woont in het huis62

je neven Zonneschijn . Ik denk wel dat Emma ook de plaats kent van
de kist . (4)
Bij mijne terugkomst in Londen zal ik uwen boek (5) vinden,
waarvoor ik u van harten dank . En zoo zal ik Godlof een beetje in
mijn land het lieve Leyeland terug kunnen leven, ten minste met den
geest .
Wat zift ge braaf van op mij te denken, om in Holland te komen
leven : het is wel eens wat nader België dan England, en zeker ware
het veel gezelliger : Maar men weet niet waar dompelen . Enfin.
Couragie wil ik niet verliezen, en de zon zal en moet weer schijnen .
Dat is ook goed nieuws dat men Zonneschijn zal gerust laten : maar
als de Bochen terug moeten trekken dan zullen de Alliés het boelken
moeten plat schieten . Des te beter als ze maar ons landeke verlost en
vrU (zoo als ge zegt) kunnen weergeven . Dan `zal den Beyaard spelen' .
Ik ben nog tot bij René niet gekomen . (6)
Ik hoop dat de goede mevrouw Dyserinck (7) gauw zal herstellen,
en dat de goede oppas door hare lieve kinderen in deze ongelukkige
omstandigheden haar zullen troosten . Wat al schrikkelijke gevallen
voor oude menschen .
Dr De Keyzer Verschose doet u vele groeten . (8)
Mijn beste groeten bij u thuis en aan Arthur (9)
uw
Emile Claus
Zondag morgend
(1) Fotokopie in VNL .
(2) Upton Grey (Hampshire) ligt op ongeveer 85 kilometer van Londen .
(3) Poststempel .
(4) Niet geïdentificeerd .
(5) Waarschijnlijk Zomerleven (1915) (VW6, p.1-178) . Zie hiervóór brief
11 aant . 2 .
(6) René Buysse .
(7) Agnes Petronella Wijnands, de moeder van Nelly Buysse-Dyserinck .
(8) Mogelijk de Gentse filoloog Paul de Keyser (1891-1966) en Paul
Verschoors sr., de echtgenoot van Madeleine Buysse, dochter van Arthur.
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[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
Londres
11 Septembre 15
Mon cher Cyriel
Ii y a longtemps que j'ai recu de tes nouvelles, j'espère que to te
portes bien, ainsi que toute la famille . J'ai grande inquiétude pour le
brave Bazal . (2) it m'écrivait asset regulièrement une carte, et it y a si
si longtemps que j'ai reCu de ses nouvelles, it y a une dizaine de jours
que je lui ai envoyé un mot à son adresse 33e territ. infant . (18 e C1e)
Place de Toul (Secteur Sud[)] lui Bisant mon inquiétude à son sujet,
et je ne reCois riep ? peut-être avez vows des nouvelles ? je ne pense
pas qu'il a du aller au front, mais la pourriture de la caserne, la fatigue et tout le tracas 1'on [t] peut-être terrassé : on ne sait pas .
Je trimballe ici à 1'entrée de Londres, et pour le moment je travaille
un peu à Hampsteadhead, (3) sur la hauteur, certes ce n'est pas la
Flandre qui m'entoure mais par le beau soleil qui nous favorise pour
le moment, les lointains me séduisent ! et je peins : le travail est le
grand consolateur, et chasse le spleen, votre livre aussi (4) est un
grand ami, et ces mules impressions au jour le jour, que je sens aussi
profondément, par ce que elle [s] sons vécu [e] s dans ce pays qui nous
est si cher, je les savoure ces petites nuances délicatement exprimées,
ou vigoureusement burinées : et cela même est un bonheur dans la
vie . Voir et sentir, eest pourquoi je vows remercie d'avoir pu me le
communiquer. (5)
Et la vie en Hollande ne doit pas être rose non plus, le pays n'a pas
de victimes, mais l'horreur qui 1'entoure doft quand même se faire
sentir.
George et sa Dame (6) doivent se trouver pour le moment en
Hollande, quel voyage !
Faites mes amitiées à tons chez vows, à Arthur et si to le rencontre
à Opsomer . (7)
Bien votre
Emile Claus
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(1) Fotokopie in VNL .
(2) Léon Bazalgette .
(3) Claus bedoelde het park Hampstead Heath in Noord-Londen .
(4) Waarschijnlijk Zomerleven (1915) (VW6 p. 1-178) . Zie ook hiervóór
brief 11 aant . 2 .
(5) De volgende alinea's zijn geschrapt .
(6) Bedoeld is het echtpaar Georges en Marthe Buysse-Baertsoen, dat de
eerste oorlogsmaanden in Groot-Brittannië doorbracht . Vervolgens keerden
ze via Nederland terug naar Gent, waar Georges Buysse in februari 1916
overleed .
(7) Bedoeld zijn Arthur Buysse en Isidoor Opsomer .
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[Briefvan Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
22 Thomasstreet
iv.
London
30 Janv. 16
Mon cher Cyriel
Je suis stupéfait de ce que to me racontes à propos de ton petit bois
voilà une infamie . C'est comme si j'apprends que le mayeur d'Astene
a envoyé les Boches dans ma petite propriété pour couper mes grands
arbres . to sais combien je les aime . t o as raison it faut être très très
sur mais je ne puffs presque pas le croire . . .
combien j'ai été heureux de te voir. (2) ces quelques heures ensemble m'on fait revivre notre cher pays de la Lys . Par moment le bien
rire est revenu si nécessaire dans la vie .
Mr Dhondt du Cecil (3) a été tout à fait gentil. Mais it m'a été
impossible d'y travailler. durant les deux jours j'avais commencé deux
études . mais voilà depuis quinze jours tons les matins la chambre est
occupée, je dofs gêner trop de mendiants . eest agaCant[,] déprimant
et dégoutant . je ne suis pas l'homme pour ca. aussi 1'effet sur la
Tamise, n'était pas séduisant . eest comme si je plumais un ballon .
grandiose mais pas pictural, ainsi je l'ai abandonné . j'ai trouvé autre
chose, dans un coin de Londres, et maintenant tout feu et flamme,
depuis une semaine je suis au travail . les divers effets pluie, brouillard
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et soleil, m'enthousiasme et je prévois que durant q.q . semaines je
pourrais abattre de la besogne . qui me fera un grand bien pour le
moral, car c'était l'enfer vraiment cette inactivité forcée .
Laroche (4) m'écrit que vers avril vows irez à Paris . eest bien tenrant cher ami, et si to veux de moi, (puisqu'il faut tout de même passer par Londres) je t'accompagnerai . (5) Une fois à Paris to peux me
lacher de continuei tes affaires au Havre, et chez de Broqueville[ .] (6)
Laroche t'a écrit je l'espère que son petit Jacques (7) n'est pas bien du
tout; it va subir je crams une opération, pauvre gosse .
Ici, it n'y a pas de nouvelles . malgré toutes les horreurs de la guerre je vois dans les rues qu'on fait queue pour entrer dans le Théátre .
la grosse nouvelle eest que tout devient très cher mais le luxe est
quand même effrayant.
toutes mes amitiés chez toi et chez Arthur, aussi une bonne poignée e main à Opsomer[ .] (8)
très dévoué
Emile Claus (9)

Slot van een briefvan Emile Claus aan Cyriel Buysse,
(brief 14).
30.
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(1) Fotokopie in VNL .
(2) Buysse verbleef in Londen tussen 31 december 1915 en 5 februari
1916 (zie hiervóór noot 65) .
(3) Niet geïdentificeerd. Wel was het secretariaat van Le Livre du Soldat
gevestigd in het Cecil Strand Hotel te Londen . Buysse logeerde in augustus
1916 in het hotel . Zie: Anne Marie Musschoot en Joris van Parys ed . 2004,
p . 38 (zie hiervóór noot 19) .
(4) Jean Laroche-Lechat .
(5) Eind 1915 - begin januari 1916 bereidde Buysse een (tweede) oorlogsreis voor die hem in de zomer van 1916 via Groot-Brittannië en
Frankrijk, naar bezet België zou brengen . Van deze reis bracht Buysse verslag in de reeks Achter het front, dat eerst in De Telegraaf (najaar 1916), en
naderhand in 1917 in boekvorm bij Van Dishoeck verscheen, getiteld Van
een verloren zomer ( VW6, p . 385-480) . Eind januari 1916 vatte Claus het
plan op om Buysse op zijn reis te vergezellen . Uiteindelijk zal Claus in de
zomer van 1916 in de Westhoek verblijven, zij het niet in het gezelschap
van Buysse . Zoals blijkt uit brief 15 vervoegde hij koningin Elisabeth
(1876-1965) enkele dagen in de kuststreek en achter de frontlinies .
(6) Graaf Charles de Broqueville (1860-1940) leidde tijdens de Eerste
Wereldoorlog de Belgische regering in ballingschap in Le Havre .
(7) Jacques Laroche-Lechat, zoon van Jean .
(8) Arthur Buysse en Isidoor Opsomer .
(9) Claus eindigde de brief met een tekening van een mannenhand en een
vrouw met brede hoed, waarschijnlijk de benige schildershand van Claus
zelf en een schets van zijn echtgenote .
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[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
Loo (2)
30 Aout 16
Mon cher Cyriel
Je te néglige mon ami j'en suis du t'écrire, mais ici comme à la
Panne (3) on ne fait pas de lumière dans sa chambre et pour comble
je n'ai même pas de stores aux fenêtres : à la Panne je sortais journellement avec la Reine . (4) on allait dans les dunes ou bien en auto voir
les villages en ruines . Je suis allé sur la grosse tour de Fumes (5) avec
la Souveraine . là j'ai bien vu notre belle Flandre et si ce n'était pas
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Emile Claus in de ruïnes van de Sint- Laurentiuskerk te Ramskapelle,
18 .9.1916 (AMVC, inv. n r. 121987/13) .

loin, loin, quelques tas de ruines qui s'indiquent vaguement. On ne
pourrait jamais croire que eest la guerre, les pignons blancs, les toits
rouges, l'aspect doré des froments cours et des Seigles, les vastes
páturages, ou comme des gigantesques bouquets [de] fleurs se trouve
des vaches groupées . des minuscules bons hommel ci et là travaillent
paisiblement dans leurs champs . toi tu as vu cela aussi comme m oi .
s i ce n'était les soldats qui sopt là de garder sur cette tour, on croirait
vraiment qu'on est simplement le villégiateur à la Panne . mais la promenade que j'ai fait 1'autre jour le long des tranchées de la Bietehaek
(6) longeant l'Yser (7) par le zwijnstal jusqu'à 1'ancien Fort de
Knocke, (8) ou 1'Yperlei (9) se Jette dans l'Yser et ou on m'a montré
les drie grachten (10) et les Canardières ou lont les Bochel . alors la
vérité à Nieuw et Oude Kapelle, (11) jusqu'à St Jacques Kapel . (12)
les trois villages complètement en ruine [ .1 de là on m'a montré ce
qui reste encore de Diksmuide, alors la visite à Pervyse, Ramskapelle
et Nieuport . (13) abominablement en ruines quand on a vu tout
cela, ajouter y le long de ces promenades, la quantité de mailons et
de Eermes disparues, et qu'on fróle nol braves soldats toujours au
guet, eest bien l'atroce guerre, une guerre d'embuscade .
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Ii faut séjourner dans un village comme je le fais pour le moment,
pour avoir une idée du moral de nos hoormes . J'entends les canonnades toute la journée et souvent la nuit, et nous sommes malheureusement dans une période de grande pluie, et les voix passent chargés
comme des mulets ; et comme ma petite chambre donne sur les chemins j'entends vers 11 heures un pas cadencé qui approche [ .1 eest
une troupe de ces braves revenant des tranchées chantant en choeurs .
Zij zullen hem niet
temmen
Mon cher Cyriel ce chant dans ce moment ci m'a fortement ému .
Le soir de 6 à 8 h. les auberges sons ouvertes et partout on entend
la musique de l'accordéon, et des couples dansent, comme à la
Kermesse . eest réconfortant, et on voit que ces bougres sons
indomptables, si les embusqués passaient q .q . jours ici, ils entreraient
surement dans la danse .
Je ne puffs encore fixer la date de ma rentrée, mais j'espère que je te
retrouverais à Lon res . (14)
Si Madame Buysse et les Demoiselles (15) sons toujours aver toi
faites leurs toutes mes amitiées aussi à la famille De Meulemeester,
(16) et n'oublie pas Mr Dhondt . (17)
très dévoué
Emile Claus
J'espère que tu as des nouvelles du brave René ? (18)
(1) Fotokopie in VNL .
(2) Lo .
(3) De Panne .
(4) Er is een reeks foto's bekend van Claus, gemaakt door koningin
Elisabeth, schilderend in de duinen . Zie : Luc Schepens en Emile
Vandewoude, Albert &Elisabeth 1914-1918 . Albums van de koningin . Nota's
van de koning, tent. cat ., De Panne 1984, p . 70 ; een selectie is afgebeeld in
Johan De Smet 1997, p . 16 (zie hiervóór noot 5) .
(5) Veurne .
(6) Labiettehoek .
(7) De IJzer.
(8) Fort Knokke .
(9) De Ieperlee.
(10) Drie-Grachten .
(11) Nieuwkapelle en Oudekapelle .
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(12) Sint-Jacobs-Kapelle .
(13) Pervijze, Ramskapelle en Nieuwpoort .
(14) Voor Claus' afreis naar De Panne hadden ze elkaar te Londen ontmoet . Samen met Arthur, Cyriel en René Buysse ondertekende hij toen een
brief aan Nelly Buysse-Dyserinck . Zie : Anne Marie Musschoot en Joris van
Parys ed . 2004, p . 36-37 (zie hiervóór noot 19) .
(15) Claus verwijst naar Buysses echtgenote Nelly Dyserinck, en de drie
dochters Inez (1886-1960), Mary (1890-1930) en Thea Tromp (18911947), uit haar eerste huwelijk met Theodoor Marie Tromp (1857-1891) .
(16) Waarschijnlijk betreft het de familie van Victor De Meulemeester,
een Brugse fabrikant die Le Livre du Soldat financieel ondersteunde . Zijn
dochter, Rose Lambiotte-De Meulemeester, was algemeen secretaris van de
hulporganisatie . Haar meisjesnaam en functie worden vermeld op het briefhoofd van de caritatieve organisatie British Gifts for Belgian Soldiers. Zie
ook : Luc Schepens 1964, p. 18-22 (zie hiervóór noot 64) ; S .A.J . van
Faassen, `Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C .A.J . van Dishoeck . II :
1914 -1931', in : MCBGV (1988), p. 40 .
(17) Mogelijk te identificeren als Gustaaf D'Hondt (1865-1938) .
(18) René Buysse .
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[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
MrCyrielBuysse
11 Laan van Meerdervoort
La Haye
Hollande
16 Juillet 17
Mon bon Cyriel
Je passe q .q. heures ici à la Panne (2) couché dans les sable[s] . je
charge les beaux nuages blancs qui fluent vers nos Flandres de dire le
bonjour au moulin de Deurle et à Zonneschijn puffs qu'ils sons
encore debout . je t'écrirai plus longuement rentré à Londres . mille
amitiés chez toi[ .]
poignée de main
Emile Claus
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[in de marge]
et dire que le brave René (3) ent peut-être tout près de moi ?
(1) Op een postkaart ten voordele van de Oeuvres des Asfiles des Soldats
Belgen te Londen . Op de voorzijde van de postkaart is een gezicht
op de ruïnes van de Hallen te Nieuwpoort afgebeeld van frontkunstenaar
Maurice Wagenrans (1877-1927), gedateerd 7 september 1916. Fotokopie
in VNL .
(2) De Panne .
(3) René Buysse .
Invaliden

17
[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
24 Sept 1917
Londres
Mon brave et vieil ami
Quelle touchante et bonne lettre, j'aurais voulu te répondre immédiatement, mais j'ai du attendre et maintenant tout marche pour le
mieux: it y a trois semaines j'avais exagéré un peu la promenade et
cela m'a condamné d'être au grand repos . et pour le moment je suis
de nouveau sur la bonne route pour la guérison (2) : seulement ce
retard, me prive d'aller à la campagne ou à la mer[ .]
les journées deviennent trop courtes et les soirées longues et fraiches . et probablement une cuisine anglaise que je détente . tandis
qu'ici on fait de bons petits plats apart pour moi et très belges donc
appétissants . et quand it fait un peu beau, je m'installe dans le grand
air de Hyde-Park.
Mon cher Cyriel comme vows faites de belles images de notre
Flandre : en lisant votre bonne lettre je revis avec toi dans notre beau
pays . je pars avec ma barque dans la direction du Welgezinde [?] . les
vaches, ces belles fleurs gigantesques de non prairies se silhouettent
sur ce gras ciel voluptueux de Septembre, et reflectent un peu tremblotantes dans ce profond bleu de la Lys, noire rivière adorée, halte
aux de Ratte, (3) et de lá une petite promenade à travers het drup pelwegelke (4) jusqu'en haut van den Molenberg ou tous les deux
couchés nous admirons inlassablement ce panorama, la Lys á non
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pieds et de l'autre cóté loin loin dans les brumes la vallée de l'Escaut .
(5)
Je sais que eest un rêve, mais je sens aussi que nous revivrons tout
cela.
Les barbares seront chassés car je ne veux pas voir les Boches
comme ton gamin si typique dans tes livres, que j'ai lu avec grand
plaisir. (6)
Je suis heureux que le brave Glesener est à La Haye . (7) je me rappelle encore toujours cette grande coupe de Geuze que j'ai pris avec
lui, et Olympe Gilbert (8) place de la Monnaie (heureux temps) . J'ai
vu Olympe Gilbert ici en 1915 . Bien des amitiées aux amis . Arthur,
(9) de Ranitz, (10) Opsomer, (11) Piérard, (12) etc ., et surtout chez
toi[ .]
J'ai reCu une lettre de ma nièce Alineke la béguine, (13) elle se
porie bien et dit que tout va bien à Zonneschijn . eest la première
nouvelle qu'elle m'envoie . comme je serafs heureux quand je te verrai ici avec ton courageux René . (14)
au revoir
ton vieux Clausken
(1) Fotokopie in VNL.
(2) Claus verwees naar de operatieve ingreep eerder in 1917 (zie hiervóór
noot 83) .
(3) De overzet De Rat of De Ratte te Deurle . Zie : Wouter Verkerken, Het
land van Buysse, volgens Cyriel Buysse. Een inventaris van de realiteit en het
fantasierijke realisme in de topografie van het oeuvre van Cyriel Buysse, Gent
1994,p . 151 .

(4) Misschien het huidige Cyriel Buyssepad te Deurle .
(5) Claus' woorden vertonen een opvallende gelijkenis met een passage
uit Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925], p . 56 (VWG p . 1241) :
`Wij waren bijna buren, ginds in Vlaanderen, en dikwijls kwam hij mij
bezoeken . Hij hield van de plek waar ik woonde, daar boven op den heuvel, met het bosch rondom mij in de diepte en 't heerlijk vergezicht langs
alle kanten over 't schoone Vlaanderen . Hij kwam daar bij mij zitten staren
en droomen, luisterend naar het gezang der vogelen . 0! die vogels van den
Molenheuvel, wat konden zij hem in verrukking brengen!'
(6) Claus verwijst misschien naar het personage Pierken, de zoon van de
`varkensslager' in hoofdstuk vier `De varkenskar', in Oorlogsvisioenen (1915)
(VWS, p.197-330) .
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(7) Edmond Glesener (1874-1951), auteur en lid van de Académie
Royale de Langue et de Littérature FranCaises de Belgique . Tijdens de Eerste
Wereldoorlog organiseerde een comité, bestaande uit de schilders Maurice
Guilbert (1876-1938), Isidoor Opsomer en Rodolphe Wytsman (18601927), samen met de directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum
C .W.H . Baard en met Edmond Glesener als secretaris, rondreizende tentoonstellingen van Belgische kunst in Nederland . Zie : Isabelle de Jaegere en
Johan De Smet, Emmanuel Viérin 1869-1954. Schilder van het licht/Peintre
de la lumiére, Antwerpen 2004, p. 67 .
(8) Olympe Gilbert was redactrice van de Luikse krant La Meuse, vriendin van het echtpaar Claus en betrokken bij de Lemonnier-huldiging in
1903 .
(9) Arthur Buysse .
(10) Waarschijnlijk de heer en mevrouw (advocaat) de Ranitz, in 1911
woonachtig in de Nassaulaan in Den Haag . Zie Marc Somers 1987, p . 77
(zie hiervóór noot 30) . Freule de Ranitz was een Haagse huisvriendin van
Nelly Buysse-Dyserinck .
(11) Isidoor Opsomer.
(12) Louis Piérard (1886-1951), Belgisch journalist, politicus en kunstcriticus . Piérard bracht de Eerste Wereldoorlog door in Den Haag .
Misschien ontmoette Claus Piérard tijdens diens verblijf in Londen in
november 1916 .
(13) Bij het begin van de oorlog had Claus enkele schilderijen in veiligheid gebracht bij zijn nicht Aline Vuilers (1863-1935), begijntje in het
Gentse Groot-Begijnhof.
(14) Claus lijkt te verwijzen naar een niet teruggevonden briefvan Buysse
waarin de auteur zijn bezoek aankondigde, in het gezelschap van René
Buysse .
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[Brief van Emile Claus aan Cyriel Buysse] (1)
29 oct : 17
22 Thomasstreet
lv.

1

Mon cher Cyriel
avant tout mes vives félicitations pour le Schaetsenrijder Schavendynder (2) un de tes chefs-d'oeuvre . (3) ayant vécu comme gamin et
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jeune homme jusqu'à 21 ans à la Campagne le long de la Lys, (4) et
devant la maison de mes parents les immences prairies tons les hivers
inondés : moi même enragé, nageur, primo cartello, et passionné
`Ysvogel', (5) ne groots krabber comme patineur. (6) je suis un des
rases lecteurs qui peut saisir routes les finesses dans ce conte : la vie de
ces gamins, 1'amour passionné de l'adolescent, je m'y attendait
comme observation . mais la joie que j'éprouve, en vows voyant si eersister. je reviens aux souvenirs à cet age là . j'ai les doigts gelés malgré
mijn Wanten je frissonne en passant au dessus de ce bleu profond qui
pourrait m'engloutir . je vois sous la glace 1'ondulation de ces herbes
vertes qui dans le courant invite [?] l'anguille, et puffs le givre et les
asbres du verger, couvert de n eige . de l'impression de ces frais [ . . .] (7)
et piquant par cette période de forte gélé eest un bien beau tableau
que ru as envoyé dans le monde .
Bazal (8) va bien it a été à Paris et maintenant it est rentré à Asras .
Le brave René (9) m'a écrit une gentille lettre, quells joie si je pouvais te revoir ici à Londres . (10) Je continu à progresses vers la guérison complète . (11) je reprend même mon travail mais doucement .
Bien de compliments chez toi et chez Arthur, (12) et aux amis . j'ai
serré la main ici à Piérard. (13)
ton dévoué
Emile Claus
(1) Fotokopie in VNL.
(2) Onderaan toegevoegd .
(3) Claus verwijst naar De roman van de Schaatsenrijder, verschenen bij
De Wereldbibliotheek - Maatschappij voor Goede en Goedkoops Lectuur
te Amsterdam in 1918 . Als Uit het leven van een schaatsenrijder verscheen
het eerder in drie afleveringen in Groot Nederland (1917) ( V W3, p. 1-142) .
(4) In tegenstelling tot veel tijdgenoten startte Claus eerder laat zijn kunstenaarsopleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Antwerpen . Zo was hij tot zijn eenentwintigste jaar jaarlijks getuige van de
overstroming van de Leie in zijn geboortedorp Sint-Eloois-Vijve
(Waregem) .
(5) Claus verwijst hier naar het schilderij De ijsvogels, (1891), olieverf op
doek, 148,5 x 205 cm, Gent, Museum voor Schone Kunsten, mv. 1892-A .
(6) Geciteerd in Joris van Parys, `Sporen van Zola (1888-1893)', in :
MCBG XIX (2003), p . 58 .
(7) Onleesbaar.
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(8) Léon Bazalgette .
(9) René Buysse .
(10) Blijkbaar bestond op dat ogenblik de mogelijkheid van een derde
oorlogsreis van Buysse naar Londen .
(11) Over Claus' herstelproces na zijn operatie eerder in 1917 zie hiervóór noot 83 en brief 17 aant . 2 .
(12) Arthur Buysse .
(13) Louis Piérard (zie hiervóór brief 17 noot 12) . In oktober 1917 verliet Piérard Nederland . Hij werd oorlogscorrespondent, onder meer voor
De Telegraafen Le Figaro . Uit de brief blijkt dat Piérard nog een tweede
maal naar Londen reisde .
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DAGEN IN DEURLE

1911 - 1914
door
Joris van Paws

Onder de feuilletonstreep

Leest heden het vervolg van den schoonera roman van Cyriel Buysse : 'n
Leeuw van Vlaanderen . Op de bres, propagandisten, voor het winnen
van nieuwe lezers. Met het begin van onzen nieuwen feuilleton is er
goede gelegenheid.'
(Vooruit, 12 .4 .1911)
In de brochure " Vooruit" en de Vlaamsche Beweging uit 1913 bestempelt Anseele het socialistische kopstuk Kappuijns in 'n Leeuw van
Vlaanderen als een `platte karikatuur', iemand `die van anders niet
spreekt dan van beafstukken, nog beafstukken en altijd beafstukken' .l
Allicht heeft hoofdredacteur Aimé Bogaerts van Vooruit een genuanceerder kijk op het personage, aangezien de krant drie dagen na de
Antwerpse Buysse-huldiging van 9 april 1911 start met de publicatie
van 'n Leeuw van Vlaanderen als dagelijks feuilleton . 2 De door
Anseele gewraakte passus in de speech van Kappuijns komt zelfs extra

(1) Eduard Anseele, "Vooruit" en de Vlaamsche Beweging, Gent 1913, p. 11 .
(2) Op de voorpagina van de editie van 10 april staat deze aankondiging: `Leest morgen
allen 'n Leeuw van Vlaanderen, het prachtige werk van Cyriel Buysse . Maakt van die gelegenheid gebruik om nieuwe lezers te winnen voor ons blad . Allen medegeholpen aan die groote
propaganda' . 'n Leeuw van Vlaanderen is het tweede Buysse-feuilleton in Vooruit na Mea
Culpa (31 .10 .1910 tot 6 .12.1910) ; zie Lynn Minnaert, `Waarom Buysse nooit de Vlaamse
Zola werd . Cyriel Buysse en het Vlaamse socialistische feuilleton rond de eeuwwisseling', in :
MCBGXVII, p .153-155 . Minnaert vraagt zich af waarom Vooruitkoos voor Mea Culpa, `een
tranerig liefdesverhaal over een arm arbeidersmeisje dat zwanger wordt van de rijke bourgeois
René' . (MCBG XVII, p . 155) . Vooruit presenteerde de roman als een pleidooi voor de rechten van de vrouw. In het op Mea Culpa gebaseerde, door de Multatulikring in 1905 gecreëerde toneelstuk Het rechtwaarvan de tekst verloren is gegaan, werd dat aspect wellicht nog
sterker benadrukt aangezien Vooruit (6.3 . 1905) het stuk aan zijn vrouwelijke lezers aanbeval
met het argument dat het `een lans breekt ten voordele der vrouwenrechten .'
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in het licht te staan doordat aflevering 20 eindigt met : `Veur 't uugenblik 'n zein 't gien romans noch gien verzen die we moeten hên,
moar buufstikken . . .' ; waarop aflevering 21, nota bene in de editie
van 1 mei, aansluit met : `Hij schreeuwde 't uit : "buufstikken!" in
plat, Gentsch-Vlaamsch' .
Het is begrijpelijk dat Anseele wel eens gefrustreerd reageert op
Buysses weigering om proletarische literatuur te bedrijven of althans
zijn bekendheid als dramaturg van de Multatulikring te laten uitspelen in de propaganda van de partij . `Onsterfelijk', wordt het boerendrama Het gezin Van Paemel in de geciteerde brochure genoemd,
maar waarom schrijft Buysse niet eens een arbeidersdrama van dat
kaliber of een Vlaamse Germinal? - ` Waarom kan hij voor ons, proletariërs, niet? Omdat hij niet wil!' 3 Verder dan Een sociale misdaad
wil Buysse inderdaad niet, al gaat hij daar in vergelijking met de
novelle De wraak van Permentier waarop het stuk gebaseerd is
behoorlijk ver. Hoe dan ook: hij voelt er niets voor romans en toneelstukken te produceren ter illustratie van het collectivistische gedachtengoed achter de schilderkunstige gewrochten waarmee de muren
van de toneelzaal van de Gentse socialisten gedecoreerd zijn - `symbolische voorstellingen van kapitaal en arbeid, die ik niet kan bewonderen' . Bovendien is hij van mening `dat een artiest volkomen onafhankelijk moet willen zijn . . . of liever ; hij "moet" het niet "willen"
zijn, hij is het, hij is absoluut vrij aan alle kanten, want als hij denkt
dat hij het "moet" zijn, dan is het ook al weer niet zuiver .' 4 Wat hij
over het hoofd ziet is wat zijn vriend Marcellus Emants - telg van een
Haags geslacht van juristen - in dezelfde bundel interviews uit 1913
opmerkt : `dat iemand die voor geld moet schrijven, vanzelf door de
omstandigheden gedwongen wordt veel meer rekening te houden
met het publiek dan ik . . .'S
Elders in het interview zegt Emants dat hij `dolgraag' een socialistisch boek zou schrijven maar het niet doet omdat hij het leven van
fabrieksarbeiders niet voldoende kent . Toen hij een boek schreef over
het boerenleven, is hij bij die boer gaan logeren . Buysse hoefde niet

(3) Zie noot 1 . De Bietenstekker en Het leven van Rozeke van Dalen omschrijft Anseele als
`Zola en Hendrik Conscience in hetzelfde brein' .
(4) Elias d'Oliveira, `Cyriel Buysse', in : De jongeregeneratie, Amsterdam 1913 ; herdrukt in :
'80 en '0 aan het woord Amsterdam 1966, p . 118-119 .
(5) D'Oliveira , `Marcellus Emants' , p . 75 (zie noot 4) .
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bij boeren te gaan logeren voordat hij Het gezin Van Paemel kon
schrijven, en in het ouderlijk bedrijf in Nevele heeft hij het leven van
fabrieksarbeiders eveneens van dichtbij kunnen gadeslaan . Maar hij
beseft dat hij niet in staat is zich even direct en natuurlijk in te leven
in hun wereld, en nog minder in die van het stadsproletariaat waarvan hij weinig meer dan alleen de buitenkant kent .
Warme vriendschap zal het tussen Buysse en het socialisme nooit
worden, al is de relatie niet zonder meer af te doen als `oppervlakkige sympathie' 6 of `afstandelijk respect' .' Uit oprechte bewondering en
waardering voor de pogingen van de socialisten om ervoor te zorgen
dat de levens- en werkomstandigheden van het fabrieksproletariaat
menswaardiger worden, zal hij nog verscheidene romans en verhalen
kosteloos afstaan voor publicatie als feuilleton in Vooruit - later ook
in Volksgazet - terwijl hij liberale kranten en tijdschriften wel laat
betalen .$ Van zijn kant beseft Anseele ter dege dat Buysse juist door
het feit dat hij buiten de politiek staat, met zijn onverbloemde schildering van de toestanden op het platteland indirect een maatschappijkritische functie heeft die geen andere schrijver in Vlaanderen kan
en wil vervullen . In de brochure uit 1913 is de socialist niet vriendelijker voor de auteur van Het gezin Van Paemel dan voor Streuvels,
Vermeylen en Baekelmans, maar tijdens de receptie na de `volksvertonning' door de Multatulikring in de `groote Schouwburg' van Gent
op Paaszondag 16 april 1911 - een echo van de huldiging in
Antwerpen - pakt hij uit met een speech waarin hij Buysse roemt
omdat hij `met zijn kunst bij ons staat' . 9 De Gentse christen-democraat Alfons Sevens - geen vriend van Anseele - zal zich na de oor-

(6) Minnaert, p . 156 (zie noot 2) .
(7) Herman Balthazar, `Cyriel Buysse en het Gentse socialisme', in : Yang, juni 1982, p . 20 .
(8) Over een verzoek van het Antwerpse liberale blad De Vrije Stem schrijft Buysse in april
1911 aan Van Dishoeck : `Ik heb heusch geen idee wat we zooal moeten vragen . Probeer maar
eens iets: b.v. 75 of 100 gulden per boek . Die lui kunnen heusch wel wat betalen' ; c it . i n
S .A.J . van Faassen, `Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C .A.J. van Dishoeck, I : 19051914' ; MCBG IV, p . 31 . Ook De Vlaamsche Gazet van Brussel is geïnteresseerd : zie Van
Faassen, MCBG IV, p . 30 . Vgl. CB aan drukker-uitgever Alfons de Backer van Vooruit,
9 .5 .1911(AMVC, B995) : `Van verschillende zijden wordt mij toestemming gevraagd tot het
publiceeren in dagbladen enz . mijner in boek verschenen werken . [ . .j . Uit waardeering en
sympathie voor de Arbeiderspartij heb ik aan Vooruit geen honorarium gevraagd .'
(9) Vooruit, 18 .4.1911 ; zie A. van Elslander, `Cyriel Buysse te Gent gevierd' ; MCBG I, p .
90-92 .
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log herinneren wat de socialist op het Buysse-feest in Antwerpen zei :
`Over Vlaanderen lag een grauw zeil gespannen . Hij, met de socialistische partij, sneed er met een reusachtige schaar gaten in, ten einde
lucht en zon aan de werkende klas in Vlaanderen te brengen .' 1°
Voor Buysse is het zeker een opluchting dat hij na Pasen terugkan
naar de privileges van het incognito bestaan . Met zijn zwager
Edmond de Keyser en met Claus en Bazalgette reist hij van 23 april
tot 6 mei per auto door Picardië, Normandië en Bretagne, en verder
via de Loire-streek tot in Haute Auvergne . In de bundel Per auto uit
1913 waarin hij het verhaal doet van deze reis, worden geen namen
genoemd, maar de hoofdpersonages zijn onmiddellijk te herkennen :
Edmond als `de fatsoenlijke mens', Bazalgette als `de filosoof', Claus
als `de schilder' en de auteur als `de schrijver-chauffeur' . Hoewel
Bazalgette de rol van `filosoof' toebedeeld krijgt, is hij het die de
route uitstippelt, de hotels kiest en de etappes plant . `Hij heeft maar
één gebrek,' plaagt Buysse, `hij wil, als het ook maar enigszins kan,
aan niemand de weg vragen!' 11 Van dat `gebrek' maakt de auteur
dankbaar misbruik, want het is meer dan eens de oorzaak van hilarische misverstanden waardoor hopeloos verkeerd wordt gereden en
groteske omwegen worden gemaakt . Titels van een paar kapittels in
Per auto en in de naoorlogse bundel De laatste ronde: `Om uit Lisieux
te komen', `De weg vragen', `Op zoek naar de kathedraal van
Bourges' . . . . Ook als Bazal zichzelf zover kan krijgen dat hij de weg
vraagt, wordt hij het mikpunt van plagerij . Hij is namelijk `een allerbeleefdst en vriendelijk man, en wel voornamelijk met minderen :
zijn "overbeleefdheidsgevoel" ging zo ver, dat hij, om de aangesproken persoon alle moeite te besparen, zelf het antwoord op de vraag
gaf.' 12 In dat opzicht doet Buysse overigens niet onder voor Bazal . In
De vrolijke tocht bekent hij dat hij in het dagelijks leven wel eens last
heeft van overdreven scrupules wanneer iemand zich bij hem excuseert : "t Komt feitelijk hierop neer, dat ik terstond en onweerstaanbaar de behoefte voel, mij zelf bij zo iemand te excuseren, dat ik

(10) Alfons Sevens, Vakantiebrieven, Gent z.j . (ca . 1925), p . 24 . Vgl . het Anseele-citaat in
Clovis Baert, `Cyriel Buysse', in : De Dag, 25 .5 .1935 : `Hij heeft de doodswinselen, die
Vlaanderen omknelden, losgewikkeld en doen vallen . In den strijd voor ontvoogding heeft
Cyriel Buysse zijn rol gespeeld ; en het was geen kleine rol .'
(10) De laatste ronde, VW 6, p . 501 .
(12) Per auto; VW 6, p . 302 .
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Buysse in Auvergne, april 1911. Foto bij de recensie van
André de Ridder van De vrolijke tocht in Den Gulden Winckel,
sept. 1911, met onderschrift:
Après un dejeuner aux truites à Massiac . Repos du chauffeur :

excuses van hem verg, wat voor onmiddellijk gevolg heeft de misdadiger een intens verongelijkt gevoel te geven ." 3
Zwager Edmond heeft onderweg een prozaïsche maar allerminst
onbelangrijke functie : de spijkers uit de banden halen, de banden
weer oppompen en desnoods inspringen als chauffeur . Edmond - in
de familiekring Mondje - wordt geportretteerd als een goedige bonvivant, niet bepaald erudiet en fantasierijk en door zijn reisgenoten
dus gemakkelijk in de maling te nemen . Toch blijkt hij niet zo naïef
als Bazalgette en Claus geneigd zijn te denken, zodat ze zich zelf meer
dan eens door hem - met Cyriel als stille medeplichtige - bij de neus
laten nemen . In zijn luchtig, opnieuw vaak ironiserend verhaal
schetst Buysse subtiel de psychologie van zijn reisgenoten en hun

(13) De vrolijke tocht; VW 6 p . 216 .
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onderlinge relatie, maar leerrijk is vooral zijn eigen positie : zowel
Edmond als Claus en Bazalgette zien hem als hun bondgenoot in de
practical jokes die ze met elkaar uithalen, terwijl hij in werkelijkheid
de twee partijen even geamuseerd observeert en tegen elkaar uitspeelt . Comédie humaine in het klein :
vleiend liet de fatsoenlijke mens verstaan, dat hij de schrijver-chauffeur wél voor een normaal-verstandig wezen hield en dat het hem
aangenaam zou zijn zijn boeken eens te lezen . Ja, hij interesseerde
zich werkelijk, hij die anders nooit las, bekende hij zelf ; hij vroeg de
schrijver hoe hij zijn boeken schreef, of dat inderdaad allemaal
gebeurde feiten waren die hij vertelde en hij vroeg hem zelfs waarom
hij zijn boeken niet in 't Frans schreef: een taal die iedereen verstond,
terwijl het Nederlands toch door zo weinig mensen werd gebruikt .
Kortom, het leek een echte, wederzijdse eenstemmigheid van smaak
en van gevoel, zodat de fatsoenlijke mens niet twijfelde, of de schrijver voelde voor de schilder en de filosoof dezelfde stil-meewarige
minachting die hij, als fatsoenlijk mens, heimelijk voor hen koesterde .
Die minachting voelde de fatsoenlijke mens het duidelijkst in zijn
eigen superioriteit tegenover de schilder en de filosoof op motorgebied. De fatsoenlijke mens kon zijn eigen wagen besturen, hij wist
hoe een motor in elkaar zat, kende de geheimen van carburatie en
ontsteking, kon desnoods een band opleggen . Van dat alles wisten de
filosoof en de schilder geen zier ; en meer dan eens had de fatsoenlijke mens er zijn ondeugend leuk genoegen in, de `twee artiesten'
zoals hij ze soms noemde, de onzinnigste verzinsels op te hangen . En
de `artiesten' geloofden maar raak, argeloos als kinderen [ . .114
Dat de stemming vrolijk blijft komt alvast niet door het weer - `le
temps n'a pas été formidable', bericht Claus aan Lemonnier; `de la
pluie et beaucoup de froid même de la neige, si près du Midi, heureusement que nous nous sommes réchauffés par l'enthousiasme .' 15
De eerste week regent het inderdaad bijna onophoudelijk : `onder de
wielen van de auto spatte de gele modder in brede waaiers van vie-

321 .
(15) Emile Claus aan Camille Lemonnier, ongedateerd (mei 1911) ; Musée Camille
Lemonnier, Elsene .
(14) Per auto ; VW 6, p .
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zigheid op', schrijft Buysse ; `Wij zaten alle vier met hoge schouders
onder opgezette kragen in elkaar gebukt, de ogen bijna dichtgeknepen, de zitplaats nat - kindernat, zoals er een van ons het noemde onder de aanhoudend-gierende slagbuien .' 16 Wat voor de toeristen
een lelijke tegenvaller is, levert in Per auto wel de beste bladzijden op .
Over het uitgeregende circus bijvoorbeeld, in een afgelegen dorpje op
het Normandische platteland ; over de povere begrafenisstoet op een
verlaten landweg in Bretagne; over de aankomst in Amiens tijdens
een voorjaarsstorm : `Het leek wel of de ganse oude stad, met slaande
luiken en piepende deuren, werd heen en weer geschud . Alleen de
kathedraal stond daar almachtig en onwrikbaar, als iets dat duren zal,
zolang de wereld duurt .' 17 Een mooi contrast vormt het slaperige garnizoenstadje dat alleen 's avonds even wakker wordt geschud door de
korte haltes van de twee sneltreinen uit en naar Parijs waarmee iets
van de opwindende sfeer van de hoofdstad meewaait ; en het vergeten
gehucht waar de overgrootvader van Bazalgette vandaan komt - door
Léon zelf op een kaart aan Lemonnier beschreven als `le pauvre
hameau de La Bazalgette, niché à 900 mètres d'altitude sur le roc du
Causse de Sauveterre, près des prodigieuses gorges du Tarn' . 18
La Bazalgette wordt in december 1911 gepubliceerd in Elsevier's.
Evenals een aantal schetsen uit de bundel Stemmingen die rond
dezelfde tijd verschijnt, zou het stukje perfect passen in de reeks `couranten-feuilletons' in Het Vaderland waarmee Couperus het verlies
van zijn inkomsten als romancier compenseert . In zijn notitieboekje
tekent Buysse aan : `Couperus n'écrit plus de romans . Il a raison . Moi,
je veux écrire le libretto d'une opérette .' De ironische notitie is verwerkt in de inleidende alinea van de satire Ein Wassertraum .
Oorspronkelijk plagiaat in enkele bedrijven die eveneens in december
1911 in De Telegraafverschijnt : `Ik heb een flink besluit genomen . Ik
wil geen romans meer schrijven! In zoverre ga ik doen gelijk mijn
vriend Couperus, die journalist geworden is, en als dusdanig dadelijk
weer zijn roem zag opluisteren [] Maar ik hoop nog beter - dat wil
zeggen : slimmer - te doen dan Couperus : Ik ga operette-libretti

(16)

312 .
299 .
(18) Léon Bazalgette aan Camille Lemonnier, Moulin des Noës 27 .6 .1911 ; Musée Camille
Lemonnier, Elsene . Zie Joris van Part's, `Cher Bazal', in : MCBG XIII, p . 45-46 .
Per auto; VW 6, p.

(17) Per auto; VW 6, p.
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De internationale roeiwedstrijden op het zeekanaal Gent- Terneuzen.
Prentkaart van de massale belangstelling van de Gentse bourgeoisie
in Terdonk voor de editie van 1911 waarover Buysse verslag
uitbracht in de Haagse krant Het Vaderland .

schrijven' .' 9 Hoe is hij op het idee gekomen? Ongetwijfeld geïnspireerd door de primitieve teksten van succesoperettes zoals Ein
Walzertraum uit 1907 waarmee de Weense componist Oscar Straws
de Straussen met dubbel s in populariteit nabijkwam . De oude
vriend die Buysse meetroont naar Ein Walzertraum - zijn model voor
de pastiche Ein Wassertraum - vertelt dat hij goed is gaan boeren
sinds hij van het schrijven van `smart-poëzie' is overgeschakeld op de
verkoop van grammofoons en de exploitatie van een cinematograaf.
De `ironist' Buysse op zijn best : `Ik feliciteer je, zei ik. Ik weet niet
waarvoor, maar ik feliciteer je ; je ziet eruit als iemand, die het waard
is om gefeliciteerd te worden .'
Librettist? Nee, toch maar niet . Bij wijze van divertissement proeft
Buysse in 1911 en 1912 liever af en toe van de sportjournalistiek,

(19) `Ein Wassertraum', in: De Telegraaf, 23 .12 .1911 (ongebundeld) ; VW 5, p . 1123 .
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met stukken in Het Vaderland over de internationale roeiwedstrijden
op het zeekanaal Gent-Terneuzen 20 en over de Nederlandse hockeycompetitie . 21 Allicht zijn het deze verslagen en de reportage Cyriel
Buysse als automobilist 22 van Bé Stolk in Het Vaderland van 13 en 20
november 1911 die Couperus een aantal maanden later in dezelfde
krant inspireren om aan het begin van het feuilleton Gevraagd: een
secretaris 23 te waarschuwen dat hij in geen geval een excessief sportieve secretaris wenst maar dat kandidaten voor de functie van `sportsecretaris' zich kunnen aanmelden bij collega Buysse .

Deurle aan de Leie
Geliefden, schilders, dichters waakt! I Gij al bezielde scharen, I Die hier
te Leie uw handen slaakt; I 0 eedle kunstenares, I Die schept en zingt
en dicht alom, I Waakt op uw heiligdoml 24
(Richard de Cneudt, Deurle 20 .8 .1911)
Als natuurbeschermers avant la lettre zijn de vrienden Buysse en
Emile Claus niet te spreken over de respectloze ingrepen waardoor de
landschappen van hun jeugd worden verminkt : naar aanleiding van
Streuvels' boekje De landsche woning in Vlaanderen zal Buysse in de
lente van 1914 furieus uitvallen tegen de `barbaren' en `vandalen' die
langs de Vlaamse wegen hele rijen gezonde oude bomen laten
omhakken . 2 Dat de dubbele rij prachtige kastanjes aan de Kortrijkse
Steenweg in Astene er nog staat is alleen te danken aan de invloedrijS

(20) VW7, p . 328-335 ; beide stukken oorspr. in Het Vaderland `De grote roeiwedstrijden
Gent-Cambridge' (31 .5 .1911) en `De roeiwedstrijden van Langerbrugge' (22 .6 .19 11) .
(21) Zie Nop Maas (ed .), `Aanvullingen bij het Verzameld Werkvan Cyriel Buysse' ; MCBG
III, p . 8-9 en p. 27-32; zie ook hierna het kapittel `Hekel aan Hoedendoos' .
(22) Maas, MCBG III, p . 38-44 . (zie noot 21)
(23) Louis Couperus, `Gevraagd : een secretaris', in: Het Vaderlaníh 13 .4 .1912 ; VW 27, p.
232 .
(24) Uit het gelegenheidsgedicht dat De Cneudt voordroeg tijdens de Leiedemonstratie
van 1911 (zie hierna) .
(25) `Naar aanleiding van Stijn Streuvels' boekje: De landsche woning in Vlaanderen' ; GN,
juli 1914 ;VW7, p . 209 .
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ke relaties van Claus, getuigt Buysse . 26 Tegen de dreigende verminking van het Leielandschap in de buurt van Gent door de plannen
om de meanderende rivier recht te trekken en te kanaliseren heeft hij
zelf al in 1909 in De Vlaamsche Gazet geprotesteerd met het emotionele pleidooi Laat ons de Leiel 27 Twee jaar later is het duidelijk dat een
gecoordineerde actie noodzakelijk is om de dreiging definitief af te
wenden . `Voor de Leie ijveren wij sterk . Ik schreef nog eens artikels
in Vlaamsche Gazet en Flandre Libérale', 28 meldt hij in juli 1911 aan
Ary Delen, die evenals Lode Baekelmans en Herman van
Puymbrouck stichtend lid is van de in 1910 opgerichte Vereeniging
tot Behoud van Natuur- en Stedeschoon . 29 Vanaf 1912 zal deze
Antwerpse vereniging twee `buitensteedsche bestuursleden' tellen :
Cyriel Buysse en journalist Leonce Du Catillon .
Met steun uit Antwerpen organiseert de kring Gent Voorwaarts op
zondag 20 augustus 1911 in Deurle een bootdemonstratie en een
`protestmeeting' in de open lucht met honderden deelnemers waaronder Claus en Buysse en de adellijke burgemeesters van de streek met name ook graaf 't Kint de Roodenbeke, die al meer dan 25 jaar
burgemeester is van Bachte-Maria-Leerne en in november zal worden
verkozen tot ondervoorzitter van de Senaat . Niet toevallig vindt de
demonstratie plaats in Deurle, het mooiste van de Leiedorpjes bezuiden Gent . Een eigenlijk dorpsplein is er niet - alleen een verbreding
van de dorpsstraat ter hoogte van het kerkje en het kerkhof - maar

(26) Zie Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen ; VW 6, p. 1228 : `Hoe dikwijls zijn ze
niet, door staats- of provinciale ingenieurs, met het doodsteken gemerkt geweest! Telkens
sprong Claus op de bres, telkens ging hij om hun behoud smeken bij de verantwoordelijke
ministers en zelfs bij de Koning in persoon .' Vgl . een niet te dateren naoorlogs artikel `Pour
nos arbres' van Buysse in La Flandre Libérale (fotokopie, VNL) : `Depuis quelques jours ils
sopt marqués, les hêtres magnifiques qui jalonnent la grand'-route de Courtrai entre
Maltebrugge et Laethem, les tout derniers qui nous restaient après l'oeuvre méthodique de
dévastation des Allemande ! On nous avait assuré que seuls les arbres morts ou mourants
seraient abattus . Erreur, tromperie, tous sopt condamnés !'
(27) VW7, p . 312 ; oorspr. in : De Vlaamsche Gazet (27.10 .1909) en De Week (30 .10 .1909) .
Vgl . Emmanuel de Bom, `Een noodkreet om de Leie', in: NRC, 23 .7 .1909 .
(28) CB aan Ary Delen, Afsnee 8 .7 .1911 ; MCBG III, p. 83 . Zie Eddy Vaernewijck, `Laat
ons de Leie. Kroniek van het protest tegen de kanalisering van de Leie in 1911', in : Jaarboek
XXXIII van Heemkring Scheldeveld, 2004, p. 113-114; De brief van Buysse in LFL
(7 .7 .1911) begint als volgt: `De mime qu'il y a quelques années, je prends la plume avec tristesse et colère, pour défendre une chose de beauté contre les entreprises scélérates .'
(29) Zie Thijs Caspers, De geschiedenis van de natuurbescherming in Vlaanderen van 19101940, p . 22-25 (proefschrift KU Brabant, Nijmegen 1992) .
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verspreid over het grondgebied staan niet minder dan vijf kasteeltjes . 30 Twee ervan zijn pas gebouwd tussen 1906 en 1910 : Les Buttes
de St . Aldegonde van burgemeester Bella Faille d'Huysse aan de
Dorpsstraat, en La Butte van de familie van burggraaf de Spoelberch.
La Butte staat op een uitloper van de Molenberg, een rivierduin die
achter het kerkje hoog boven de Leievlakte uitrijst . Hoe sterk Buysse
zich aangetrokken voelt tot deze dichtbegroeide heuvel en de 16eeeuwse windmolen waarmee hij sinds zijn kindertijd vertrouwd is
bewijst het molenvignet dat al in 1908 zijn mooiste briefpapier
siert. 31 Omdat hij de oude molen door de recente ontwikkelingen in
het dorp bedreigd ziet in zijn voortbestaan, neemt hij nog voor het
eind van de zomer van 1911 de kapitale beslissing drie hectaren op
de Molenberg die eigendom van molenaar Serafien de Baere 32 zijn
aan te kopen en zich voor de toekomst te verzekeren van een aantrekkelijker werkplek dan het donkere, vochtige paviljoentje in het park
in Afsnee dat hij na `vele natte, zonloze zomers' definitief heeft moeten opgeven . In afwachting heeft hij een voorlopig `refuge' op de
rommelzolder van Maison Rose waar hij althans niet voortdurend
wordt gestoord als hij wil schrijven . "t Is of je een doodarm artiestje
van Montmartre bent', roept Stolk uit als ze dit `heiligdom' voor het
eerst betreedt : `De werktafel, een gewoon houten ding, stond onder
het schuin in 't dak geplaatste venstertje ; aan een balk hing een oude
petroleumlamp . Op den grond een soort kermisbed : een matras met
een deken er over ; dat was zijn chaise-longue . Tot waar het dak den
grond raakte, stond een geheele zijde van dat vertrek vol oude rommel' . 33 In dit rommelkamertje zal hij werken tot hij zich kan installeren op de plek die hij Stolk in oktober 1911 laat zien na een uitstap
naar Neveles

(30) Zie Urbain van den Heede, Geschiedenis van Deurle, Sint-Martens-Latem 1992, p .
93-123 .
(31) Zie de kleurenafbeelding van de eerste brief aan Lode Baekelmans (22 .9 .1908) in :
Joris van Parys, `Buysse, Baekelmans & Buizingen', in : Zuurvrij. Berichten uit het AMVCLetterenhuis, nr. 8, juni 2005, p . 20 . De pentekening is gesigneerd AH . ; waarschijnlijk zijn
dat de initialen van de Gentse graficus Armand Heins (1856-1938) ; voor de bundel lithografieën En Hollande (Gent 1902) van Heins heeft Buysse als voorwoord `Au fll de Peau et sur
les Galmes rives' geschreven (VW7, p . 831-833) .
(32) Zie Eddy Vaernewijck, `Serafien en Gaston : twee Deurlese typen uit het werk van
Cyriel Buysse', in : MCBG XVI, p . 245-256 .
(33) Bé Stolk, `Cyriel Buysse als automobilist', in : Het Vaderland 13 .1 1 .191 l ; MCBG III,
p . 3 8- 39 .
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Terugrijdend, bezoeken we nog een geliefkoosde plek van Buysse .
Bij het schilderachtige dorpje Deurle staat op een heuvel een oude
molen van donker hout, die vleermuisachtig zijn wieken uitspreidt
tegen den hemel . De heuvel is begroeid met dicht, laag geboomte en
boven is een plateau, van waar men ver in alle richtingen het panorama overziet .
Onlangs heeft Buysse dit terrein met den molen gekocht, met 't plan
er later misschien een woning te laten bouwen . Maar de molen, de
bekende `Molen van Deurle', moet blijven bestaan ; en de molenaar
zal er zijn werk blijven verrichten . En voor deze idealen verwezenlijkt zijn, rijdt Buysse dikwijls naar zijn nieuwe bezitting, laat paden
aanleggen door de boschjes, dien den heuvel overgroeien, leidt zelf
het werk, terwijl zijn auto beneden aan den voet onbeheerd en toch
veilig staat te wachten . 34
Heel het dorp is Buysse dankbaar, vertelt Stolk, omdat hij `heeft verhoed, dat de oude molen, de trots der streek, afgebroken werd' .
Anders dan zij heeft begrepen, blijft de molen eigendom van de
molenaar.

`Benijdenswaardig is de rol van verslaggever geenszins'
Maar in 't jaar 1911 durven nog onze academici, van ambtswege aangesteld om voor de belangen van taal en letteren te zorgen, in het
Staatsblad een document uitgeven, dat wel een parodie lijkt, - een slag
in 't aangezicht der heerlijke Vlaamsche literatuur van thans: wat
bewijst er beter onze achterlijke toestanden, ons gebrek aan kultuur? 35
(August Vermeylen, september 1911)
Vijfentwintig jaar nadat de Koninklijke Vlaamsche Academie voor
Taal- en Letterkunde tot stand is gekomen, blijft ze haar spotnaam
Klerikale Vlaamsche Academie alle eer aandoen . Bij de oprichting in
1 886 kregen de voorzitter en de secretaris van het katholieke Davidsfonds 3ó bijna vanzelfsprekend dezelfde bestuursfuncties in de

(34) Stolk, Het Vaderlanrh 20 .1
; MCBG III, p. 42 (zie noot 33) .
(3S) Antwoord van August Vermeylen op het door De Boomgaard georganiseerde
`Referendum over den Vijf aarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde', in : De
Boomgaarch september-oktober 1911, p . 613 .
(36) Zie Edward de Maesschalck en Luc Vints, Davidsfonds 1875-2000, Leuven 2000 .
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Academie, en ondanks haar keer op keer bewezen onbevoegdheid in
literaire zaken heeft de klerikale `ploertocratie' die door Vermeylen in
1 896 in Van Nu en Straks 3' en in 1904 in Vlaanderen 38 aan de kaak
werd gesteld, het in 1911 nog steeds voor het zeggen . Voorzitter van
de vijfkoppige `Keurraad' van academieleden die tussen februari
1910 en april 1911 negen keer beraadslaagt over de toekenning van
de literaire staatsprijs voor het tijdvak 1905-1909 is de bijna zeventigjarige pastoor Jan Bols, sinds een kwart eeuw kopstuk van het
Davidsfonds, samensteller van volksliederenbundels en bloemlezingen voor het katholiek onderwijs en sinds 1906 voorzitter van het
genootschap Eigen Leven dat de tijdschriften Dietsche Warande ó
Belfort en Hooger Leven dirigeert . Bols wordt in de jury bijgestaan
door drie andere katholieken : de Antwerpse boekhandelaar Jan
Bouchery, de Kempense auteur Gustaaf Segers en de Leuvense hoogleraar Karel Lecoutere . Bouchery is voorzitter van de Antwerpse afdeling van het Davidsfonds en tot 1910 hoofdredacteur van het
maandblad De Vlaamsche Kunstbode; Segers, de secretaris van de jury,
geniet enige bekendheid als schrijver van Kempische volksverhalen ;
Lecoutere, aan wie de taak van verslaggever werd toevertrouwd, is als
specialist op het gebied van de middeleeuwse letterkunde de aangewezen persoon om zijn licht te laten schijnen over de literatuur van
de 20 s te eeuw. Het vijfde jurylid is de liberaal Willem de Vreese,
hoogleraar in Gent, universiteitsbibliothecaris, lexicograaf, net als
Lecoutere vooral bekend als mediaevist en volgens Emmanuel de
Bom het prototype van `professorale schoolvossigheid' . 39 De plaats
van de ambitieuze De Vreese in het oerkatholieke gezelschap is niet
los te zien van zijn rol in de controverse van 1 896 waarin hij de
Academie in het klerikale tijdschrift Het Belfort heeft verdedigd tegen
het antiklerikale Volksbelang.4 o

(37) August Vermeylen, `Letterkundige Kroniek' in : Van Nu en Straks, maart 1896.
(38) August Vermeylen, `Prof. De Ceuleneer en de academische ploertocratie', in :
Vlaanderen, april 1904 .
(39) Zie Kathryn Smits (cd.), "Een aardig bundeltje brieven' : Stijn Streuvels-Emmanuel de
Bom . De briefwisseling van de jaren 1900-1914, I, Kapellen 2005 ; brief 202 B (11 .11 .1903) .
(40) `Ja, Willem de Vreese is een lief ventje, niet waar?' schreef een diep gechoqueerde Paul
Fredericq toen in een brief aan Max Rooses ; `Ik heb hem, toen hij student was en daarna, de
grootste diensten bewezen [] Maar het schijnt dat hij clericaal is geworden en zijne vroegere
politieke geloofsgenooten daarom meent te moeten beslijken . Het is een ploert, zouden de
Hollanders zeggen . Een gemeene kerel, zeggen wij in Vlaanderen .' (Paul Fredericq aan Max
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`Benijdenswaardig is de rol van verslaggever geenszins', beklaagt
Lecoutere zichzelf, al moet het voor hem en voor voorzitter Bols al
voor de eerste vergadering vast staan dat de prijs alleen kan gaan naar
de schrijver van De vlaschaard. De vraag is niet of er een meerderheid
is voor Streuvels maar of er in het reglement een bepaling voorkomt
die het onmogelijk maakt een auteur voor de tweede opeenvolgende
keer tot winnaar te proclameren . Op 10 april 1911- één dag na de
huldiging van Buysse in Antwerpen - valt bij de ultieme stemming
de beslissing dat de West-Vlaming zichzelf mag opvolgen . 41 `Streuvels
lacht in zijn snor', gnuift Van Puyvelde in het Jaarboek van het
Davidsfonds voor 1911, maar zelfs aan katholieke kant klinkt het
applaus dit keer gegeneerd en is Karel van den Oever niet de enige
die de uitslag van de stemming een `puur brutaal schandaal' vindt . 42
Wat christen-democraat Alfons Sevens in zijn kritisch maandblad
De Witte Kaproen te zeggen heeft over de jury wordt gretig geciteerd
door Het Volksbelang. `Slechts één schrijver in Vlaanderen kreeg tweemaal den vijf aarlijkschen staatsprijs, namelijk Conscience, en dat
met een tusschenruimte van dertig jaar . Wat er nu met Streuvels
gebeurt, is eenvoudig ellendig politiek geknoei . Niemand zal de
groote gaven van Streuvels miskennen, maar in het tijdstip van buitengewoner opbloei der letterkunde, dat wij thans beleven, is het
niet alleen een schandalige kleineering van onze andere Vlaamsche
letterkundigen, maar terzelfder tijd een kleineering van de vruchtbaarheid van ons Vlaamsch ras . Door de vijfjuryleden, leden van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, - hun namen zullen opgeteekend
blijven - wordt bekend gemaakt dat Vlaanderen slechts één schrijver
bezit : Stijn Streuvels . [ . .] Ik kan Streuvels met deze nieuwe onderscheiding geen geluk wenschen . Zij werd hem niet gegeven als getui-

Rooses, Gent 24 .11 .1896 ; AMVC, F466) . Zie ook het kapittel `Vallen en opstaan' in het
hoofdstuk `Tussen twee talen' (1895-1898) .
(41) Zie A.M . Musschoot, `Mei-Augustus 1911 : Cyriel Buysse gepasseerd bij de toekenning van de Staatsprijs', in : Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Amsterdam 1993, p . 592596 . Buysse zal achteraf vernemen dat de stemmenverhouding aanvankelijk drie tegen twee
was maar dat een van zijn `supporters' bij de ultieme stemming overliep naar het andere
kamp . Streuvels' biograaf Speliers (zie noot 44) beweert dat ook De Vreese uiteindelijk voor
Streuvels stemde, maar uit Buysses Oprechte dankbetuiging (zie noot 55) valt af te leiden dat
dat niet het geval was . Gezien de controverse van 1 896 (zie hoofdstuk `Tussen twee talen')
heeft hij de stem van De Vreese allicht niet te danken aan diens persoonlijke sympathie .
(42) Karel van den Oever, `Een onrecht', in : VlaamscheArbeirh 1911, p . 198-200 .
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genis van den blijvender groei van zijn prachtig talent, maar als
bewijs zijner volledige inlijving in een politieke partij .' 43 In zijn lezing
Hoe men schrijver wordt heeft Streuvels in 1910 nog toegegeven dat
hij door de kritiek altijd `als een zondagskind' is behandeld . Dat verklaart de brief op poten aan Sevens waarin hij repliceert dat hij de
voorbije maanden niet alleen is bekroond door de Vlaamse Academie
maar ook door De Nieuwe Gids `Nu zit ik te denken : bij welke partij ik nu wel ingelijfd ben? Wat moest ik nu eigenlijk doen, Fons?' 44
Wat had hij kunnen doen? De prijs niet aanvaarden bijvoorbeeld dat had hij kunnen doen, vinden Vermeylen en Buysse, en op die
manier bewijzen dat hij voor het werk van zijn collega's meer respect
heeft dan de jury. Buysse had zich bovendien wel kunnen voorstellen
dat Streuvels zou hebben gedacht : `Komaan, ik heb immers al vijf
jaar geleden gewonnen, laat nu ook maar eens een ander aan de beurt
komen' . 4 Maar Frank Lateur heeft meer dan één goede reden om de
prijs te aanvaarden . Vier maanden eerder, in januari 1911, is hij verkozen tot volwaardig, `werkend' lid van de Academie, zodat een weigering iets van een stank-voor-dank-effect had gehad . Bovendien,
een gegeven paard moet je niet in de bek zien . `De zaak staat zoo, in
mijn oogen', zegt Streuvels in een brief aan De Bom : `als men 5000
fr. krijgt - de jury, de uitspraak en 't verslag en heel de sanctekraam
lap ik in de lucht - en men kan ze goed gebruiken, dan gooit men ze
niet weg! Ik heb daarmee een groot raam doen steken in mijn kamer
[ . .] en ik heb met mijn vrouw Frankrijk eens afgeloopen deze zomer
en boeken gekocht .' 4
Dat schrijft hij nadat de publicatie van het juryverslag in het
Staatsblad een tweede golf van verontwaardiging door het literaire
wereldje heeft gejaagd . Het door Lecoutere verwoorde verdict van
Bols & co . over de roman De wandelende jood van Vermeylen, die
eveneens in aanmerking kwam : `op eene reeks schoone bladzijden,
S

G

(43) De Witte Kaproen, mei 1911 ; cit. in Het Volksbelang, 20 .5 .1911 (`De vijfjaarlijksche
prijs voor Nederlandsche letterkunde') .
(44) Stijn Streuvels aan Alfons Sevens, 19 .5 .1911 ; cit . Hedwig Speliers, Dag Streuvels. `7k
ken den weg alleen' ; Antwerpen 1994, p. 342. De Bom is het eens met Streuvels : `Ik wou ze
kennen, de bekroonden, die de 5000 frs . terug zouden gestuurd hebben . [] Waarom daar zooveel gewicht aan hechten? Potins littéraires, meer niet . Binnen 10 jaar zal men alleen nog van
de goede werken spreken.' (Smits, brief 654 B, 12 .11 .1911 ; zie noot 39) .
(45) `Oprechte dankbetuiging' ; VW7, p . 342 (zie noot 55) .
(46) Stijn Streuvels aan Emmanuel de Bom, 18 .1 1 .191 1 ; Smits, brief 655 S (zie noot 39) .
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die met een statigen gang voorbijgaan, volgen andere, die door platheden en wansmaak worden ontsierd . Valsch klinkt nu en dan het
tragisch-komisch mengelmoes, en het eeuwig koketteeren met spotternij en sarcasme maakt een mensch wel eens wrevelig .' 47 Exit De
wandelende jood. Nog wreveliger wordt een mens van Het ivoren
aapje van Teirlinck . - En van de `modderliteratuur' van Baekelmans
en Vermeersch . En van de verzen van Karel van de Woestijnti - die
moet nog leren wat ware eenvoud is . `Geenszins benijdenswaardig'
dus, de rol van verslaggever, vooral omdat `na herhaalde schifting'
tenslotte nog `twee letterkundigen van grootti beteekenis' overbleven
en de tweede helaas alweer die hardleerse Buysse, Cyriel was . `Zonder
twijfel is Buysse een kunstenaar met buitengewone gaven, een talent
van eersten rang', zalft de jury, om vervolgens - naar het model van
Persyns recensies in Dietsche Warande & Belfort - des te harder te
kunnen slaan . Dat voorzitter Bols ook al in de jury van 1 896 zat is
duidelijk te merken . Alsof de klok in Vlaanderen vijftien jaar stil
heeft gestaan ;
Tooneelen van brutaliteit ontbreken niet in zijn werk ; de landlieden
[ . .] zijn gemeen boerenvolk, sterk en gezond, maar lomp en onbeschaafd; men ziet en hoort ze vechten, vloeken, jenever drinken en
hunne zinnelijkheid botvieren . Dat er daarnaast nog wel vreugde in
het leven bestaat ; dat er deugdzame, beschaafde lieden gevonden
worden, huisgezinnen, waar eendracht, vrede en onderlinge genegenheid heerschee, ziet de schrijver moedwillig voorbij, of althans
vindt hij dat niet belangwekkend genoeg om in zijne verhalen
gebruikt te worden, zelfs niet tot tegenstelling . [ . .] De meerderheid
van den keurraad acht dit eenti eenzijdige beschouwing, derhalve een
groot gebrek, dat Rozeke van Dale aankleeft . Betreurenswaardig
vindt zij het ook, dat de schrijver een leelijke smet op zijn werk
werpt door dat telkens ploeteren in het vuile, door die grof-zinnelijke voorstellingen, die herhaalde tooneelen van verkrachting . 48
`Gemeen boerenvolk, sterk en gezond, maar lomp en onbeschaafd' .
- Inderdaad, ja, zoals de vrome katholiek Gustave van de Woestijnti

(47) Karel Lecoutere, `Verslag over den vijfjaarlijkschen wedstrijd in Nederlandsche letterkunde' (X ie tijdvak: 1905-1909'), in : Moniteur Beige. Journal Of ciei. Staatsblad 1617 .8 .1911, p . 4741 .
(48) Staatsblad 16-17 .8 .1911, p . 4744 .

92

ze schitterend portretteert op doeken als Boer Kerckhove uit 1910 en
Het antwoord uit 1911 .
Tegenover het `spotbeeld van de samenleving' waarmee de jury zich
bij Buysse geconfronteerd ziet, staat het stralend gezonde werk van
Streuvels : `wij wonen nog wat anders bij dan tooneelen in kroegen of
bordeelen, wat anders hooren wij dan het loeien van den drift . Hoe
glanst hier het leven, het werkelijk "volle leven" in al zijn pracht' .
Anno 1911 in het Belgisch Staatsblad: `het loeien van den drift'! Niet
alleen in Het leven van Rozeke van Dalen, ook en nog luider loeit het
in Het volle leven, `waar de eigen moeder van den wulpschaard aan
het bevredigen zijner dierlijke driften helpt .' Van alle enormiteiten
die hier opgestapeld worden is de meest groteske wel het verwijt dat
`de gevoelszijde' in Buysses werk `weinig ontwikkeld' is : `den klop van
zijn hart hoort men nergens en of hij medegevoelt met de smart, de
ellende, het wee, die hij beschrijft, valt moeielijk te zeggen .' - `Ik
hoor wél de klop van zijn hart, dien gij niet hoort', reageert Alfred
Hegenscheidt, die het vooral onvergeeflijk vindt dat de jury geen
woord van waardering heeft voor 't Bolleken, `misschien Buysse's
diepste werk' .
Hegenscheidts reactie is te vinden tussen de antwoorden op het
referendum van De Boomgaard 49 waarmee André de Ridder de
mening van de Vlaamse schrijvers over het juryverslag peilt . De antwoorden zijn zo voorspelbaar, dat Vermeylen opkijkt van `den droogkomischen ernst' van het referendum . `Hebt ge dan waarlijk iemand
ontdekt', vraagt hij, `buiten het kringetje der academische obscuri
yin, die er anders over denkt dan . . . wij allen, de Vlaamsche schrijvers?' Sarcastisch kwalificeert hij Lecoutere als `een taalgeleerde, uitgever van middeleeuwsche teksten, [ . .] die nooit, zoover ik weet, aan
literatuur of zelfs maar aan literaire kritiek deed' maar desondanks
`onbeschaamd genoeg [is], om de beste vlaamsche schrijvers van
dezen tijd met al het onvervalschte vernuft van een dorpsschoolmeestertje de les te komen spellen!'
En Streuvels? Streuvels antwoordt kort dat hij intussen zijn handtekening heeft gezet onder een voorstel van de Vereniging van
Letterkundigen tot wijziging van het reglement van de staatsprijs . Al
bij al betekent de affaire dus toch het einde van een tijdperk . In de

(49) De Boomgaarch september 1911,
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NRC meldt Karel van de Woestijnti dat de Academie in haar vergadering van 28 september `hare handen wiesch in onschuld, en aldus
de vijf leden van de jury in 't algemeen, en den heer Karel Lecoutere
in 't bijzonder, haren koesterenden moederschoot uitstootte' door te
beslissen dat de staatsprijsjury voortaan niet meer uitsluitend uit academieleden zal bestaan en dat de in het Staatsblad gepubliceerde verslagen niet meer zullen worden overgenomen in de jaarverslagen van
de Academie . 50 Laureaten van de prijs zullen gedurende een periode
van tien jaar niet meer in aanmerking komen voor een nieuwe bekroning .
Op 20 september 1911 schrijft Buysse aan Delen dat hij aan `de
geheele Vlaamsche Academie, met keurraad en wedstrijd', geen
woord meer wil verspillen . 51 Het ligt dus allesbehalve voor de hand
dat hij drie weken later acte de présence geeft op de feestzitting in de
Gentse universiteitsaula naar aanleiding van het vijfentwintigjarig
bestaan van de Academie . 52 Niet minder opmerkenswaard - tegen de
achtergrond van de brief uit mei waarin Verriest De Bom heeft toevertrouwd dat hij `van langs om meer buiten de letterwereld' staat is de agenda van de slotzitting op 9 oktober . Behalve de goedkeuring
van een aantal verslagen is er maar één agendapunt : `Rede over
Letterkunde, door den heer Dr. Hugo Verriest' . 53
In zijn antwoord op het Boomgaard-referendum verklapt Delen wat
hij `uit beste bron' heeft vernomen : `Buysse zou het prijsje heel zeker
geweigerd hebben!'S 4 Desondanks weerstaat Cyriel niet aan de verlei-

(50) Karel van de Woestijnti, `De Vijfjaarlijksche Prijs van letterkunde en de Vlaamsche
Academie', in : NRC, 1 .10 .1911 ; Verzameld Journalistiek Werk 4, Gent 1988, p . 604-605 .
(51) In een andere brief aan Delen (8.7 .1911), mogelijk naar aanleiding van het door
Alfons Sevens georganiseerde evenement `Vlaanderen's Kunstdag' in Gent (16 .7 .1911),
schrijft Buysse : Als ik een uitnoodiging van de Vereeniging van Letterkundigen ontvang, zal
ik er waarschijnlijk wel naartoe gaan, maar tot nu toe ontving ik er geen.' Zie Marc Somers
(ed .), `Cyriel Buysses brieven aan Ary Delen' ; MCBG III, p. 83 . Buysse is nog geen lid van de
vereniging ; zijn werk is niet opgenomen in de Lijst van de werken der leden (Mechelen 1913) .
(52) Zie het verslag van de `Plechtige vergadering op Zondag 8 October 1911 in de Aula
der Gentsche Hoogeschool' in: Verslagen en meededelingen, 1911, p. 583 ; Buysse wordt hier
vermeld in de lijst van de heren die naast de eerder genoemde ambtenaren en `hooggeplaatste personen' de plechtigheid met hun aanwezigheid vereerden . Zie ook `Koninklijke
Vlaamsche Academie', in : Het Volksbelang, 14.10 .1911, p. 2 : `Onder het vrij talrijk publiek
bemerkten wij o.a . Herman Teirlinck en Cyriel Buysse' .
(53) Integraal in: Verslagen en meededelingen.. . . Gent 1911, p . 675 e .v.
(54) Ary Delen in : De Boomgaarc sept . 1911, p . 585 .
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ik er in mijn eigen land zulke goede kan vinden .'S 8 Zijn Haagse vriendin Stolk vertelt dat hij `verrukt' is over zijn wagen, dat hij de geringste hapering in het motorgeluid hoort en voor kleine reparaties zijn
eigen mecanicien is : `De geellinnen jas wordt aangetrokken en zelf
gaat hij aan 't werk' . Bovendien is Cyriel een voorzichtige chauffeur.
Op hun `vele tochten door Vlaanderen' is Stolk nooit een moment
bang geweest, zegt ze, ook niet als hij op `den prachtigen autoweg,
aangelegd door Koning Leopold, naar Ostende' toegaf aan de verleiding om gas te geven : `hij laat me kijken naar den wijzer van zijn
snelheidsmeter, die van de 30 naar de 40, en de 50 en daarover
springt. 'k Moet mijn autokap vastgrijpen . De snelle luchtstroom
rukt als een stormwind aan mijn wapperenden sluier' .
- Wapperende sluier. Dat de vrouwenmode zich nog niet heeft
aangepast aan het versnellende leven van de 20e eeuw valt ook op te
maken uit de passus over de enorme hoedendozen waar Cyriel zo'n
hekel aan heeft . Voor een uitstap met Stolk naar Gent krijgt hij er in
Afsnee een paar mee die de hele achterbank in beslag nemen . Stolk
in een Haagse explicatie van het luxeprobleem : `Nu is eenmaal
October, de maand, dat iedere vrouw qui se respecte den zomerhoed
voor een winterhoed gaat verruilen en als er in een gezin meerdere
dames zijn, dan spreekt het vanzelf, dat er nogal eens bezoeken bij de
modiste afgelegd moeten worden en dat er een chassé croisé ontstaat
van hoeden en hoedendoozen van de stad naar buiten, van buiten
naar de stad . Geen wonder, dat alle horreurs van toilet-beslommeringen zich ten laatste in 't woord "hoedendoos" gaan concentreeren,
vooral als men door die gevaarten van tijd tot tijd zeer gehinderd
wordt in 't in- en uitstappen .'
Bij Buysse gaat het woord `hoedendoos' inderdaad een eigen leven
leiden als symbool van alles wat hij in het modebeeld en het uitgaansleven vals, onnatuurlijk, snobistisch en demi-mondain vindt : van
hoedendoos-dames tot hoedendoos-steden en hoedendoos-hotels .
Het kostelijke product van zijn hoedendoos-fobie is het stuk
Wintervisioenen uit Engddin waarvoor hij de inspiratie opdoet tijdens
zijn Zwitserse wintervakantie van begin 1912 in de buurt van St .
Moritz : `Hoededoos, flink-hoededoos is Brussel . Parijs is dat natuurlijk nog een heel eind meer ; en boven Parijs hoededozen zegevierend

(58) Stolk, MCBG III, p. 40 (zie noten 21 en 33) .
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Foto in De Amsterdammer, 10 september 1911 .

't Is nu nog wel de "season" niet, maar met de zondagen en het mooie
weer, zijn er toch al enige extra-treinen uit Parijs aangekomen . De
spanrokjes zijn er, de jupe-culotte is er, en ook de reuzehoeden, en
de geblankette wangen, en de zwart-omrande, insolent-kijkende
ogen . Pas op, opzij ; daar komt iets aan, dat sensatie verwekt! In 't
wit, geheel en al in 't wit, doorschijnend wit, nauwsluitend, spannend wit, het rokje nauwelijks een vuist onder de knieën, de benen
bloot, de voeten bloot, in witte muiltjes ; de hals bloot, de borst . . .
zogoed als bloot ; de armen bloot; en, op het hoofd een soort van
omgekeerde witte, kanten ketel, die absoluut niets van het haar laat
zien . In de rechterhand een dichte, witkanten parasol en, in de linkerhand, laaghangend aan een paarlenketting, een wit-glinsterend
tasje waarvan men de indruk krijgt, dat er allerlei viezigs en akeligs
moet inzitten . 't Is trouwens maar een indruk : misschien is het de
reistas van dat persoontje, waar ze gemakkelijk haar ganse toilet kan
in bergen als ze zich uitkleedt .
Men moet zoiets van achter bekijken . Eerst dan komt al het monster-lelijke van het hedendaags chic toilet goed tot zijn recht . 't Is om
te huilen van lelijkheid en disgratie . 't Is de wansmaak op zijn toppunt, iets om in later eeuwen niet te kunnen geloven dat het ooit
bestaan heeft . De gedrochtelijke jupe-crinoline was de esthetica zelf,
daarbij vergeleken . Zou de zin voor het lelijke, `le sens de la laideur'
de vrouw wellicht aangeboren zijn? Waartoe dient en wat is eigenlijk
de mode? Onzin, natuurlijk . Ieder mens is uiterlijk zowel als innerlijk verschillend van een ander, en de mode wil dat alles gelijk
maken . Maar erger onzin is het nog, voortdurend van mode te willen veranderen . Hoe kan een vrouw in die onophoudende om-enafwisseling `haar lijn' herkennen, behouden en verfraaien?
Nauwelijks heeft ze die gevonden, heeft ze gevonden wat haar staat,
of de mode dwingt haar het weer af te danken . 62
Zo snel gaat het, dat in Parijs de gigantische hoeden met liggende
struisveren en hangende pluimen op het moment dat hij dat schrijft
alweer passé zijn . `De hoeden, welke hun rand tot buitengewone
afmetingen hadden uitgebreid, zijn nu weder zeer merkbaar tot
bescheidener vormen ingekrompen', commentarieert de redactrice
van de vrouwenrubriek in De Amsterdammer in januari .ó3 In septem-

(62) Per auto; VW 6, p. 309-310 .
(63) De Amsterdammer, 22.1 .191 l, p . 5 .
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her dicteert de allernieuwste mode de Walkuren-look, de chapeaux de
Valkyrie helmvormige zwarte hoedjes met aan weerszij een spierwitte duivenvleugel . G4
Buysses afkeer van de `modedictatuur' betekent niet dat hij vrouwelijkheid uitsluitend associeert met de poezelige bustes en de malse
heupen van de boerenmeiden die zijn romans en novellen bevolken .
Onthullend in dit verband is het stuk Hockey als dames-sport uit
maart 1912 waarin hij de bewering weerlegt dat hockey geen sport is
voor vrouwen omdat het een `on-gracieus' en `ruw' spel zou zijn . De
Engelse damesteams demonstreren afdoende dat het om te beginnen
een kwestie is van geschikte kleding, betoogt hij . Dat besef is stilaan
ook in Nederland aan het groeien : `Voorgoed verdwenen [. .] zijn eindelijk de logge, lange rokken en de hinderende hoofddeksels, die met
fataal-gevaarlijke reuzenspelden vastgeprikt zaten .' 6 S In België, maar
ook in Frankrijk en Duitsland zijn ze nog niet zover. - `Waarom? Ja,
dat konden de dames zelf mij niet verklaren' . Een gezonde geest in een
gezond lichaam: dat is het adagium waarin hij onvoorwaardelijk
gelooft, voor de vrouw niet minder dan voor de man . `Mij valt de
schoonheid door gezondheid van de jonge meisjes die aan sport
doen, telkens en telkens weer op', schrijft hij : `En niet alleen hebben
zij voor mij meer uiterlijke bekoring (wel excuus voor mijn leeftijd)
dan de anderen, maar ook de frischheid van haar geest is iets wat mij
herhaaldelijk heeft getroffen .' Natuurlijk is die frisheid niet alleen
een kwestie van sportbeoefening: `Een jong meisje, dat enkel en
alleen in sport opgaat, lijkt mij even afschuwelijk als een jong meisje, dat enkel en alleen over toilet en uitgaan weet te praten .'
In zijn werk valt het wel vaker op dat hij een kind van twee eeuwen
is . De verdwijning van de victoriaanse preutsheid in het algemeen
vindt hij een zegen, maar zijn breedvoerige ironische beschrijving
van een koppel dat een zwoele tango danst66 en zijn reactie op de
`naaktjaponnen' in de zaal en op het podium tijdens een theatervoorstelling in 1913 verraden de aangenaam gechoqueerde reflex van een
19e-eeuwse bourgeois op een frivool spektakel :

(64) De Amsterdammer, 10 .9 .1911, p . 5 .
(65) `Hockey als dames-sport', in : Het Vaderlaníh 17.3 .1912 ; MCBG III, p . 29 .
(66) Zomerleven, 26.10 .1913 ; VW 6, p . 66-167 .
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Wel wel! welwel! Wel wel! Wel, wel! Ze droegen bijna niets meer . Ze
waren bloot, waarachtig, ze liepen zogoed als naakt over de planken ;
en angstig keek ik om mij heen, of de politie 't soms ging verbieden .
Doch neen : 't leek alles heel gewoon en heel natuurlijk ; er was geen
andere beweging in de zaal dan de gretige beweging van de gerichte
toneelkijkers-vertoning van naakt vlees [. .] En niet alleen 't toneel,
maar ook de zaal zat vol halfnaakte vrouwen . Iedere loge leek wel op
een luxe-badkuip ; en toen al die mooie dames dan na de vertoning
buitenkwamen en onder de plassende regen in hun auto's verdwenen, werd die bad-impressie nog veel sterker ; men zag de doorschijnend-vleeskleurig-gekouste benen, de van glinstering als 't ware
afdruipende japonnen, de naakte halzen en al 't naakte dat daaronder was, en de rijke "sorties" leken precies op badmantels in allerijl over die naaktheid en nattigheid heengegooid . Het was werkelijk
een heel, héél mooie kunstvertoning! 67
Terwijl hoedendoos-dames in september 1911 geen acuter probleem
hebben dan de samenstelling van hun wintergarderobe, bombardeert
Italië de Turken weg uit de Libische hoofdstad Tripoli, provoceren
Duitsland en Frankrijk elkaar in Marokko en bezetten Russische
troepen de Perzische hoofdstad Teheran . `Wat zullen de dagen, die
gaan komen, ons geven',68 vraagt Couperus zich af als hij in Genève
hoort en leest over het bombardement op Tripoli . Voorlopig zijn het
in Europa zelf niet meer dan dat : krantenkoppen waar geen mens
echt wakker van ligt .

Sankt Moritz, 1912
(Fragmenten uit Wintervisioenen uit EngadinY9
Het is wel een der grootste amuzementen en belangwekkendheden de
nationaliteiten op reis, in een hotel, in een pension ofzef in eigen land
en huis met kritisch oog gade te slaan . Vooreerst hebben alle nationali-

(67) Zomerleven, 27 .6 .1913 ; VW 6, p . 83 .
(68) Louis Couperus, `Begin en einde' (zie noot 57) .
(69) `Wintervisioenen uit Engadin', in: Groot-Nederlana februari 1912 . De fragmenten
zijn ontleend aan de schetsen `De sport-grokkers', `Het thee-uur' en `De nacht' ; VW 6,
p. 695-700 .
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teiten een belachelijk kantje en wat is belangwekkender en amuzanter
dan ons vrolijk te maken over de belachelijke kantjes van onze medemens, vooral wanneer hij ofzij is van een andere nationaliteit? Eigenlijk
lachen wij elkander allemaal uit 1. . .j'°
(Louis Couperus, Het Vaderland 23 .9 .1911)
Met onbezoedelde, indrukwekkende prachttruien, met onberispelijke slobkousen en sneeuw- en waterdichte vetlaarzen, zitten de sportgrokkers de ganse, godse dag in de grote hals van de luxehotels . Zij
genieten van de stralende zon door de hoge spiegelramen en hun
gezichten zijn net zo rood- en bruingebrand als van de bobbers, de
schaatsenrijders en de skiërs daar beneden in de prikkelende, scherpe
lucht .
Zij zijn van middelbare leeftijd en stevig voluum . Zij roken en
grokken en kletsen er maar lustig op los en nog nooit heeft een
sneeuw- of modderspatje de virginale reinheid van hun prachtpakken
geschonden . Zij komen in sport-tenue uit hun kamers, zij lezen hun
couranten in sport-tenue, zij lunchen en theeën in sport-tenue en
't is hun als een rouwverdriet wanneer zij 's avonds in gesteven hemd
en rok moeten verschijnen .
Zo blijven zij daar vele weken . En als ze thuis komen zullen ze praten over de versterkende hoge berglucht en hun familie zal vertederd
jubelen dat zij er zo krachtig en gezond uitzien en dat het op hun
leeftijd wel een zegen is nog zo flink aan die verrukkelijke wintersporten mee te kunnen doen .

Waar komen ze vandaan, al die lui? Uit welke oorden van de verre
wereld zijn ze hier naartoe gestroomd? Er zijn wondere typen bij ;
men moet ze eerst in de rust aanschouwen om er opvallend door
getroffen te worden . Dààr zit een tafeltje met Fransen : drie heren en
een dame. Wat is ze : prinses of hoededoos? Of allebei? Zij is geheel
in witte serge gekleed . Z'is lang en slank, niet jong meer en heeft
prachtig-mooie, valse tanden . Haar handen zijn overladen met ringen tot het uiterste. De kleur van haar gezicht is niet te benaderen

(70) Louis Couperus, `Het onoverkomelijke verschil' ; gebundeld in Van en over alles en
iedereen II, Amsterdam 1915 ; herdrukt in : Op reis, Amsterdam 1981, p . 111-118 .
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onder de dikke poudre-laag, het haar is geel als hennep, de lippen
zijn als 't ware rauw-gevild, en de ogen, de grote, donkere ogen heeft
zij nog groter en donkerder gemaakt, door ze onder en boven met
zwart te omsmeren . 't Is als een nachtmerrie-verschijning, als een
recalcitrant lijk, dat weer over de wereld is komen lopen . Maar hoe
dan ook, succes heeft zij, de drie jongelui maken haar assidu het hof,
schijnen zich bijzonder in haar tegenwoordigheid te vermaken .
Vlak daarnaast, aan een ander tafeltje, zit een gans verschillende,
talrijke groep . Niet nodig te vragen wie dat zijn . Men hoeft ze maar
even aan te kijken en te luisteren . Dat is een bende roofdieren .
Onder hun, o zo licht vernis van oppervlakkige beschaving, ruiken
zij als 't ware nog naar de wildernis, naar de prairie en de slachthuizen . Hun taal, hun stemgeluid, is mij een foltering. Ik heb twee jaar
in Amerika gewoond en nooit ben ik eraan gewend geraakt . Hoe
doen ze toch om dat horribel mengsel van buik-en-neusklank uit te
braken? De vrouwen, vooral de oudere, nog erger dan de mannen .
Ik ken niets afschuwelijker en infamer in de wereld dan zo een rijke,
dikke, zestigjarige Amerikaanse met grof gezicht en witte haren, die
op luide, arrogante toon, die akelige buikklanken door haar neus en
keel ophaalt .
Gunstig steken de Engelsen daarbij afi Vijandig tegenover alle
opdringerij, maar zichzelf ook nooit ergens opdringend, zitten zij
rustig onder elkaar, dikwijls lelijk en toch voornaam, kalm-zelfzuchtig de wereld als hun natuurlijk eigendom beschouwend, maar zonder agressief optreden uit de weg gaande, zodra men hen maar netjes-vastberaden laat begrijpen, dat er ook nog andere mensen op de
aardbol leven .
Daar komt een Adonis, een veroveraar binnen . Wat is hij mooi met
zijn vet-glimmende, zwarte haren, zijn fluweel-donkere ogen, zijn
zwarte, opgekrulde snor. Een Italiaan : type van schoenmaker of mandoline-speler, Santa-Lucia-zanger, gentleman-cambrioleur of zakkenroller! Maar wat is hij mooi en onweerstaanbaar en wat kijken de
hoededozen hem begerig-smachtend aan!
Hier is wat anders, waar komt die vandaan? Een grote, forse kerel
met een dik gezicht, dat absoluut leiblauw is . Hoe komt iemand aan
zo'n gezicht? Je schrikt ervan . Hij keert zijn griezelige kop half om en
in de hals zie ik een lange, donkere streep, alsof men hem had willen
ophangen of onthoofden . Komt hij ergens uit de oerwouden van
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Paraguay of Patagonië en heeft hij daar alvast aan een tak gehangen ;
of is hij werkelijk onthoofd geweest en heeft hij dan zijn kop cadeau
gekregen, die hij, zo goed en zo kwaad als het ging, op zijn hals heeft
gezet! Griezelig, allergriezeligst, om van te nachtmerriën!
En wat komt dààr eindelijk aan, dat klein gedrocht, dat wurm, met
ronde, uitpuilende oogjes, als van een pasgeboren kip, die uit de eierschaal oppiept? Hij komt zo op de wereld, hij heeft nooit iets
gehoord of gezien, hij moet nog alles leren, en, om te beginnen kijkt
hij nuchter-geestdriftig, met verbaasde, opgekittelde ontroering naar
de mooie hoededozen . Arm, onnozel, pasgeboren kuiken, wat zal die
geplukt en afgekloven worden!
Elf uur! Ergens slaat een torenklok het nachtelijk elf uur. En ginds,
aan de overkant tegen de bergen, tintelen de lichtjes van Pontresina .
Ook dààr, evenals in Hoededoos, zijn er nog mensen op . Maar
Pontresina is in het geheel niet hoededoos ; Pontresina is het Utrecht
van de Engadin, en, als ik in het hotel binnenkom, vind ik er de
mensjes bezig met onschuldige spelletjes : slofje-onder" en zulk soort ;
en 'k weet eigenlijk niet wat ik ongerijmder vind met de omgeving,
het gescharrel van Hoededoos of 't slofje-onder van Pontresina . 't
Hangt van de momentele stemming af . Vanavond zou ik beslist meer
voelen voor Hoededoos dan voor slofje-onder. Maar Hoededoos is
nu buiten mijn bereik en slofje-onder tenteert mij niet en zo ga ik
maar even in de `bar' van het hotel een `slaapmuts' gebruiken .
Vol is het er nog, ondanks het late uur, volle, drukke, lawaaiige
Duitsers . Dit zijn nu eens de echte, gemuthliche Germanen . Zij
drinken bier uit grote glazen, - ook de vrouwen - hun warme koppen glimmen en zij schateren van ongegeneerde, uitbundige pret .
Maar dikke, rode, lawaaiende en bierdrinkende vrouwen ; 't is ook
al niet dat . Wat dan wel? Het bed! . . . Het bed is het begin en het
einde van een dag, en 't is ook meestal het begin en 't einde van een
leven .
Goede nacht!

(71) Slofje onder : `spel waarbij een slof onder de knieën van de in een kring op de grond
gezeten spelers doorgeschoven moet worden en een in de kring staande die slof moet trachten te grijpen' (Van Dale) .
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Sparring-partner
Maurice Maeterlinck! Ik ben eenige jaren ouder dan gij, en daarom heb
ik mij de vrijheid aangematigd Ueen vinger te zetten; ik schreef, geloof
ik, ook enkele tooneelwerken meer dan gij; zij verwierven de wereld-vermaardheid niet der uwe, maar enkele behooren na het derde eener eeuw
nog tot het repertorium onzer ofcieële Vlaamsche Schouwburgen en
worden nog met denzelfden bijval als vroeger onthaald. Van harte
wench ik het u in de toekomst ook . 72
(Frans Gitten, in De Week, 7 .1 .1911)
Uit Stockholm wordt bevestigd dat de Zweedsche Academie besloten
heeft den Nobelprijs voor letterkunde toe te kennen aan den heer
Maurice Maeterlinck .' 73
(Gazette van Gent, 10 .11 .1911)
Door Nederlandse kranten en tijdschriften wordt Buysse keer op
keer aangesproken voor een bijdrage over zijn beroemde vriend
Maeterlinck, de auteur van L oiseau bleu . Beroemd in de wereld,
berucht en meer dan ooit benijd in eigen land . Drie jaar na de
Moskouse wereldpremière van 1908 is Loiseau bleu in België nog niet
één keer opgevoerd, en in zijn verslag in Het Vaderland over de begrafenis van moeder Maeterlinck in Gent stelt Buysse in juni 1911 vast
dat de aanwezigen merendeels leden van de Automobile Club en de
Aéro Club waren, sportvrienden van Maeterlincks jongere broer
Ernest . 74 De vrienden van Maurice waren te tellen op de vingers van
één hand : `één schilder : Emile Claus; één journalist, correspondent
van Figaro, één kunstcriticus, en, als ik mij even in iets blinkende
spiegelde, één letterkundige : mijzelfl' 75 De vaderlandse collega's en
critici die Maurice met de nek aanzien zullen verbleken als ze vijf
maanden later vernemen dat hij de eerste Belgische laureaat van de
literaire Nobelprijs wordt . Terwijl de bekroning van dichter Emile
Verhaeren, kandidaat van de Belgische regering en huisvriend van

(72) Frans Gitten, `Nieuwjaarsbrief aan Maurice Maeterlinck', in : De Week, 7 .1 .1911,
p .1 .
(73) `De Nobelprijs voor Maeterlinck', in : Gazette van Gent, 10 .11 .1911 .
(74) Notaris Ernest Maeterlinck, in Gent ook bekend als sportman.
(75) `Bij de begrafenis van Maeterlincks moeder', in : Het Vaderlans 17.6 .
(gedateerd
de dag na de begrafenis : `Afsnee, 16 juni 1911') ; VW7, p . 325 .
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koning Albert en koningin Elisabeth, een uitbarsting van Belgisch
chauvinisme zou hebben veroorzaakt, blijft het nu beschamend stil `in zijn vaderland was het, of er niets gebeurd was', constateert Karel
van de Woestijnti ; `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 .' 76 Een en ander verklaart de lange Nieuwjaarsbrief
aan Maurice Maeterlinck op de voorpagina van De Week" van
7 januari 1911 waarin de Antwerpse toneelauteur en stadsbibliothecaris Frans Gittens de afvallige Vlaming oproept zich alsnog te `bekeren
Omdat Maeterlinck een gruwelijke hekel heeft aan officiële ceremonies, zal hij bij de uitreiking van de Nobelprijs in Stockholm op
10 december verstek laten gaan, maar zes maanden later kan hij
wegens de aangekondigde aanwezigheid van de koning en de koningin niet wegblijven van zijn huldiging in Brussel en moet hij zich tijdens een galavoorstelling van Pelléas et Mélisande op 8 mei 1912 in
de Muntschouwburg78 laten toejuichen en fêteren door le tout
Bruxelles. In de pauze verneemt hij in de koninklijke loge zijn benoeming tot Grootofficier in de Leopoldsorde en wordt hij uitgenodigd
voor een privé-ontvangst in het koninklijk paleis . `Hoe was het in de

(76) Karel van de Woestijnti, `Der Fall-Wagner en het geval-Maeterlinck', in : NRC,
14 .5 .1912 ; VJW 5, p. 287-288 ; zie ook KvdW, `De Nobelprijs van Maurice Maeterlinck', in :
NRC, 13 .11 .1911 ; VJW 4, p . 662-669 .
(77) Zie noot 72 . De achtergrond van deze `nieuwjaarsbrief' (tegelijk de zwanenzang van
Gittens, die zes maanden later overlijdt) is de editie van La Chronique van 3
waarin het beruchte Guldensporen-stuk uit 1902 in Le Figaro uitvoerig wordt geciteerd alsof het

om een recent artikel gaat; `Men zegt me, dat dit artikel van U reeds oud is, en dat de
Chronique het buiten uw voorkennis weer heeft opgerakeld', schrijft Gittens, maar aangezien
er geen publieke reactie van de auteur is gekomen, neemt hij aan dat Maeterlinck `in de
dwaasheid volhardt' . Zie ook `Het geval Maeterlinck', in : De Week, 21 .1 .1911, p . 4 .
(78) Zowel het verslag van Buysse, `Maeterlinck te Brussel gehuldigd' in Het Vaderland
(10 .5 .1911), als de versie van Maeterlincks malicieuze biograaf Maurice Lecat (Maeterlinck en
pantoufler,, Brussel 1939, p. 55-58) blijken onbetrouwbaar . Dat Buysse het applaus in de zaal
beschrijft als `een spontane explosie van liefde, iets nieuws in België' heeft wellicht minder te
maken met euforie dan met ironie . Lecat schetst een karikatuur van het evenement, maar ook
Georges Eekhoud merkt op dat `les banquiers et les négociants du Cercle Artistique et
Littéraire (?!) de Bruxelles célébrèrent les 300 .000 frs versés à Maurice Maeterlinck plutót que
son talent d'écrivain .' (cit. Lecat, p . 56) .
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Koningsloge, Maurice?' vraagt Buysse wanneer hij Maeterlinck 's
anderendaags als `gewoon mens' terugziet in het Palace Hotel . `0,
heel aardig, aller-sympathiekst,' antwoordt Maurice, `maar het
gesprek vlotte niet, kon niet vlotten . Zij is bedeesd . Hij is bedeesd, ik
ben bedeesd: 't ging met korte zinnetjes, telkens weer afgebroken met
Oh! met Ah! . . .' .'9
Aansluitend bij het stuk Maeterlinck te Brussel gehuldigd in Het
Vaderland schrijft Buysse voor De Telegraafeen `interview' dat hij verwerkt in Met Maeterlinck naar Brugge, het verhaal van de auto-uitstap
die een paar dagen later op aandringen van Maeterlincks vriendin
Georgette Leblanc wordt ondernomen . 80 Het idyllische Brugge zoals
Camille Lemonnier het in zijn pasverschenen roman La chanson du
carillon 81 beschrijft krijgen ze niet te zien, want uitgerekend die zaterdag verdrinkt de oude stad in `een allerakeligste kermisdrukte' .
Mogelijk geïnspireerd door het decor van foorattracties en fanfaregeschetter op straat vertelt Maurice in het restaurant waar ze zijn binnengevlucht dat hij sinds kort een aficionado van de bokssport is en
zelfs de koning, `die enige aanleg tot zwaarlijvigheid heeft', de goede
raad heeft gegeven bokslessen te nemen . Cyriel wil hij stante pede
overtuigen met een demonstratie aan den lijve :
`Veux-tu essayer? Veux-tu essayer ? dringt hij opgewonden aan; en
meteen staat hij waarachtig overeind, de vuisten gebald, in de houding van een boks-kampioen .
De restauratie-zaal is wel vrij leeg, maar toch zitten er enkele mensen, die al heel bevreemd naar ons omkijken . 't Kan Maeterlinck wat
schelen! Hij is helemaal door zijn nieuwe hartstocht opgewonden,
hij dringt maar steeds aan, daagt mij uit, en ik moet er eindelijk aan
geloven . Ik ook sta overeind, in kampioen-houding . De kelners bij
de deur staan pal van verbazing .
- Vooruit maar. Poog mij eens een flinke stomp te geven, om het
even waar, zegt Maeterlinck.
Ik scherm wat heen en weer met de vuisten, raak hem eindelijk, vrij
onzacht, tegen de linkerschouder.
(79) `Maeterlinck te Brussel gehuldigd', in : Het Vaderland 10 .5 .1912; Maas, MCBG III,
p . 32-34 (zie noot 21) .
(80) `Met Maeterlinck naar Brugge', in : De Telegraaf, 25 .5 .1912 ; opgenomen in : Per auto
1913 (VW 6 , p . 370-375) .
(81) Camille Lemonnier, La chanson du carillon, Parijs 1911 (de laatste roman van Lemonnier) .
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- Ca ne compte pas! roept Maeterlinck, ongestoord . Tracht in 't
gezicht of op de maag te stompen . Wees niet bang mij te raken . Il
n'y a que ces deux places qui comptent.
[ . . .] Mais vas y donc, sacrebleu! roept hij, ongeduldig wordend .
De kelners dringen op een groepje, de andere gasten staken 't eten,
de hotelbaas verschijnt even met bezorgd gezicht, op de drempel van
de zaal . In vredesnaam, want het wordt heus benauwd . Ik stoot maar
vlak en fors op het gezicht af, om er van verlost te zijn .
Mijn rechterara, bliksemsnel afgewend, vliegt rakelings langs mijn
oor heen, en meteen krijg ik, door zijn linkerarm, een geduchte
knak, onder op de kin . Ik trek een zuur gezicht, probeer even of mijn
saldo kiezen nog wel op hun plaats staan .
Maeterlinck jubelt . Dat is de `uppercut' legt hij mij uit . `Begrijp je
wel, met zo'n stomp, maar dan natuurlijk flinker toegepast, ligt een
reus tegen de grond .'
Ik begrijp heel goed, dank mijn vriend wel hartelijk voor de les, stel
voor om nu maar kalmpjes verder af te lunchen.

Sans rancune!
Rond eene Virginie-Loveling-viering kan er zoo niet gerumoerd worden
als rond het feestje" dat laatst, ja, vol ongepastheid voor Katholieken en
Vlamingen, aan haar berucht petekind Cyriel Buysse opgediend werd. 82
(Karel van den Oever, in Vlaamsche Arbeid maart 1912)
Gezien de wederzijdse afstotingsreflexen is er geen sprake van dat
Gent zijn Nobelprijswinnaar zou willen huldigen of dat Maeterlinck
zich zou willen laten vieren in zijn geboortestad . Op 28 april 1912,
een week voor het Brusselse Maeterlinck-feest, wordt in Gent wel een
grootscheepse huldiging georganiseerd voor de vijfenzeventigjarige
Virginie Loveling, die intussen al ruim dertig jaar tot de ingezetenen
van de stad behoort . Anders dan een jaar eerder bij Buysse in
Antwerpen is het een verrassend unanieme huldiging, dankzij de verregaande concessies die de organisatoren hebben gedaan om de
katholieken gunstig te stemmen . Daartoe moest om te beginnen
Lovelings uitgesproken antiklerikaal werk worden toegedekt : over de

(82) Karel van den Oever, `Vlaamsch Leven', in : Vlaamsche Arbeid 1912, nr. 3-4, p . 145148 .
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bittere politieke romans In onze Vlaamsche gewesten en Sophie wordt
zedig gezwegen . Levensleer, het boek dat alle inschrijvers cadeau zullen krijgen, wordt voorgesteld als een nieuwe roman van Loveling zonder vermelding van co-auteur Cyriel Buysse, die door Karel van
de Woestijnti in zijn NRC-verslag van de Loveling-viering wordt
omschreven als `onzen groottin romancier' maar ook als `brekebeen
der familie' . 83 Toen tante vernam dat Cyriel voor een Nederlands tijdschrift een gelegenheidsartikel over haar zou schrijven, heeft ze hem
doen beloven dat hij de politiek er in elk geval buiten zou laten .
`Wees maar gerust', suste hij, `ik zal er geen politiek bij te pas brengen . Daar staan wij immers boven .' 84 Geen brekebeen der familie
maar vanouds wel een van de felste antiklerikalen in het openbare
leven van Gent is haar andere neef Paul Fredericq, ooit haar vertrouwenspersoon in delicate aangelegenheden . Omdat Paul in dit geval
alleen al door zijn aanwezigheid in het `beschermcomiteit' in de weg
had kunnen staan, werd hij tot zijn begrijpelijke ergernis niet betrokken bij de voorbereiding van de viering . Fredericq aan Max Rooses
op 29 januari 1912 : `Over de betooging ter eerti van tante Virginie
Loveling weet ik zoo goed als niets . Ik vernam het uit de dagbladen .' 8
Aan katholieke kant wordt zoveel omzichtigheid duidelijk geapprecieerd, want de namen van de klerikale coryfeeën Marie Belpaire,
Jules Persyn, Leo van Puyvelde, Jozef Muls, August van Cauwelaert
en Omer Watten ontbreken dit keer niet op de lijst van `beschermers' .
In het Antwerpse Handelsblad schrijft Watten zelfs dat hij voor de
Buysse-huldiging had `aangemaand tot onthouding' maar alle katholieke genootschappen oproept zich wel aan te sluiten bij de viering
S

(83) Karel van de Woestijnti, `Virginie Loveling gevierd' (I), in : NRC, 1 .5 .1912 ; VJW 5,
p. 266-267 .
(84) CB aan Virginie Loveling, Nevelti 6 .3 .1912 ; MCBG I, p . 81 ; zie `Virginie Loveling' ;
1/lW 7, p . 198-202.
(85) AMVC, F466/B . Van de jonge organisatoren heeft Fredericq geen hoge pet op : `De
inrichters zijn allen jongens van de eerste broek, die niemand geraadpleegd hebben en op den
rug van Tante Loveling eenti rol willen spelen . [ . . .] Ik heb tante Virginie voorzichtig gewaarschuwd, maar zij is met de zaak gediend, zegt dat men haar te lang doodgezwegen heeft, dat
zij de jongeren niet beletten kan haar te feesten & patati patata .' De `jongeren' zijn Richard
de Cneudt, Gustaaf D'hondt, Adolf Herckenrath, Richard de Clercq, Paul Kenfis, Jules van
Roy en Alfons Sevens . Stuk voor stuk worden ze door Fredercq denigrerend geportretteerd ;
zie Ludo Stynen, Rosalie en Virginie . Leven en werk van de gezusters Loveling, Tielt 1996, p .
283-284.
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Virginie .' 90 Een aardige voetnoot bij de hele historie is het stuk in

Long Dietschland waarin een jonge discipel van Persyn zich katholieker toont dan de meester . Auteur van het artikel is priester Joris
Eeckhout - dezelfde Eeckhout die na de oorlog de eerste, weliswaar
nog zeer voorzichtige katholieke pleitbezorger van Buysse zal worden . De Eeckhout van 1913 is een zeloot van vijfentwintig, door zijn
opleiding gewapend met het nodige superioriteitsbesef en de bijbehorende terminologie om de vijftig jaar oudere Loveling vanwege een
boek als Levensleer hoofdschuddend met de vinger na te kunnen wijzen : `Hoe deze schrijfster, die wel vaak ongodsdienstige maar toch
nooit ergerlijk-vieze zetten uitkraamt, haar naam tot zulk vuil
geschrift wilde leenen, blijft een raadsel!' 91
Mogelijk is beduchtheid voor dit soort reacties van katholieke kant
een van de redenen waarom uitgever Herckenrath, mede-organisator
van het Loveling-feest, geen haast maakt met het uitbrengen van
Levensleer. Terwijl de roman al in 1907 is verschenen in Groot
Nederland, zal er nog een jaar verlopen tussen de ondertekening van
het contract voor de boekuitgave92 begin november 1911 en de verschijningsdatum in 1912 . `Van ons boek niets te hooren . Steeds
beloften van uitgave en dat is al', schrijft Loveling in augustus aan
Fredericq ; `Het is wel spijtig . Het zijn nu, ten beste genomen, vijgen
na Paschen .' 93 Wellicht is het evenmin louter toeval dat de toneelbewerking Euzeke die Buysse van de roman heeft gemaakt niet ter gelegenheid van het feest in Gent op de planken is gekomen . `Ik ben niet
van plan nog de minste moeite te doen om die eerste acte opgevoerd
te krijgen,' schreef hij in maart in een geïrriteerd briefje aan tante ;
`Nu zou ik zelfs liever weigeren als ze 't mij nog vroegen . Als gij er
dus niet speciaal op gesteld zift, beschouw ik het als een afgedane
zaak.' 94
(91) J .E . (Joris Eeckhout), `Boekennieuws', in : jong Dietschlana `Paschen 1913', p. 256 .
(92) Kopie archief Herckenrath, Gent ; met dank aan Hans Vandevoorde .
(93) Virginie Loveling aan Paul Fredericq, Lier 7 .8 .1912 ; MCBG XIII, p . 125 .
(94) GB aan Virginie Loveling, Nevele 6 .3 .1912; MCBG I, p . 81 . Verder schrijft Buysse
dat hij het stuk eerstdaags ter lezing aan directeur Arthur Hendrickx van de Gentse schouwburg zal bezorgen maar dat hij dat niet zal doen voordat tante het heeft gelezen: `Kan ik morgen bij u aankomen, wat mijn plan is (in den namiddag), dan kunt gij het eerst lezen . Er is
nu ook geen haast bij, want voor 't najaar kan het toch niet opgevoerd worden .' Euzeke wordt
pas in 1922 voor het eerst opgevoerd, niet in Gent maar in de Antwerpse KNS, onder de titel
Uzeke en met vermelding van de Gentse volkstoneelschrijver Henri van Daele als co-auteur ;
de tekst is nooit in druk verschenen (hs . AMVG) ; zie MCBG I, p. 82, noot 3 .
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Over Persyn & co. denkt Buysse intussen niet anders dan over de
Nederlander Lodewijk van Mierop en diens `Bibliotheek voor reiner
leven' . Aan het eind van zijn open brief aan de Keurraad heeft hij al
gezinspeeld op de Reiner-Leven-Beweging, en in mei 1912 schrijft
hij naar aanleiding van een artikel dat Baekelmans hem heeft
gestuurd : `Ik ben het heelemail met u eens . Die Van Mierop en
soortgelijke Rein-Leven-pederasten zijn feitelijk aller-ellendigste vijanden van alle vrije, frissche, levende, spontane kunst .' 95
Waarom hij van 24 februari tot 5 maart in Nevele verbleef en daar
ook in april en mei een aantal weken doorbrengt, valt op te maken
uit zijn correspondentie met Delen . `Ik hoop dat ikzelf maandag nog
in den Haag zal zijn, maar weet het niet zeker', schrijft hij op 17 april
uit Nederland ; `Mijn zuster in Gent is erg ziek en wellicht word ik
daarheen geroepen . Laat ons hopen van niet. In elk geval vertrek ik
op zijn allerlaatst dinsdag ochtend weer naar België .' 96 Een week later
meldt hij vanuit Nevele dat hij hier een maand zal blijven - wellicht
om in de cichoreifabriek tijdens de afwezigheid van Alice de lopende
zaken af te handelen .
Eind mei is de gezondheidstoestand van Alice blijkbaar niet meer
zo verontrustend, aangezien Cyriel er in brieven niet meer van
spreekt en het sinds maanden geplande autoreisje

met Claus,

Bazalgette en Lemonnier 97 naar Bretagne door kan gaan . Op 2 juni
schrijft Bazalgette uit Parijs aan Loveling : `je pars demain pour
rejoindre Cyriel, qui nous emmène dans son auto pour une excursion de dix jours en Bretagne . Le voyage sera un peu trop rapide, par
suite de la nécessité de rentrer le 12, mais si le temps nous favorise,
je suis sur que nous aurons de bons moments . Claus et Lemonnier
seront nos compagnons de route .' 98 Lemonnier is dus ook van de par-

(95) CB aan Lode Baekelmans, Afsnee 20 .5.1912 ; AMVC, B995 . Zie `Ons onontkoombaar lot . Brieven aan en van Lode Baekelmans' elders in deze Mededelingen .
(96) CB aan Ary Delen, Den Haag 17.4 .1912 ; MCBGIII, p . 87 (zie noot 51) . Delen komt
in Den Haag in het genootschap Oefening kweekt kennis spreken over Buysse en `de toestand
van de hedendaagsche Vlaamsche letteren .' Door een misverstand omtrent de juiste datum is
Buysse op de dag van de lezing alweer vertrokken naar België .
(97) Op 7 .3 .1912 heeft Buysse met Claus de Antwerpse première van Lemonniers toneelstuk Edénie bijgewoond ; zie GB aan Camille Lemonnier, Nevele 27 .2 . 1912 ; Musée Camille
Lemonnier (MCL), Elsene .
(98) Léon Bazalgette aan Virginie Loveling, Parijs 2 .6 .1912 ; UBG ; Hs 3427 A 236 . Vgl .
Léon Bazalgette aan Camille Lemonnier, Moulin-des-Noës 25 .5 .1912 (MCL) : `Nous irons
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Buysse (tweede van links) met bezoek op een balkonnetje van zijn
palenhuis' op de Molenberg in Deurle. (Foto AMVC, B995/P 3969)

tij - voor het eerst en voor het laatst, want op 13 juni 1913, dag op
dag een jaar nadat hij thuiskomt van het reisje met Buysse, Claus en
Bazalgette, bezwijkt hij aan de complicaties van een onschuldig
geachte chirurgische ingreep .
In de weken na zijn terugkeer laat Buysse de oude graanzolder in
de nabijheid van de molen in Deurle door molenaar Serafien vertimmeren tot het werkhuisje hoog boven de begane grond dat door
Bazalgette `le pavillon aérien' wordt genoemd . Volgens de
Nederlandse journalist D'Oliveira die Buysse hier in 1913 komt
interviewen staat het `in de wandeling' bekend als `de kooi', `la maison à pattes' of `den meulen', maar Vlaanderen zal het vooral leren
kennen als het `palenhuis' zoals D'Oliveira het beschrijft in de inleiding van zijn interview : `Langs een omweg bereikten wij de top van
een brede heuvel en daar stond op een getimmerte van balken, te
midden van laag gewas, een viertal meters van de begane grond een
houten gebouwtje met twee balkons . [ . . .] Het bevat een keukentje,
een slaapkamer voor een dienstbode en een vrij ruime, doch primitieve werkkamer met grote openslaande vensters .'99
Van de Molenberg naar de Muziekberg en terug : in de zomer van
1912 zijn Cyriel en Nelly voor het eerst te gast bij Cecilia Ameye'oo
in villa Nitterveld met park en openluchttheater op de Muziekberg
in het Zuid-Oost-Vlaamse dorpje Louise Marie bij Ronse . De
drieëndertigjarige Ameye is de dochter van de mecenas van Peter
Benoit en houdt zich zelf ook bezig met het bevorderen van de kunsten . Daarnaast liefhebbert ze in de journalistiek en in de literatuur .
Tot de uitgebreide kring van artistieke en literaire vrienden en kennissen die geregeld in Nitterveld worden geïnviteerd behoren
Streuvels, Sabbe, Van de Woestijnti, de Franstalige Antwerpse schrijfster Marie Gevers en de Nederlandse Top Naeff. Op 12 september

trop vice pour nous mestre à la recherche des curiosités, et it faudra nous contenter de ce que
découvriront nos yeux le long de la route et dans la traversée des villes . L'armement ? Au gré
de chacun . Qui oserait s'attaquer à quatre gaillards de notre taille ? La valise ? La plus légère possible . Buysse me le rappelle encore dans sa dernière carte . . . . Après deux jours de pluie,
le temps semble se remettre . Puisse-t-il nous être un sur compagnon à travers l'ouest . . . .
Soignez-vows bitin durant souse cette semaine, déposez un bon bulletin dans Turnti Bimanche
et au lundi 3, à Abbeville, pour de là nous élancer vers le Finistère .' In de bundel Per auto die
in juni 1913 zal verschijnen is van de korte reis van 1912 geen spoor terug te vinden.
(99) D'Oliveira, p . 111 (zie noot 4) .
(100) Zie Eric Devos, Cecilia Ameye, intellectueel en artistiek mecenas, Ronse 1999 .
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1912 zijn Streuvels en Naeff in Louise Marie . 101 Aangezien de
Nederlandse waarschijnlijk vlak daarvoor of daarna ook te gast is bij
de Buysses in Afsnee, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat ze in hun
gezelschap naar Nitterveld is gekomen . 102 Cyriel aan Ameye op 26
oktober : `Mijn familie is naar den Haag terug en ik zit nu op den
Molenberg tot 10 of 15 nov. - Ook wij spraken nog zeer dikwijls
over het verrassende Nitterveld . Ongelukkiglijk was er geen gelegenheid meer om er terug te komen . Tot 't volgend jaar dus .' 103 Kennelijk
hoopte Ameye via Buysse toegang te krijgen tot Groot Nederland,
maar de verzen die ze hem stuurt worden door Van Nouhuys ongeschikt bevonden. `Laat u vooral daardoor niet ontmoedigen maar wel
integendeel aansporen om beter te slagen', schrijft Buysse haar begin
december bij wijze van troost ; `Wij allen, dichters en schrijvers, hebben zoo dikwijls bijdragen terug moeten nemen .' 104 Volgende zomer
wil hij graag nog eens naar Louise Marie komen : `Ik krijg nu een
nieuwe en grootere auto en twijfel niet of ik zal het genoegen hebben
u voor een rit te mogen mee-nemen .'
Ook in brieven aan Louis Franck en aan Top Naeff kondigt hij
begin december 1912 aan dat hij een nieuwe Minerva heeft besteld .
In de brief aan Franck vertelt hij : `juist in Antwerpen zijn ze op 't
oogenblik bezig met een nieuwe automobiel voor mij te maken ; en,
tegen en volgenden zomer, zift ge ernstig "menacé de ma visite" .' 105
(101) Zie Stijn Streuvels aan Emmanuel de Bom, 14 .9 .1912 ; Smits, brief 717 S (zie noot
39) .
(102) Begin december dankt Buysse haar voor het presentexemplaar van haar nieuwe
roman Voor de poort . CB aan Top Naeff, Den Haag 7 . 12 .1912 (kopie AMVC, B995) : `Zeer
geachte Mevrouw, Hartelijk dank, ook in naam van mijn vrouw voor de buitengewoon-aangename verrassing, ons, Onder de Poort, door St . Nicolaas gebracht. U weet, hoe ik over uw
werk denk, en met welke groote bewondering ik dit laatste heb genoten . Ik hoop zeer, U en
uw man 't volgend jaar in Vlaanderen terug te zien .' Top Naeff (1878-1953) publiceerde
vanaf 1905 in Groot Nederland. Over Buysse en Couperus schrijft ze in haar memoires (Zo
was het ongeveer, Utrecht 1988, p. 61) : `De beide laatsten namen geen deel aan het verenigingsleven en vertoonden zich zelden, maar hoe leefden zij mee met de medewerkers van hun
tijdschrift!' Van Buysses contacten met Top Naeff is verder weinig meer bekend dan dat hij
met Couperus op de eerste rij zat toen de schrijfster haar eerste causerie hield in de Haagse
sociëteit Diligentia - wat haar `niet weinig verlegen' maakte . Zie Frédéric Basset, Louis
Couperus. Een biografie, Amsterdam 1989, p . 196-197 .
(103) CB aan Cecilia Ameye, Deurle 26 .10 .1912 ; kopie UB Gent .
(104) CB aan Cecilia Ameye, Den Haag 7 .12 .1912 ; kopie UB Gent . Facsimile van deze
brief in: Devos (zie noot 100) .
(105) CB aan Louis Franck, Den Haag 3 .12 .1912; AMVC, B995 . Dit zijn de jaren van de
grote internationale doorbraak van Minerva Motors : hoewel de productiecapaciteit in 19101911 met 5 0pct. i s verhoogd, bedraagt de leveringstermijn van een Minerva een jaar .
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Blijkbaar heeft zijn vier jaar oude `reiswagen' na de Franse beproevingen van de voorbije jaren en de vele kilometers op `Vlaandersche kasseien' zijn beste tijd gehad en heeft een proefrit met de nieuwe
Minerva hem doen beseffen hoeveel de automobieltechniek intussen
alweer is verfijnd . In het briefje aan Naeff roemt hij zijn aanstaande
limousine als `een heerlijkheid van vlug-en-zacht rijden op wiegende
veeren .' 106 Zijn appreciatie zou perfect passen tussen de brieven in de
luxueuze Minerva-catalogus voor 1911 waarin gefortuneerde klanten
als de Gentse graaf Charles de Hemptinne uitbundig getuigen van
hun voldoening . `Cette voiture est vive, souple, rapide et roule sur du
velours', schrijft de graaf.

In en uit de Zijstraat
Ik was dertienjaar oud. Bij den boekhandelaar Herckenrath lag o .a . De
nachtelijke aanranding voor het uitstal-raam en in mijn zak zat een
vijf-frank-stuk dat heel mijn vermogen vormde . Het boek kostte vier
frank, ik kocht het en was geruïneerd. 107
(Clovis Baert)
De avond na een patrijzenjacht op de Kouter in Afsnee : `Beau soir
calme . Soleil couchant, lune naissante. Les perdreaux survivants s'appellent tristement . Les chiens aboyent [sic] et tout cela est bien
mélancolique après le tumulte du jour .' 108 In een notitieboekje uit
deze jaren zijn nog veel meer van dit soort aantekeningen te vinden
waaruit blijkt dat Buysse de zevenentwintig stukken in de bundel
Stemmingen uit 1911 heeft geselecteerd uit een veel grotere voorraad
ideeën en aanzetten waarvan hij een aantal nooit heeft uitgewerkt.
Wél uitgewerkt maar alleen bekend in de versie van het Verzameld
werk is de schets De zak, 109 over een kindje dat roerloos als een zak op
de straatweg ligt en dat Buysse met zijn auto ternauwernood kan ont-

(106) CB aan Top Naeff, Den Haag 7.12 .1912 (zie noot 102) .
(107) Clovis Baert, `Cyriel Buysse', in : De Dag in Woord en Beeld. Onpartijdig morgenblad
25 .5 .1935, 12 . Baert (1897-1966) situeert de herinnering in 1910, terwijl de roman De nachtelijke aanranding pas in 1912 verscheen.
(108) AMVC, B995/H .
(109) Hs. AMVC 995/H . In VW 7 (p. 926-927) opgenomen onder de titel `Narrow
escapes van diverse pluimage' .
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wijken . Uitgewerkt en na de oorlog door Buysse zelf gebundeld is het
in 1908 te situeren verhaal Pieppo, over de hond van de vroegere
eigenaars van de Nénuphar die in werkelijkheid Max heette en meer
gehecht was aan het huis dan aan zijn meesters . In het notitieboekje
schrijft Buysse dat Max door de nieuwe eigenaar als trekhond wordt
gebruikt; in de gepubliceerde versie wordt Pieppo doodgeschoten .' 11°
Vrijwel onmiddellijk gepubliceerd zijn de schetsen die teruggaan op
deze aantekening uit september of oktober 1912 : `Conte : een droefheid en een vreugd 1 Guustje Joos dood 2 Donder de Beul terug .'
Over leven en dood van de eenentachtigjarige Guustje Joos, een
`luxe-bedelaar' uit de Nevelse Zijstraat die misschien eerder al model
stond voor Peetje Raes in Het hofje, 111 vertelt Buysse in Guustje
Bracht, een van de drie stukken die begin 1913 onder de titel
Krachten in Groot Nederland verschijnen en dat tien jaar later wordt
opgenomen in Uit de bron. Dat het verhaal van de terugkomst van
Donder de Beul uit Amerika ongebundeld blijft komt wellicht
omdat alle figuren uit de Zijstraat van Het recht van de sterkste `hier,
met hun ware, in de roman onveranderd gebruikte namen, [worden]
genoemd als reëel bestaande boeventypen ." 12 Via het notitieboekje is
tenslotte ook het zielige hoofdpersonage van de novelle Plus-que parfait uit 1912 te identificeren : `Conte Plus-que Parfait greffier de
Nazareth agite quand les autos viennent lui enlever son chic .' De tragikomische historie van een dorpsnotabele die prat gaat op zijn paard
en rijtuigje maar door de komst van de automobiel in het dorp zijn
status verloren ziet gaan, verschijnt eind 1914 in Groot Nederland en
zal tijdens en na de oorlog het populairste en meest herdrukte verhaal
van Buysse worden . 113

(110) `Pieppo', in : Uit de bron (1922), VW 5, p . 604-608 . Notitie : `Quand Maebe's partent, Max reste. Le nouveau patron après l'avoir chassé en vain l'attelle à une charrette, et relic
devient la vie de Pieppo.' (AMVC, 995/H)
(111) In de bundel In de natuur (1905) ; VW4, p. 127 .
(112) A . M . Musschoot, VW4, `Inleiding', XXII . Musschoot wijst erop dat Buysse vijftien
jaar na `Donder de Beul' (VW 5, p . 1129-1138) nog eens terugkomt op deze figuur in de
schets `De dood van Donder de Beul' die hij niet alleen laat publiceren in Groot Nederland
maar ook bijna onmiddellijk laat bundelen (Kerels, 1927) .
(113) VW 5, p . 333-378 . Als feuilleton herdrukt in De Vlaamsche Stem (1 .2-9 .2.1915) en
het Zondagsblad van Vooruit (11 .4,-30.5 .1915) ; opgenomen in Een vroolijk drietal (Londen
1916) ; afzonderlijke uitgave in de novellen-bibliotheek Lectura (Antwerpen 1919) . Zie A.M .
Musschoot, VW 5, `Inleiding', XXVII-XXVIII .
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Direct geïnspireerd door een Nevelse dorpshistorie schrijft Buysse
naar eigen zeggen in minder dan twee maanden tijd de roman De
nachtelijke aanranding. `naar aanleiding van een diefstal met doodsbedreiging bij een ouden, vrekkigen boer gepleegd ." 4 In de roman
gaat het niet over één maar over twee keuterboeren, ongetrouwde
broers met diametraal tegengestelde karakters - `de rijke beesten van
Heule', worden ze in het dorp genoemd . Buysse overstijgt de anekdotiek omdat hij de roofoverval waarvan de vrekken het slachtoffer
worden gebruikt als vertrekpunt voor een karakterstudie van het chagrijnige Guustje . Die weet zijn sullige broer Ivo malicieus te manipuleren maar laat zich zelf in een kroegje van de Zijstraat plunderen en
vernederen op een manier die onmiddellijk doet denken aan het
hoofdpersonage in Schoppenboei. In vergelijking met het bloedige
slot van de roman uit 1 898 eindigt De nachtelijke aanranding
ondanks een aantal naturalistische ingrediënten met een soort happy
end dat de ironie van het leven illustreert: niet alleen weet iedereen
in het dorp wie de dieven zijn - alleen ontbreken de bewijzen - maar
bovendien voelen de broers zich na de diefstal bevrijd van de drukkende zorg voor het fortuintje dat ze onder de keldervloer hadden
opgepot en krijgt het chagrijn Guustje zowaar zin in het leven .
Dat de boekuitgave van de roman eind 1912 bij Van Dishoeck verschijnt is niet zo evident als het lijkt . `Ik ben er wel op gesteld om
Stemmingen dit najaar uit te geven, omdat al spoedig daarop mijn
nieuwe roman zal volgen en dat ik ook nog ander werk in het vooruitzicht heb', meldt Buysse in juni 191 l ; `als u er tegen opziet, laat
het mij ronduit weten . Het zou mij zeer zeker aangenaam zijn alles
bij u uit te geven, doch het mag geen dwang worden ." 5 Een punt
van discussie in hun onderhandelingen blijft de prijs van in
Nederland uitgegeven boeken die Buysse veel te hoog vindt voor
Vlaanderen . `Ik heb daar herhaaldelijk over nagedacht', schrijft hij,

(114) CB aan Paul Wijnants, ongedat . ; zie Yves T'Sjoen, `Brieven van Paul Wijnants,
Willem Rombaut en Cyriel Buysse' ; MCBG XX, p. 102 . Vgl. CB aan Van Dishoeck,
9 .3 .1912 ; MCBG IV, p . 32-33 (zie noot 9) en Fritz Francken, `Op bezoek bij Cyriel Buysse',
in : Volksgazet, 17 .9 .1929, p . 5 ; Francken citeert Buysse : `Voor ik een verhaal aanpak, is het
kant en klaar in mijn verbeelding . Ik heb het om zoo te zeggen maar neer te pennen . Zoo
schreef ik "De Nachtelijke Aanranding" op vijf weken tijds .' 0p de vraag van welke van zijn
eigen boeken hij het meest houdt, antwoordt Buysse : `Ik heb steeds veel op gehad met 'De
Nachtelijke Aanranding" .'
(115) CB aan C .A.J . van Dishoeck, 13 .6 .191 1 ; MCBG IV, p. 31-32 (zie noot 8) .

1 18

`of het toch niet beter zou zijn, én voor auteurs, én voor uitgever, als
de boeken veel goedkooper worden ." 6
Buysse heeft De nachtelijke aanranding altijd tot zijn beste romans
gerekend . Honderd jaar later komen met name het hoofdstuk waarin Ivo en de dief door de politiecommissaris met elkaar worden
geconfronteerd evenals de hilarische bladzijden over het restaurantbezoek van Guustje en zijn meid nog steeds en zonder enige twijfel
in aanmerking voor een Buysse-bloemlezing . Recensent Victor de
Meyere vindt het alleen jammer dat de auteur zich te buiten is gegaan
aan een paar `ruwheden' die hij onnodig vindt. `Ik betreur ten
zeerste deze brutaliteiten,' schrijft De Meyere, `vooral daar zij een
beletsel Jaarstellen om de romans van Buysse op duizenden exemplaren onder 't volk te verspreiden ." In Jong Dietschland struikelt en
valt Joris Eeckhout uitgebreid over de naam van een van de kroegjes
in de Zijstraat : `In den Zwarte Pot, bij I . Persijn-van Puyvelde' . De
sneer van Buysse aan het adres van de twee katholieke critici die hem
achtervolgen met hun venijnige kritiek inspireert Eeckhout tot een
repliek die wel een parafrase lijkt van een oude recensie van Persyn :
`De beestmenschen, welke in dit boek ten tooneele gebracht worden,
moesten natuurlijk onder meer andere liederlijke uitspattingen van
hun verdierlijkt wezen, ook wederom aan slemp-partijen en braspartijen meêdoen . Al de geschriften van Buysse draaien immers altijd
door om denzelfden "zwarte-pot" [ . . .] Reeds knaagt de worm des
tijds aan zijn kunst ; aan innerlijke leegte loopt zij langzaam dood .
[ . . .] Redens te over me dunkt, om Cyriel Buysse en zijn boeken heel
plechtig te laten links liggen .' 18 De recensie van Siegfried van Praag
in Den Gulden Wincke1' 9 opent met deze verzuchting : `Wie voelt niet
bij het lezen van dit boek een heimwee naar Streuvels .'

(116) Idem, 1 .1 .191 l ; MCBG IV, p. 28 (zie noot 8) .
(117) Victor de Meyere, `De nachtelijke aanranding, door Cyriel Buysse', in : De Tijrh
januari 1913, p . 56.
(118) J.E . (Joris Eeckhout), `Boekennieuws', in : Jong Dietschlanch `Paschen 1913', p . 257258.
(119) S . van Praag, `De nachtelijke Aanranding, door Cyriel Buysse', in : Den Gulden
Winckel februari 1913 .
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Vlaamse golf
ik vind Villa des Roses uitstekend en 't gaat de volgende week naar V.
Nouhuys toe met een woord van warme aanbeveling . Maar vergeet nu
niet dat er nog twee andere redacteuren zijn, waarvan één althans het
ook moet goed vinden om geplaatst te worden . 12°
(Aan Victor de Meyere, Afsnee 2 .10 .1912)

Als Buysse Vlaamse kopij voor Groot Nederland toegestuurd krijgt,
laat hij nooit na erop te wijzen dat hij niet alléén beslist of de inzending zal worden geplaatst . Op papier heeft het tijdschrift inderdaad
een driekoppige redactie, maar de facto is het redactiesecretaris Van
Nouhuys die knopen doorhakt, terwijl Couperus helemaal geen aandeel heeft in het redactiewerk . Dat kan ook moeilijk anders, aangezien Louis en Elisabeth tot 1915 in het buitenland wonen en daar
bovendien voortdurend rondreizen . In het voorjaar van 1911 verblijft het echtpaar in Rome ; de zomer brengen ze door in Genève,
het najaar in Florence . In 1912 reizen ze heen en weer tussen
Florence, Venetië en Mi nchen . De vijftigste verjaardag van Louis, 10
juni 1913, wordt gevierd in Lindau aan het Bodenmeer, waar ze na
een verblijf van drie weken in Spanje op doorreis zijn naar Mi nchen .
`Hij wilde eigenlijk nergens bij horen,' schrijft Couperus-biograaf
Basset, en hij `hoorde dan ook nergens bij, ja, hoorde door zijn voortdurende verblijf in het buitenland zelfs nauwelijks bij de redactie, de
facto, van Groot-Nederland. Van deze maakte hij in hoofdzaak de iure
deel uit ." 21 Couperus' betrokkenheid bij zijn eigen tijdschrift vindt
Basset zo weinig relevant voor de biografie, dat hij Van Nouhuys
nauwelijks ter sprake brengt en niet eens melding maakt van de
redactionele crisis die het blad tussen 1910 en 1914 doormaakt ingevolge de huiselijke misère en de zware gezondheidsproblemen van de
redactiesecretaris . Couperus zelflaat er in 1914, na de dood van Van
Nouhuys, geen twijfel over bestaan hoe belangrijk diens steun en
vriendschap voor hem waren : `toen ik eens, in éen mijner litteraire

(120) Zie Joris van Parys en Hans Vandevoorde (ed.), `Een idealistische realist . Brieven van
Cyriel Buysse aan Victor de Meyere' elders in deze Mededelingen.
(121) Basset, p . 399 (zie noot 102) . Elders in zijn biografie (p. 426) schrijft Bastet ; `Voor
Groot-Nederland heeft hij in zijn buitenlandse jaren, waarschijnlijk ook om redenen van
voortdurende afwezigheid, weinig betekend .'
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mismoedigheden, Groot-Nederland heb willen verlaten, omdat ik alle
litteratuur verlaten wilde, waart gij het weêr, die met éen woord mij
wist doen terug te komen op mijn moedeloos besluit .' 122 Bovendien
is het tijdschrift juist in deze vooroorlogse jaren niet minder belangrijk voor Couperus dan voor Buysse, want naast de wekelijkse feuilletons die hij sinds 1909 voor Het Vaderland levert, vormen de honoraria van Groot Nederland voor de romans Antiek toerisme en Herakles
en voor het reisproza zijn voornaamste bron van inkomsten .
Dat het tijdschrift zeven jaar na de start bloeit als een jonge boom,
zoals Couperus wel weet, is hoofdzakelijk te danken aan de pragmatische werkverdeling binnen de redactie . Couperus en Buysse zijn en
blijven de `hoofdleveranciers' van kopij, terwijl Van Nouhuys het
secretariaat en de redactionele taken voor zijn rekening neemt . Bijna
tien jaar lang vormt die verdeling dankzij de ervaring, de werkkracht
en de goede smaak van Van Nouhuys de beste garantie voor de continuïteit van het blad en voor zijn reputatie als anthologisch tijdschrift. In de eerste tien jaargangen is zo goed als iedereen die in de
Nederlandstalige literatuur iets betekent vertegenwoordigd : van
Virginie Loveling en Hélène Swarth tot Adriaan Roland Holst en
P.C . Boutens ; van Ina Boudier-Bakker en Annie Salomons tot Top
Naeff en Carry van Bruggen ; van Pol de Mont tot Karel van de
Woestijnti en Jan Greshoff ; van Couperus, Buysse, Emants en
Heijermans tot Streuvels, Teirlinck en Elsschot . Het beste uit deze
jaargangen kan zonder meer worden gerekend tot het beste wat de
Nederlandstalige literatuur tussen 1900 en 1914 te bieden heeft .
Maar het feit dat Van Nouhuys redactiesecretaris én hoofdredacteur
is, vormt vanzelfsprekend een risico .
Het worst casescenario voltrekt zich in de laatste jaren voor de oorlog, die voor Van Nouhuys één lange lijdensweg worden . Zijn enige
dochter123 overlijdt in 1910 `na veel geestelijk lijden' en bij zijn zoon

(122) Louis Couperus, `Een woord van herdenken', in : Groot-Nederlaníh oktober 1914, p.
514 ; herdrukt in : Richard Erbe (cd .), Louis Couperus. Nagelaten werk, Assen-Amsterdam
1970, p . 175-176 . Vgl. Top Naeff in haar memoires (Zo was het ongeveer, Utrecht 1988 ; le
druk Amsterdam 1950) over de voorpublicatie van haar roman Voor de poort in GrootNederland (1911) : `Uit hoeveel werelddelen schreef mij Couperus, die veelal op reis was, in
zijn sierlijk handschrift briefkaarten met palmen en oleanders en een paar hartelijke woorden
commentaar op het laatst verschenen "vervolg" in Groot-Nederland.'
(123) C . Doorman-Van Nouhuys ; in juli 1909 publiceerde Groot Nederland haar drama
Schijn.
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Wim, die nog studeert, is een vorm van tuberculose vastgesteld waarvoor de duurste behandelingsmethoden noch gezondheidskuren in
Zwitserland en Italië genezing kunnen brengen . Na een terminale
fase van vijfmaanden die slopend zijn voor zijn eigen fysieke en mentale gezondheid, verliest Van Nouhuys in juli 1912 ook zijn tweede
kind . `Toen in Juli Wim was gestorven, was het ook spoedig met de
werkzaamheid van den vader uit', 124 schrijft zijn vriend en biograaf
Jan Watch . Dat is de tragiek achter het summiere antwoord dat Van
Nouhuys in mei heeft gestuurd op een uitnodiging van de organisatoren van het 32 e Nederlands Taal- en Letterkundig Congres : `Door
huiselijke omstandigheden is het mij onmogelijk aan uw vereerend
verzoek te voldoen .' 12 S Waarschijnlijk ziet hij de eventualiteit onder
ogen dat hij zijn werk voor Groot Nederland zal moeten opgeven en
is dat de concrete reden waarom het oprichtingscontract wordt herzien . Artikel 11, waarmee het voortbestaan van het tijdschrift veilig
wordt gesteld ingeval een van de vennoten zou overlijden of beslissen
uit de maatschap te treden, wordt vervangen door een nieuwe versie
waarin de positie wordt gepreciseerd van de redacteur die in de plaats
zou komen van een overleden of uitgetreden vennoot .' Het herziene
contract126 wordt in maart 1912 door alle partijen ondertekend .
Tevergeefs zal Van Nouhuys proberen zich mentaal te herstellen
van de zware beproevingen . Zijn vriend Watch, die hem bij Het
Vaderland als recensent is opgevolgd, maakt de opeenvolgende perioden van tijdelijk herstel en nieuwe inzinkingen mee van dichtbij :
`In Februari 1913 had hij den eerste aanval van den kwaal die hem
zou sloopen en ontredderen . [ . . .] Zijn geest ging achteruit ; zijn
spraak ging achteruit . [ . . .] Waar waren al de kunstvrienden, wier
onbaatzuchtige steun en hulp hij was geweest? De criticus kon de pen
niet meer voeren ; men had hem niet meer noodig [ . . .] En hij heeft

(124) J.L. Watch, `Levensbericht van Willem Gerard van Nouhuys', in: Levensberichten der
afgestorven mede-leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bijlage tot
de Handelingen van 1915-1916 Leiden 1916, p . 230 : `Mevrouw Van Nouhuys paste haar

kind op, te Wageningen ; ook haar man was daar voortdurend ; maar reisde toch een paar maal
per week [ . .] naar Amsterdam . Vijf maanden heeft dit leven geduurd, dat moordend was voor
zijn zenuwen, zijn geestkracht, zijn levenslust .'
(125) W.G . van Nouhuys aan Emiel van der Straeten, Den Haag 24 .5 .1912 ; AMVC,
S92671B2 .
(126) Kopie Vakgroep Nederlandse Literatuur, Universiteit Gent .
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het beseft, hij heeft het in heldere oogenblikken uitgesproken : "Ik
ben al vergeten , voor ik dood Den . "' 127
Buysse is in april 1910 en juli 1912 aanwezig op de begrafenis van
de dochter en de zoon, en twee jaar lang zal hij Van Nouhuys zoveel
mogelijk bijstaan in het redactiewerk. Dat hij daar in 1912 en 1913
veel meer dan vroeger bij betrokken is verklaart de opvallende samenstelling van die twee jaargangen . Opvallend vanwege de nieuwe
mythologische roman Heraktes van Couperus - die had gezworen
geen romans meer te zullen schrijven - maar ook en vooral wegens
de Vlaamse golf die het tijdschrift overspoelt. Terwijl Buysse en Karel
van de Woestijnti in het eerste halfjaar van 1912 de enige Vlaamse
bijdragen leverden, verschijnen van juli tot december naast het vervolg van Buysses roman De nachtelijke aanrandingen De paarden van
Diomedes van Van de Woestijnti ook de seizoenarbeidersroman De
werkman128 van Streuvels, een studie van André de Ridder en Gust
van Roosbroeck over de Franse symbolist Albert Samain en poëzie
van Pol de Mont, René de Clercq, Richard de Cneudt en Herman
van Puymbrouck. Hoewel De werkman het belangrijkste prozawerk
van Streuvels sinds De vlaschaard is, vormt het niet de kop van de
Vlaamse golf. Bij het redactiesecretariaat is in mei via Ary Delenl 29
het handschrift binnengekomen van Villa des Roses, het romandebuut van diens vriend Alfons de Ridder die zich zal bedienen van het
pseudoniem Willem Elsschot om verwarring met de bekende naamen stadsgenoot André de Ridder te voorkomen . Omdat Buysse zich
van april tot augustus als jurylid van een novellenwedstrijd van De
Amsterdammer door bijna 400 inzendingen moet worstelen, heeft hij
pas in september tijd om Villa des Roses te lezen . 130 In een brief van
begin oktober aan Victor de Meyere reageert hij enthousiast, en drie

(127) Walch, p . 230-231 (zie noot 124) .
(128) De werkman verschijnt in augustus-september 1912 in Groot Nederland de boekuitgave in 1913 bij Veen.
(129) CB aan Ary Delen, Nevelti 7 .5 .1912 ; MCBG III, p . 88-89 (zie noot 51) : `Amice,
zend mij het handschrift . Er is echter geen haast bij want als jury-lid van de prijsvraag Groene
Amsterdammer heb ik eerst nog 371 novellen te lezen (authentiek!) . Ik denk half Juni daarmee klaar te komen. Daarna zal ik onmiddellijk het werk van uw vriend ter hand nemen .'
(130) CB aan Henri Wiessing (hoofdredacteur van De Amsterdammer), 18 .7.1912 : `Het
lezen van al die feuilletons valt mij erg tegen . Het vergt oneindig veel meer werk en tijd dan
ik gedacht had .' (MCBG III, p . 89 ; zie noot 51) . De andere leden van de jury zijn Ina
Boudier-Bakker en Frans Coenen . De Amsterdammer is evenals Groot Nederland een uitgave
van Van Holkema & Warendorf.
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maanden later al zal de roman in Groot Nederland verschijnen . 13 ' ` Mij
was 't een voorrecht en een groot genoegen de primeur van dit knappe boek voor de lezers van Groot Nederland te mogen bewaren', 132
schrijft hij in het prospectus voor de boekuitgave 133 die eind 1913 uitkomt bij Van Dishoeck.
De Vlamingen in jaargang 1913 van Groot Nederland: van januari
tot maart Villa des Roses; in februari drie korte verhalen van Buysse
onder de titel Krachten, 134 in maart Het schoone Buitenleven van Lode
Baekelmans ; in april en mei Onrust van Gustaaf D'Hondt ; van juni
tot augustus Buysses nieuwe roman Van Hoog en Laag, in juni ook
Buysses reportage Bij de Maeterlinck's in Nizza en De Spartaansche
Helena van Karel van de Woestijnti ; in augustus drie schetsen van
Virginie Loveling en een stuk van André de Ridder en Gust van
Roosbroeck over de Franse symbolistische dichter Charles Guérin ; in
december het eerste deel van een studie van Herman van
Puymbrouck over Georges Eekhoud .
In april 1913 schrijft Buysse vanuit Deurle aan de Amsterdamse
toneelauteur en -recensent Frans Mijnssen, die een eenakter - Op de
Kentering - heeft ingezonden : `Door v. Nouhuys' langdurige ziekte
(hij wordt gelukkig beter) is alles in de war geloopen en ik stond
onvoorbereid alleen voor alles, terwijl ik reeds voor den zomer buiten ben . Morgen ga ik voor 3 dagen naar D . Haag en neem uw werk
mee om te laten zetten ." 35 Dat het contract met Mijnssen voor de
plaatsing van Op de Kentering vier maanden later niet in Den Haag

(131) In 1914 wordt ook Een ontgoocheling, de tweede roman van Elsschot, voorgepubliceerd in Groot Nederland
(132) MCBG III, 89-90 (zie noot 51) ; zie ook Vic van de Reijt (cd.), Willem Elsschot.
Brieven, Amsterdam 1993, p. 34 ; de brief aan De Meyere (zie noot 120) was de uitgevers van
de brieven van Elsschot nog niet bekend .
(133) Op het presentexemplaar dat Elsschot hem stuurt reageert Buysse met dit briefje :
`Het boek in dank ontvangen. Ik wensch u veel succes toe en twijfel niet dat dit het geval zal
zijn.' (CB aan Alfons de Ridder, Den Haag 24 .11 .1913 (zie noot 135) . Het romandebuut van
Elsschot bleef inderdaad niet onopgemerkt : zie het verhaal van de reacties op de eerste druk
in de door Peter de Bruijn bezorgde kritische leeseditie Villa des Roses, Amsterdam 2001, p .
187-188 .
(134) De titels van de verhalen : `Guustje Bracht', `Donder de Beul', `Mijn oom Heliodoor'; het derde verhaal zal worden opgenomen in de bundel Een vroolijk drietal (1916), het
eerste in Uit de bron (1922) ; `Donder de Beul' blijft ongebundeld ( VW 5, p . 1129-1138) .
(135) CB aan Frans Mijnssen, Deurle 29 .4 .1913 ; Letterkundig Museum, Den Haag,
B .9962B 1 .
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door Van Nouhuys maar in Afsnee door Buysse wordt ondertekend, 13 kan alleen betekenen dat het verhoopte herstel van de redactiesecretaris uitblijft .
G

Op de Molenberg
Langs een smal, stijgend paadje, tussen twee, dicht met kreupelhout
begroeide zandheuvels, bracht hij hen boven op de molenberg. Daar
strekte zich een heerlijk zicht van urenwijde ruimte uit . En 't was zo
onverwacht, daar midden in het vlakke Vlaanderen, dat ze f aan de
twee stedelingen, vrij ongevoelig voor natuurschoon, een kreet van verraste bewondering ontsnapte . Het ganse land lag er onder hun voeten,
met bossen, bouwland, weiden en rivier, in doezelige golvingen wegdeinend naar de blauwachtige heuvelverten, alsof een goede reus met grote,
zachte hand in liefdevol gebaar over de wijde streek had heengeaaid. 137
( Van Hoog en Laag, 1913)
Als hij zegt dat schrijven voor hem geen kwestie is van willen maar
van moeten, is dat geen boutade . Het is de simpele verklaring van het
feit dat Buysse veruit de meest productieve Vlaamse auteur van de
eerste drie decennia van de eeuw blijft, ondanks de miskenning en
ondanks de verlokkingen van zijn geprivilegieerde levensomstandigheden - herenhuis in Den Haag, riant buiten in Vlaanderen met
twee auto's in het koetshuis, vakanties in de Zwitserse Alpen en aan
de Franse Riviera, tantièmes en dividenden van de fabriek in Nevele
die in januari 1913 wordt omgevormd tot naamloze vennootschap . 138
Zijn inkomsten en uitgaven blijven overigens strikt gescheiden van
die van Nelly. `Op 28 Maart 1913 alles met Nelly afgerekend,'
schrijft hij in zijn notitieboekje, `ben haar op die datum niets meer
schuldig.' - `Alles' en `niets' zijn onderstreept . 139
Het goede leven ; in 1913 verblijft hij van 27 januari tot 10 februari met Nelly in Pontresina, 140 van 12 tot 16 februari bij Maeterlinck
(136) Idem, Afsnee 8 .8 .1913 .
(137) VW2, p . 931-932 .
(138) Zie Jan Hoeckman, `Cyriel Buysse : twintig jaar bestuurder van de firma BuysseLoveling N .V te Nevele (1913-1932)', in : MCBGXVIII, p, l 11-129 .
(139) De afrekeningen betreffen voornamelijk honoraria die Nelly namens hem in Den
Haag incasseert, vakantie-uitgaven voor haar dochters en allerlei huishoudelijke bestedingen.
(140) CB aan Arthur Buysse, 30 .
Pontresina (prentkaart) : On s'amuse bien ici . Le
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in Nice 141 en daarna tot de 2oste bij Bazalgette, die in Normandië zijn
watermolenhuis aan het opknappen is . Met Bazalgette bezoekt hij in
mei voor het eerst de wereldexpositie in Gent 142 en verkent hij per
auto mét chauffeur de Nederlandse provincies Overijsel en
Gelderland . In juni brengt hij een kleine week door in Engeland `een andere planeet' . Over de wereldexpositie is hij niet enthousiast ;
`Is het omdat ik dat alles heb zien opbouwen in hout en pleister en
karton dat ik het nu maar niet als echt en ernstig kan beschouwen?
Ik kijk als 't ware dwars door al dat uiterlijk-monumentale heen en
voel er al de ijle oppervlakkigheid en vergankelijkheid van . 't Is alles
klatergoud, bedrog en ogenverblinding .' 143 Het enige wat zijn bewondering afdwingt is de snel, sierlijk en bijna geruisloos werkende
machine die het slavenwerk van vlaszwingelaars overbodig maakt .
De mooiste dagen van het laatste jaar voor de oorlog beleeft hij niet
in het buitenland maar op en rond zijn Molenberg in Deurle . Elke
keer is het een verademing als hij na een paar dagen `negatief stadsleven' zoals hij het noemt, terug kan naar de microkosmos op zijn heuvel . `Wat er al leeft en krioelt in 't hoge gras en in de heesters van de
Molenheuvel!' constateert hij op 29 mei ; `Zwermen van allerhande
kevertjes en vliegjes, en van morgen, in de schroeiende zon, eensklaps
als een lichtblauw wolkje van kleine azuren vlindertjes ." 44 In juni
1912 schreef Bazalgette in een brief aan Virginie Loveling : `Il me
tarde de voir le pavillon aérien de Cyriel à Deurle' ; 145 in november
aan Lemonnier : `Vous aurez connu avant moi le moulin de Cyriel et
l'horizon qu'il commande . Je ne manquerai pas d'aller le voir 1'été

temps est beau, mais le soleil rare . Tous les hotels archi-remplis . Je pense arriver en Belgique
vers le 20.' Zie Anne Marie Musschoot en Joris van Parys (ed .), `Brieven van en aan familieleden III', in : MCBG XX, p . 36 .
(141) Verslag van dit bezoek in `Bij de Maeterlincks in Nizza', in : Groot Nederland 1913,
II, p . 728-736 ; opgenomen in Per auto (1913), VW 6 .
(142) Zie Hans Vandevoorde, `Buysse bezoekt de World's Fair', in: `Onechte paradijzen.
Buysse, Teirlinck en Van de Woestijnti op de wereldtentoonstelling' ; MCBG XV, p. 90-94.
(143) Zomerleven, 28.6 .1913 ; VW 6, p. 63 Een extra reden tot irritatie voor de Vlamingen
was de franskiljonse mentaliteit van het Gentse stadsbestuur, dat van de Wereldexpositie een
exclusief Franstalige zaak maakte en bijvoorbeeld alleen subsidies toekende voor Franse kunstvoorstellingen . Buysse en Loveling traden toe tot een Komitee ter verdediging van de belangen van het Nederlands toneel . Zie Jaak van Schoor, Een huis in Vlaanderen. Honderd jaar
beroepstoneel te Gent, Gent 1972, p. 136 .
(144) Zomerleven, 29.5 .1913 ; VW6, p . 59 .
(145) Léon Bazalgette aan Virginie Loveling, Parijs 2 .6 .1912; UBG Hs 3427 A 236 .
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prochain .' 14 Bij helder weer is in het zuiden de Kluisberg bij Ronse
te zien en 's nachts in het noordwesten het licht van de vuurtoren van
Westkapelle bij Knokke . Niet alleen het uitzicht imponeert . Ook het
overvloedige licht en de absolute rust boven op de heuvel dragen bij
tot de bijzondere sfeer in en rond het paviljoentje . `Hier komen de
ochtenden vroeger en de avonden later', zegt Buysse ; `De zon is mijn
gast . En als ze daalt dan is het hier telkens om te knielen .' 14 '
Geboren en getogen in Deurle is zijn rondborstige, goedlachse
huismeid Netje, voor de burgerlijke stand Jeanette Eechautte, 14 die
tot 1909 in Nevele de jonge toeverlaat van moeder Buysse was en
nadien in Afsnee in dienst is gekomen . In 1913 wordt Netje dertig .
In Maison Rose voert ze het huispersoneel aan ; in Deurle wordt ze
meneer Cyriels onmisbare factotum . Of ze dat ook in intieme zaken
is zoals het dorp en de familie menen te weten? Als het zo is houdt
Cyriel het in elk geval discreter dan zijn vriend Claus, die buiten zijn
deftig huwelijk met een Gentse notarisdochter een relatie heeft met
zijn vroegere leerlinge Jenny Montigny. In 1904 is Montigny van
Astene verhuisd naar een villaatje in Deurle waar Claus `soms dag na
dag, op bezoek kwam .'
In latere publicaties duikt steeds weer de misvatting op dat Buysse
het grootste deel van zijn werk in zijn `molenhuis' in Deurle heeft
geschreven, terwijl dat tot en met De nachtelijke aanranding natuurlijk niet het geval is . 15 ° De eerste roman die hij op de Molenberg
schrijft is wel door de directe omgeving geïnspireerd : in juni 1913
verschijnt in Groot Nederland het eerste deel van Van Hoog en Laag.
Het eerste levensboek, gesitueerd in het dorpje met de fictieve naam
Meulegem dat gemakkelijk te herkennen is als Deurle . Dat hij tien
G

S

149

(146) Léon Bazalgette aan Camillie Lemonnier, Parijs 6 .11 .1912; Musée Camille Lemonnier, Elsene .
(147) Cit . in : Johan Demaegt, `Bij Cyriel Buysse', Den Gulden Winckel, september 1929,
p . 239 .
(148) Jeanette Eechautte, Deurle 2 .12.1883 - 26.5 .1955 .
(149) Cat. Retrospectieve tentoonstelling Anna de Weert, Jenny Montigny, Yvonne Serruys,
Deinze 1987, p . 29 : `Deze verhuis was voor Jenny niet alleen een middel om vrij te zijn in
handel, wandel en werk, maar stelde haar tevens in de mogelijkheid haar geliefde leermeester
ongehinderd te ontvangen.'
(150) Richard Minne, Cyriel Buysse (Brussel 1959) : `In dit huisje, hoog op palen, boven op
de Molenheuvel te Deurle, schreef Buysse zijn meeste romans .' In de Literaire gids van België,
Nederland en Luxemburg (Parijs 1972) beweert Marc Galle dat Buysse daar `bijna al zijn werken' heeft geschreven (p. 169) .
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jaar na Daarna deze tweede schildersroman schrijft is gezien zijn frequente contacten met artiesten van de Leiestreek niet verwonderlijk,
maar er valt meer over te zeggen dan dat dit het verhaal is van een
koewachtertje dat dankzij adellijke begunstigers naar de tekenacademie kan om zijn natuurtalent te ontwikkelen . 1 S 1 Misschien omdat dit
het laatste boek is dat Buysse voor de oorlog kan voltooien en de twee
volgende delen van de geplande trilogie Van Hoog en Laag er nooit
zijn gekomen, blijft dit Eerste levensboek in de schaduw van voorgaande en volgende romans . Toch zijn hier, zoals ook in veel ander zwakker werk, tal van passages te vinden die tot zijn allerbeste bladzijden
behoren . Bijvoorbeeld het hoofdstukje dat te associëren is met het
bekende schilderij Les vaches traversant la Lys à la nage van Claus,
door Ary Delen vertaald als De overtocht der koeien:
1S

2

De koewachtertjes dreven met het overzetbootje mee over, en van
daaruit schreeuwden en zweep-klapten zij naar hun zwemmende
beesten : - Bloare, gie deugeniete, wilt-e ne kier op ou ploatse blijven! Sterre, gie vuilkonte, goat ou muil hêwen! tot zij ermee aan de
overkant kwamen, waar de troep dan moest gescheiden worden . Er
waren steeds enkele achterblijvers, de koewachtertjes gilden zich hees
en gooiden ernaar met aardkluiten, maar eindelijk zwommen ook de
laatsten over, het zware lijf gans onder, de snuivende snoet boven 't
water, de ogen wreed blikkerend, de horens als twee scherpe, dorre
takken uit de kolken opgeprikt. 153
In zijn boek over Claus vertelt Buysse dat hij in 1 899 getuige was van
het ontstaan van dat monumentale doek - gouden medaille op de
Wereldexpositie van 1900 in Parijs - en van de complicatie :
Ik herinner mij dat prachtig schilderij van hem : `De koeien zwemmend over de Leie', dat nu in het Brussels museum prijkt en dat ik
destijds zag `worden' . Iets dat Claus aanhoudend voor dat reuzendoek deed jubelen, was het rood krulhaar van de koewachter, die op

(151) Hoewel de jeugd van de schilder onvermijdelijk doet denken aan die van Emile
Claus, heeft Buysse zich blijkens een bladzijde in Zomerleven (5 .7 . 1913) laten inspireren door
een onbekende jonge kunstenaar,
(152) Zie Ary Delen, Emile Claus (met opdracht `voor Cyriel Buysse'), Antwerpen 1911,
p . 14 (afbeelding tegenover p. 4) ; overdruk uit Onze Kunst.
(153) VW 2, p. 886 .
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de veerpont naast de koeien overstak . `Zie me dat haar!' herhaalde
hij telkens . `Is het niet net goud en vuur in de gloed van de zon?' En
hij schilderde daaraan, geestdriftig, nooit verzadigd, nooit tevreden,
voortdurend nieuwe gamma's in dat kleurenhaar ontdekkend, al
naar gelang van de lichtspelingen van het water in de zon .
Hoe groot was dan niet mijn verbazing, mijn schrik, zou ik haast
zeggen, toen ik enkele dagen later, mijn vriend opzoekend aan de
oever van de Leie, waar hij aan het werk was, het konterfeitsel van
de koewachter op het schilderij zag afgebeeld . . . zonder haar!
- Wat is dat! kreet ik .
- Bekijk hem! zei Claus neerslachtig .
Ik keek naar het koewachtertje op de pont en herkende hem haast
niet meer. Al zijn mooi-glanzende rosse krullen waren verdwenen ;
hij had zich laten millimeteren ; hij zag eruit of hij helemaal geen
haar meer had .
- Dat heeft hij verleden zaterdag laten doen, ter gelegenheid van de
dorpskermis, om nu eens keurig-netjes voor de dag te komen, naar
hij meent! zuchtte Claus . - Hij heeft mijn schilderij bedorven ; in
wanhoop heb ik hem ook op 't doek gemillimeterd en nu moet ik
wachten tot het haar weer in zijn krullen groeit .
Wachten! . . . Daar had een vibrerend artiest als Claus geen geduld
voor. Te veel andere boeiende onderwerpen trokken zijn onverzadigbare werklust ; hij wachtte enkel tot het haar een ietsje weer was bijgegroeid ; en zo staat nu de koewachter op het prachtige schilderij,
dat geenszins bedorven is, zoals Claus vreesde, maar dat hem toch
telkens weer hinderde als hij 't zag, omdat het in zijn oog, met die
vlammende en tintelende rosse krullen, nog zoveel mooier had kunnen zijn . 154
Van de rivieroever terug naar de Molenberg en de symboliek van de
titel Van Hoog en Laag waarmee niet alleen wordt verwezen naar letterlijke niveauverschillen maar ook en vooral naar de maatschappelijke kloof tussen de dorpswereld en de wereld van de adellijke families
die Deurle vanouds domineren - een nieuwe variatie op een bekend
thema in Buysses werk. De koewachter die door de dochter van een
graaf begunstigd wordt koestert een winter lang de illusie dat de
jonkvrouw niet alleen vanwege zijn schilderstalent belangstelling
heeft voor hem . Na de meesterlijk beschreven ontnuchtering laat

(154) Emile Claus . Mijn broeder in Vlaanderen ; VW6, p . 1221-1222.

129

Buysse de jonge schilder de ware liefde vinden bij een dorpsmeisje in
een geforceerd optimistisch slot dat een schril contrast vormt met de
dramatische afloop van vroegere romans met een verwant thema .
Het is duidelijk dat dit Eerste Levensboek hoopvol moest eindigen en
dat Buysse directer dan ooit zijn eigen ervaringen projecteert in het
personage dat op de laatste bladzijden in de hoge eenzaamheid van
de Molenberg troost en beschutting vindt tegen de ontgoochelingen
van het leven : `Hij kwam op de top van de heuvel, in de beschermende schaduw van de oude molen . Een zacht, fris windje blies er suizelend door de naakte wieken en streelde heerlijk-kalmerend zijn
gespannen hoofd en zijn gloeiende wangen .'

`Daar staat de molen, meneer
Toen ik te Gent uit d 'n Sint-Pieters-Statie stapte, werd ik aangesproken
door een zeer reusachtige, blozende, joviale schoolknaap met opgestreken
blonde knevels en zware Amerikaanse rijglaarzen : - Cyriel Buysse in
zijn sportpak . Hij geleidde me naar zijn beroemde auto, liet zijn armen
in een paar wijde handschoenen glijden en weg tuften wij . 1Ss
(E . d'Oliveira, 1913)
Geen ander jaar in het leven van Cyriel Buysse is met zoveel bijzonderheden te reconstrueren als het jaar 1913 waarin hij van de eerste
dag van de lente tot begin november in Deurle het dagboek bijhoudt
dat hij zal publiceren onder de titel Zomerleven . Vanuit zijn eenzame observatiepost, hoog boven de omliggende Leievlakte, registreert
hij dag na dag met liefdevolle aandacht de gang van de seizoenen op
en rond de Molenberg : rake observaties, lyrische impressies en mijmeringen die getuigen van een authentiek natuurgevoel en een niet
te verzadigen levenshonger . - `Ik heb geen ogen genoeg om alles te
zien : geen zintuigen genoeg om van alles te genieten', schrijft hij
wanneer op de ochtend van 30 april ineens overal de brem staat te
bloeien : "t is of heel de Molenheuvel, door een dol-milde hand plot1S6

(155) D'Oliveira, p . 111 (zie noot 4) .
(156) Blijkens een aantekening in een notitieboekje speelde Buysse al langer met het idee
van een natuurdagboek : `Peut-être écrire un dagboek: Ma vie de tous les jours à la campagne
avec les saisons' (AMVC, B995/H) .
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seling met goud was overstrooid . Tussen dat goud schittert het zilver
van kleine, witte-sterre-bloempjes ; ganse pakken, ganse dekens van
die bloempjes, zomaar kwistig op het smaragdgroene gras neergegooid ; en ook de seringen bloeien, en de lijsterbes bloeit en ook nog
andere heesters bloeien . De ganse heuvel bloeit en jubelt, overdadig
van frisse weelde, in ontelbare schakeringen .' Van de eerste gele narcissen in maart tot het kosmische geweld van een najaarsstorm : in
grenzeloze verwondering en bewondering wordt het perpetuum
mobile van de natuurkrachten vastgelegd in beelden die Buysse keer
op keer laten zien van een onvermoede poëtische zijde . Het dagboek
zit overigens ook vol kostelijke miniatuurtjes van dierlijk leven zoals
de nachtegaal die zijn jong beschermt (5 juni) en de lepe poes van de
molenaar (8 april en 11 oktober) .
Aan de Nederlandse journalist Elias d'Oliveira die hem hier in september komt interviewen 157 vertelt Buysse over het `nogal eigenaardig
boekje' dat hij aan het schrijven is : `Ik noem het "mijn zomerdagboek" . Het zijn korte noteringen van elke dag van mijn leven hier in
de natuur. Van wat ik zie en gevoel . Allerlei kleine dingetjes dikwijls .
Zeer afgewisseld . Een innig doordringen tot het landelijk leven in
zijn details . [ . . .] Dat boek zal iets helemaal aparts zijn in mijn produktie .' 158 Dat is het inderdaad, al zouden een aantal stukjes in de
bundel Stemmingen uit 1911 ook op hun plaats zijn in Zomerleven en
valt er uit het dagboek een selectie te maken die een aardig bundeltje `stemmingen' zou opleveren .
Zomerleven is dus in de eerste en de laatste plaats een natuurdagboek, maar daarnaast vormt het een originele kroniek van het leven
van alledag in het vooroorlogse Deurle en een collectie portretten,
herinneringen, schetsen en anekdotes vol ironie en zelfironie waarin
alles ter sprake komt wat de auteur intrigeert of amuseert, vertedert
of irriteert . Amuseert : de Zeeuwse boerenfamilie op de Gentse
wereldexpositie die hem aanziet voor een taxichauffeur (22 september) . Vertedert : het dorpsjongetje dat elke ochtend op de heuvel een
fles melk komt bezorgen en dagenlang de fooi weigert in de stille
hoop dat Buysse hem eens mee zal willen nemen voor een toertje in
zijn automobiel (14-18 mei) . Irriteert: het sabelgekletter in de inter-

(157) Zie noot 4 .
(158) D'Oliveira, p . 114 (zie noot 4) .
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nationale politiek, het `stadsleven', de megalomane wereldexpositie in
Gent . Overigens : zelfs in dit dagboek is het aandeel van de fictie niet
te onderschatten . Zowel de Zeeuwse familie als het jongetje dat zo
graag in zijn auto zou rijden en al die andere figuren in het dagboek
zijn ondanks de levensechtheid van de typering tegelijk personages
van een klein verhaal . Er is zelfs een hoofdpersonage : de eeuwenoude
windmolen die door Buysse wordt beschreven en aangesproken als
een levend wezen met de oerkracht van een titan en de wijsheid van
een aartsvader.
Zomerleven verschijnt van maart tot mei 1914 in Groot Nederland.
AanVan Dishoeck schrijft Buysse in juni : `Als ik het auteursrecht van
Zomerleven afsta, dan moet het toch ook eenigszins de moeite waard
zijn. Van alle kanten heb ik niets dan lof gehoord over dit werk . Als
ik er nu niet minstens 300 gulden voor krijg, dan geef ik het liever
niet uit.' 159 Tijdens een bezoek van de uitgever in Afsnee en Deurle
komen ze begin juli tot een akkoord, maar een maand later breekt de
oorlog uit, zodat de boekuitgave pas in juli 1915 zal verschijnen .
Door het kleine, bijna vierkante formaat (15,5x17,5), de bibliofiele
band in groen linnen en de gestileerde gulden windroos met bloemen-kever-motief op het voorplat naar een ontwerp van W .F. Gouwe
wordt de eerste druk van Zomerleven in meer dan één opzicht `iets
helemaal aparts' in Buysses productie .
Vermeldenswaard is de recensie van de boekuitgave in Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift waarin Herman Robbers zich uitgebreid
stoort aan het sarcasme waarmee Buysse suggereert dat ruziënde regeringen hun geschillen voortaan zouden beslechten in een internationale voetbalmatch tussen teams van ministers met hun koning in de
goal (25 maart) . Robbers tilt daar zwaarder aan dan aan de controversiële passages in Streuvels' oorlogsdagboek . Hij vindt het ongehoord en onbegrijpelijk dat Buysse het niet nodig heeft geacht de
gewraakte aantekening voor een boekuitgave in volle oorlog te
schrappen, maar het onweerstaanbare vertellerstalent waarvan het
dagboek getuigt maakt het de recensent onmogelijk te volharden in
zijn boosheid . Al schrijvende erover, ben ik gaan merken, dat ik dit
zeer echte boekje toch eigenlijk een beter hart toedraag, dan ik zelf
wel meende',l 6° eindigt de recensie .

(159) CB aan C .A .J . van Dishoeck, 19 .6 .1914 ; zie Van Faassen, MCBG IV, p . 36-37.
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In de inleiding van zijn interview met Buysse uit september 1913
vertelt de Nederlandse journalist Elias d'Oliveira hoe hij het werkhuisje in Deurle betreedt en op de tafel de brief ziet liggen die hij
Buysse heeft geschreven . Buysses dagboek van 15 september : `Gans
onverwacht bezoek van I . en B . vergezeld door een derde persoon,
mij onbekend, maar die mij wordt voorgesteld als zijnde een journalist, die mij wenst te "interviewen" .' Ondanks de tegenstrijdigheid
moet de journalist toch D'Oliveira zijn, aangezien Buysse in het
gepubliceerde interview vraagt of de journalist zijn pasverschenen
roman Van hoog en laag al heeft gelezen waarvan het laatste deel is
gepubliceerd in het augustusnummer van Groot Nederland. Hoewel
Buysse het interview ironisch samenvat met `wat zal het juist mijn
denkbeelden over allerlei weergeven!', zijn een aantal uitspraken wel
degelijk relevant voor zijn opvatting over literatuur . Bijvoorbeeld:
`De beschrijving van de realiteit is toch heel iets anders dan die realiteit [ . . .] Als de artiest niets aan de werkelijkheid toevoegde zou hij
geen artiest zijn . Het beschrijven van details zonder meer, zoals Van
Deyssel wel eens heeft gedaan, daar voel ik niets voor . [ . . .] L'áme des
choses, zoals de kunstenaar die voelt, moet uit zijn werken spreken .'''
Op het interview na zijn literaire onderwerpen opvallend afwezig
in Zomerleven . De dood en begrafenis van Lemonnier worden niet
alleen buiten de literatuur maar zelfs buiten de directe herkenbaarheid gehouden : van de tijdgenoten van Buysse die Zomerleven in
handen krijgen zullen er maar weinigen zijn die weten over wie het
gaat in de aantekening over de begrafenis van `een vriend' in `de grote
stad' (16 juni) . Over de door Emile Verhaeren en Edmond Picard
gepresideerde Lemonnier-herdenking in oktober wordt in het dagboek met geen woord gerept, hoewel Buysse daar luidens het verslag
van NRC-correspondent Karel van de Woestijnti present is als vertegenwoordiger van de Vlaamse literatuur en `deze zware verantwoordelijkheid met forsche kranigheid torst ." 62

(160) Herman Robbers, `Cyriel Buysse, Zomerleven ;
in : Elsevier's Geïllustreerd
december 1915, p. 467-470 . De onfatsoenlijk geachte voetbal-aantekening
van 25 maart wordt door Robbers in extenso geciteerd . Vgl. de veel gunstiger recensie van
Jac . Bosch in Den Gulden Winckel van 15 .11 .1915, p. 174-175 .
(161) D'Oliveira, p . 114 (zie noot 4) .
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In Zomerleven is er evenmin sprake van het bezoek in Louise Marie
waarover het gaat in Buysses briefvan 9 augustus aan Cecilia Ameye,
die kennelijk heeft geïnformeerd of hij het Verriest-feest van 17
augustus in Ingooigem zal bijwonen . `Wij hadden juist van
Nittervelde gesproken,' schrijft hij, `en dat wij er zoo gaarne nog eens
een bezoek zouden brengen, toen uw brief mij overhandigd werd .
Wij kunnen niet naar Ingoyghem gaan, maar zijn vast van plan, 't zij
de week die inkomt, of de daarop volgende naar Louise Marie te
komen . Ik vermoed dat u daar de telefoon hebt (ik zelfbezit hem hier
niet maar wij kunnen telefoneren uit het gemeentehuis van Sint
Denijs Westrem en ik denk wel dat we dat zullen doen voor we de
excursie ondernemen om u toch vooral thuis te vinden) .' 163 Eveneens
onvermeld blijft in het dagboek de bijeenkomst van Vlaamse schrijvers in Gent naar aanleiding van de congressen 164 die daar eind september plaatsvinden . Op 22 september noteert Buysse wel dat hij
naar de stad is gereden `met mensen die de "World's Fair" wilden zien
en dat daar net allerlei `rijk gecostumeerde en gechamarreerde en
gedecoreerde overheden' arriveerden, met in hun kielzog een aantal
andere heren in `zwarte rokken, witte plastrons en hoge hoeden ; sommige ook gedecoreerd, hoewel veel minder heftig dan de kakelbonte
uniformen ; anderen niet gedecoreerd, eentonig zwart en wit, maar

met gapende knoopsgaten als 't ware : knoopsgaten die gaapten van
vurig verlangen om ook gedecoreerd te worden .' 165 Eén dag later, 23
september, schrijft Van de Woestijnti voor de NRChet derde en laatste deel van zijn verslag over die `Vlaamsche Dagen' in Gent . In
plaats van met het gros van de congresdeelnemers naar Ruiselede te
reizen voor een bezoek aan de `weldadigheidsschool', is hij liever in
Gent gebleven om in het gezelschap van een aantal `afvallige congressisten' onder bevoegde leiding de stad te bezoeken . Hij is nauwelijks
klaar met zijn ochtendtoilet als hij voor zijn hotel een auto ziet stoppen . - `Wie is, vraagt gij mij, de geleider? Het is, antwoord ik u, nie-

(162) Karel van de Woestijnti, `famille Lemonnier herdacht', in : NRC, 28 .10 .1913 ; VJW
6, p . 610 .
(163) CB aan Cecilia Ameye, Afsnee 9 .8 .1913 ; kopie UB Gent.
(164) Zie Karel van de Woestijnti, `De Vlaamsche Dagen', in : NRC, 22,23 en 25 .9 .1913 ;
VJW 6, p . 519-540. Het verslag betreft de drie congressen van filologen, juristen en natuurkundigen .
(165) Zomerleven; VW 6, p. 138-139.
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mand minder dan Cyriel Buysse . Wie springt, vraagt gij mij verder,
die auto uit? Ik wederwoord : het puik der Vlaamsche literatuur, aangevoerd door niemand minder dan Stijn Streuvels . . . Diep ontroerd
door de delikate attentie, pink ik een traan weg . Nauwelijks is mijn
blik weêr helder, of ik zie Buysse weg tuffen naar zijn gezegend buitenverblijf te Afsnee' . 166 Met andere woorden : Buysse heeft niet de
behoefte de dag in Gent door te brengen in het gezelschap van
Streuvels, Vermeylen, Teirlinck en Van de Woestijnti .
Niet minder opvallend dan het weren van literaire onderwerpen uit
Zomerleven is het hoe zorgvuldig Buysse zijn eigenlijke intimiteit
afschermt . De amateur van intieme dagboeken wordt meteen al op
de eerste bladzijde gewaarschuwd : boven het summiere voorwoord
staat de aan Pascal ontleende uitdrukking Le moi haissable die Buysse
toelicht met : "ik", lelijk, onbehagelijk woord, dat hier telkens weer
zal voorkomen .' Vier jaar eerder heeft hij André de Ridder slechts na
lang aandringen een interview toegestaan omdat hij er niets voor
voelde zich `tot dergelijke, intieme levensbeschrijving te leentin .' In
Zomerleven is de dagboek-schrijver dan ook niet minder personage
dan de verteller in zijn herinneringsproza en in andere verhalen die
in de ik-vorm zijn geschreven . Natuurlijk is menige anekdote tekenend voor zijn karakter en temperament, maar zielsgeheimen worden er niet prijsgegeven, en nergens laat hij zich verleiden tot indiscreties over familie, vrienden of collega's met vermelding van naam
en toenaam . De aantekening van 1 september - `Vandaag heeft een
dierbaar wezen mij verlaten, een dierbaar wezen, dat een maand
samen met mij geleefd heeft' - gaat waarschijnlijk over zijn zestienjarige zoon René die hij na de zomervakantie naar de trein heeft
gebracht, maar zelfs dat kan niet méér zijn dan een vermoeden . En
behalve de naaste familie en vrienden van de auteur zal niemand ooit
weten wie `mademoiselle K.' is, de gevreesde tafelgenote uit zijn
Gentse kennissenkring die, uit de hoogte door haar bril neerkijkend
op hem, de vraag stelt : `schrijft u nog veel, meneer? Is u weer aan iets
nieuws bezig?' (13 september) De consequenties van die vraag zijn te
voorspellen : `Dat zal 't gesprek van de andere disgenoten onvermijdelijk op kunst en litteratuur brengen ; en ik zal daar ongelukkig bij
zitten, met een verstarde beleefdheidsgrijnslach op 't gezicht .'

(166) Karel van de Woestijnti ; VJt

6, p . 534 (zie noot 164),
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In Maison Rose is de sfeer aan tafel ondanks de Haagse omgangsvormen aanzienlijk meer ontspannen, getuige het slot van
D'Oliveirás interview over de lunch waarop hij na zijn gesprek met
Buysse is uitgenodigd :
Ik vond het verschrikkelijk jammer dat ik geen smoking bij me had,
maar het was nu eenmaal niet anders . Hij had een flink aantal logé's
- hij beweert tussen haakjes dat men in Holland van louché's spreekt
- met klinkende Haagse namen en we gingen bijna terstond aan
tafel . En terwijl een van zijn dochters mij vertelde dat hij de slaaf is
van zijn louché's, hoorde ik uit een gesprek, dat aan het andere eind
der tafel gevoerd werd, dat men hem in zijn huis `artiest' noemt . Een
grappige bijzonderheid, die boekdelen spreekt, zowel over de man
als over zijn omgeving . Met een goedhartig snuit liet hij met zich sollen en één keer liep hij, groot en naïef in zijn sportpak, van tafel om
een exemplaar van zijn Per auto te halen, waarin hij voor een louchée
een opdracht schreef . . . Ik moest er vooral bij vermelden dat hij dit
met een zeer defecte vulpen deed . . . En in één adem liet hij er op
volgen : `Hebt u 't al gehoord? Mijnheer de interfiefer (dat was ik)
vindt mij een heel eenvoudig man!' Met bewonderenswaardige tact
bracht de gastvrouw het gesprek op een ander onderwerp .
Hij had mij gaarne enkele dingen in de omtrek in verband met zijn
werk laten zien, doch het ging die middag niet, want een paar jonge
dames die bij hem loucheerden moesten een bezoek afleggen in het
zuiden, en daar hij de chauffeur is van de gehele familie, was hij die
middag bezet . 167

(167) D'Oliveira, p . 119 (zie noot 4) .
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Zomer 1913
(Uit Zomerleven)
30 Mei
Het koren bloeit! Dit is de grote gebeurtenis van de dag . Mijn molenaar komt het mij glimlachend zeggen en hij is verrukt omdat de
bloei van 't koren zulk een prachtig weer treft . [. .] Ik staar naast hem,
vanboven op de heuvel en voel iets van zijn geestdrift in mij doordringen . Er is een groots en machtig ritme in het eenvoudig tafereel .
Het koren, dat dagen lang strak-roerloos als een stugge muur van
ondoordringbaarheid overeind stond, is eensklaps gaan trillen en
leven ; het rolt en zwelt als een zee; het komt van alle kanten als 't
ware aandeinen en schuimen ; het overstroomt met zijn warm-levende, stromende vloedgolf van weelde het ganse dorp, de ganse streek,
gans Vlaanderen . . .
10Juli
Ik zie zo graag de koeien 's avonds huiswaarts keren, log van melk,
met lome schreden en zwaar loeiend als van toorn of ongeduld .
Ik zie ze graag komen, wit en zwart, of wit en bruin gevlekt, in
bonte groep onder de hoge bomen, door welks wemelend lover 't
rijke goud der ondergaande zon over hun deinende en golvende ruggen en schoften neerspettert .
Zij ruiken naar room en naar muskus en melk en hun grote ogen
staan bol en verzadigd .
3 Augustus
[...] Op het avondveld staan grijs en vaag en roerloos de schoofjes en
laag over de grond komen, uit de donkere bossen, de lichte, witte
nevels aangeslierd en opgekropen .
Op avonden als deze zijn zeker de elfen en feeën en nimfen en
kabouters in de geest van 't volksgeloof ontstaan . Zij winden zich stil
om de voeten van de schoven, glijden in lichte krinkels op, omsjerpen de garven als grijpende armen die lendenen omstrengelen, zij
weven en zweven een waas om de halzen en schijnen stil tot de gebogen hoofden iets te fluisteren . . . en dan is 't of ze de willoze, droeve
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schoofjes in hun witte lijkwaden onvoelbaar met zich meeslepen en
er voor altijd mee in de donkere bossen verdwijnen . . . [..]
19 September
's Avonds. Vandaag ben ik in de bossen geweest . . . de ganse dag in de
bossen . [. .] Wat stonden ze daar hoog en groot, vandaag, wat stonden ze daar plechtig-indrukwekkend-groots de oude, stoere bomen!
't Was of ze met hun lang en breedgespreide takken tot de hemel reikten ; en zo leken de bossen op oneindige kerken en tempels vol lichten en wierook, die de wereld regeerden . De mensen, daaronder,
bewogen zich nietig als dwergen ; en waren stil, en als gedrukt in hun
doening. De glorie van de hoge bomen scheen hen gans te overweldigen . En de minste geluiden werden door de dichte gordijnen van
bomen herhaald en weerkaatst in galmende echo's, alsof ze boos
waren, de machtige bomen, dat die nietige wurmen van mensen hun
plechtige rust durfden storen .

29 Oktober
Tien uur. Stilte . Daarbuiten, in de nacht, hoor ik het zachte, gelijk-

matig gegons van de molen niet meer . Ik schuif 't gordijntje weg en
kijk.
Mijn oude molen staat roerloos, met het donker tralienet van zijn
vier naakt-gekruiste wieken, tegen de prachtig-tintelende sterrenhemel . [. .] Ik moet hem nog eens van dichtbij aanschouwen, hij leeft
intens vanavond ; en waar ik zo alleen in de nachtelijke stilte onder
zijn oud, verweerd geraamte sta, in de trilling van de wind, die zingt
en suist en kleppert door zijn touwen, komt het mij eensklaps voor
alsof ook hij, de oude, grijze wijzaard tot de sterren spreekt en of de
levend-tintelende sterren hem verstaan en antwoorden . . .
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oktober 1913 en juni 1914 in L'Effort Libre vertalingen van twee verhalen 171 van Buysse opduiken is ongetwijfeld te verklaren door de
waardering van Bazalgette voor zijn Vlaamse vriend als verdediger
van de vrijheid en verdraagzaamheid waarvoor hij zelf zijn leven lang
za ijveren .
Over zijn verblijf van maart 1913 in Parijs schrijft Stefan Zweig : `In
Parijs trof ik om mijn vriend Bazalgette een groep jonge mensen, die
in tegenstelling tot de vorige generatie niets te maken wilde hebben
met enige vorm van eng nationalisme of agressief imperialisme . Jules
Romain [ . .], Georges Duhamel, Charles Vildrac, Durtain, René
Arcos, Jean Richard Bloch, die zich eerst verenigden in L'Abbaye,
daarna in L'Effort Libre, waren hartstochtelijke voorvechters van een
komend Europa . 12 Via een vriend van Bloch maakt Bazalgette in het
voorjaar van 1913 kennis met de drieëntwintigjarige Vlaamse schilder en tekenaar Frans Masereel, die al twee jaar in Parijs woont maar
nog een illustere onbekende is . Wat hem in Masereel aantrekt is perfect vergelijkbaar met zijn affiniteit met Buysse . `Il avait une prédilection pour les hommel vigoureux et paisibles', schrijft Bloch over
Bazalgette ; `Je n'oublierai jamais l'enthousiasme dons il fit preuve, le
jour ou il fit la connaissance de Franz Masereel : "Celui-là, me répétait-il le soir même, celui-là, vois-tu, eest le roi des chics types, eest
l'homme le plus épatant que tu puisses rencontrei ." 173
Met het werk van Buysse, die precies dertig jaar ouder is, heeft de
jonge Masereel kennis gemaakt tussen 1905 en 1910, de jaren van
zijn opleiding aan de Boekenschool en de Academie in zijn vaderstad
Gent . In het verfranste milieu waarin hij is opgegroeid heeft hij vooral Verhaeren, Eekhoud en Lemonnier gelezen, maar ook Buysse en
Streuvels heeft hij in die tijd ontdekt . Op zijn tachtigste zal hij in een
gesprek met Marc-Edo Tralbaut vertellen over zijn onvergetelijke
herinneringen aan de Gentse Multatulikring : `Un jour', schrijft
Tralbaut, `il me confia qu'il n'oublierait jamais "Het gezin Van
Paemel" [ . . .] qu'il avait vu jouer plusieurs fois par le "Multatuli-

(171) Récit en Rewords: vertalingen van Verhaal (uit Stemmingen, 1911) en Berouw (uit
Lente, 1907) . De vertalers zijn Pierre Maes (Récit) en Jean de Lanier (Rewords) .
(172) Stefan Zweig, De wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan, Amsterdam
1990, p. 197 ; oorspr. Die Welt von gestern, Stockholm 1944.
(173) Jean Richard Bloch, `Premier printemps sans Baza lgette', in : Europe, 15 .6 .1929,
p . 218 .
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massale verspilling van jonge levens in oorlogen maakt hem niet
minder opstandig dan Bazalgette . Na zijn bezoek aan het slagveld van
1 870 bij Sedan, waar de stoffelijke resten van duizenden Fransen en
Duitsers naast elkaar liggen in een gigantisch Ossuaire schreef hij in
1910 : `de Fransen rechts, de Duitsers links, met een middengang tussen hen beiden . [ . . .] Die ontelbare schedels en beenderen hebben een
aparte, eigenaardige kleur . Of liever: 't is een aparte, mysterieuze
atmosfeer die er omheen hangt . 't Is die stilte, die als 't ware voelbare en zichtbare doodse roerloosheid en stilte, gepaard aan de herinnering van zoveel strijd en lijden . [ . . .] En de vraag rijst, onbedwingbaar:
waarom . . . ? Waarom moest dat zo? [ . . .] Was het niet mogelijk dat al
die flinke, sterke jongelui, waarvan de een de ander niet eens kende,
in plaats van elkander zonder redenen dood te schieten, elk in zijn
eigen land en huisgezin gelukkig bleven leven? Neen, neen, dat hoefde zo niet . Geen hogere macht heeft het aldus bevolen . 't Is mensenwerk, laf, gemeen, verachtelijk mensenwerk dat daar ligt!" 79
Ongetwijfeld verklaren de verontrustende ontwikkelingen in de
internationale verhoudingen, in het bijzonder de oplopende spanningen tussen Duitsland en Frankrijk, dat hij in 1913 tot twee keer
toe scherp uithaalt naar de oorlogsstokers die hun volk misleiden en
misbruiken voor de eer en de glorie van het vaderland . In Van Hoog
en Laag legt hij een fel anti-militaristisch rekwisitoor in de mond van
het socialistische kopstuk Kappuijns dat net als het gelijknamige personage in 'n Leeuw van Vlaanderen geïnspireerd is op Anseele . De
echte Anseele houdt in 1913 de openingstoespraak op het congres
van de Tweede Internationale in Basel en krijgt daar stormachtig
applaus voor zijn slotwoorden : `Oorlog aan de oorlog! Vrede voor de
wereld! Leve de Internationale van de arbeiders!' De geïmproviseerde
speech waarin Kappuijns in Van Hoog en Laag zijn kunstopvatting
uiteenzet weerspiegelt gezien de eerder geciteerde passus over Sedan
zonder twijfel hoe Buysse er zelf over denkt :
waarom, als schilders konterfeitsels van de oorlog wilden scheppen,
waarom moesten het telkens schitterende uniformen zijn, en steigerende paarden, en wapperende vlaggen en trofeeën ; en niet de gruwelijke, anonieme, vuile en triestige doodsellende van één enkel,
onschuldig, afgemarteld wezen : het simpel soldaatje, één en mii)oe-

(179) De vrolijke tocht; VW6, p . 223-224 .
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nenvoudig, de Mensheid zelf, die voor de grillen of belangen van
slechts enkele machtigen vermoord wordt? Ja, de lelijkheid, de vuilheid, de gore, vieze, triestige, stinkende vuilheid en niet het valse Matergoud van de oorlog, wie zou dat eindelijk eens schilderen? 180
Een eerste deel van van Hoog en Laag verschijnt op 1 juni 1913 in
Groot Nederland. Op 3 juni wordt op de Wereldtentoonstelling in
Gent een Europees kampioenschap boksen georganiseerd .'$' De
krantenkoppen over het titelgevecht tussen de Engelse kampioen
Wells en de Franse kampioen Carpentier inspireren de schrijver van
Zomerleven tot een apocalyptisch visioen dat een jaar later al apocalyptische realiteit zal worden omdat de machtswellust in de politiek,
de haute finance en de militaire hoofdkwartieren geen grenzen kent .
Maar de heren zouden nooit de kans krijgen hun criminele ambities
uit te leven, meent Buysse, als er niet de moeiteloos te manipuleren
grote massa was met haar primitieve instincten en reflexen :
Bloed! Dat willen we zien; dat willen we ruiken! Daar smullen we
van! Maar laten we nu toch vooral niet laf worden en halverwege
blijven staan . Laten we flink zijn, logisch voortgaan tot het einde! Er
ligt nog zulk een schone, rijke toekomst voor ons in 't verschiet! Wij
kunnen en moeten de Romeinen van het Keizerrijk overtroeven .
Met onze geperfectioneerde wapens moeten we nu eens een echte
oorlog ten tonele voeren . Echte soldaten, gewapend met echte geweren en scherpe patronen; mitrailleuses, kanonnen en cavalerie ; alles
echt en door een bloedbad op elkaar losstormend, ten aanschouwe
van duizenden en duizenden juichende, schreeuwende, hysterischbrullende dilettanten, die rondom op de galerijen in gezelschap van
overweldigend-gedecolleteerde en geblankette hetaeren, met truffels
en champagne souperen!
In de boksers-match waren er plaatsen a honderd frank . Voor mijn
schouwspel, het schouwspel van de toekomst, vraag ik driehonderd,
vierhonderd, vijfhonderd, duizend frank per plaats . En ik durf wedden dat 't er storm zal lopen, dat, weken van tevoren, alles reeds uitverkocht zal zijn . 182

(180) Van Hoog en Laag, VW 2, p . 943 .
(181) Zie Hans Vandevoorde, `Onechte paradijzen' (zie noot 142) ; MCBG XV, p . 90-91 .
(182) Zomerleven, 3 .6.1913; VW6, p . 62-63 .
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Eind augustus wordt in Den Haag in het park achter het deel van de
Laan van Meerdervoort waar Buysse woont het door de Amerikaanse
filantroop Carnegie gefinancierde Vredespaleis 183 officieel geopend.
Natuurlijk gaat de plechtigheid gepaard met vrome vredeswenser,
maar de realiteit ziet er minder vreedzaam uit . Dag op dag vijf maanden eerder zijn in Berlijn wetten goedgekeurd die het mogelijk
maken het Duitse leger op oorlogssterkte te brengen .

Hemel en aarde
Daar is 't jaar 1913 haast aan de deur gezet en d 'oude sukkel is nog niet
aan den hoek der straat weggestrompeld of aller oogen zien reeds verlangend uit naar 't kleine pertige ding van 1914 dat gindsch verre komt
aangetrippeld met aan den arm zijn korjJe vol van "voor elkendeen
wat':
(Gazette van Deinze, 28 .12 .1913)
Een Gentse vriend die Cyriel in de tweede week van oktober komt
opzoeken begrijpt niet waarom hij zo laat in het jaar nog in Deurle
wil verblijven . Die lange, pikdonkere avonden in een dorp zonder
enig vertier en zonder één straatlantaren : `Is het dan niet om te huilen van ellende!' 184 Buysse moet er om glimlachen, want oktoberdagen kunnen de zaligste zijn, oktoberstormen de meest imposante van
het jaar . `Vanavond loeien de grote orkesten in de wilde lucht',
schrijft hij op 12 oktober ; `De zon is ondergegaan in gloeiende en
vlammende kraters van uit elkaar gescheurde en gespatte, donkergrijze wolkenbergen, en nu raast de wind en klettert de regen, terwijl het
in de donkere verte griezelig weerlicht en zwaar donderroffels.'
Molenaar Serafien heeft er dit commentaar bij : "t es de zomer die van
de winter schiedt, meniere .' 18S Van op de twee balkonnetjes van zijn
molenhuis heeft Buysse een onbelemmerd zicht op de wijde hemel

(183) Vgl . `Het huldebetoon aan Cyriel Buysse', in : Wereldkroniek, 1 .4 . 191 1 , p. 5 : `Van uit
zijn werkkamer [ . . .1 heeft men het uitzicht op een tuin . Daarachter ligt het gedeeltelijk voltooide bouwwerk, dat het Vredespaleis moet worden en ter rechterzijde grenst de tuin aan . . .
het atelier van Mesdag .'
(184) Zomerleven, 10 .10 .1913 ; VW 6, p . 152 .
(185) Zomerleven, 12 .10 .1913 ; VW6, p .153 .
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boven de Leievlakte, en op 13 oktober, `dag van de wolken', raakt hij
niet uitgekeken op het grandioze spektakel dat zijn verbeelding prikkelt :
sinds de vroege morgen scheppen en schilderen zij in de hoge, magnifieke luchten grootse wonder-taferelen . Zij hebben oceanen, rotsen, vuurspuwende bergen geschapen ; zij hebben ze bevolkt met
monsters en met reuzen; zij hebben er kolossale schepen op doen
drijven en er geweldige forten, torens en kastelen op gebouwd ; en
tegen de avond hebben zij alles herschapen in fantastisch-verlichte
luchtpaleizen, met zalen en zalen, en zuilen en zuilen, en glanzend
open poorten zonder eind . 186
Nadat Nelly en haar dochters op 19 oktober met het Haagse huispersoneel vertrokken zijn naar Nederland, begint Maison Rose zijn winterslaap . De rust na de maandenlange drukte in Afsnee en de herfst
in het stille park inspireren Cyriel tot melancholische associaties die
hem ook achtervolgen in Gent, waar hij een laatste keer de
Wereldexpositie had willen bezoeken . Zodra hij terechtkomt in de
drukte voor de ingangen, heeft hij er geen zin meer in en vlucht hij
het uitgestorven oude stadscentrum in . `Stadsleven' is niets voor
hem : met tegenzin spoort hij een week later naar Brussel voor de herdenking van Camille Lemonnier in het stadhuis .'$'
Op 9 november stapt Cyriel in de trein voor de reis waarmee zijn
Haagse winter begint : met de aantekening `Tottolot . . . tottolot . . .
tottolot . . . Bijna de ganse dag tottolot . . .tottolot . . tottolot . . . en tottelettelot en tottolettelettelettelot" schuift zijn dagboek met de pittoreske bijzonderheden over zijn leven in Deurle dicht . Het laatste
documentje uit 1913 is de kaart van 24 november uit Den Haag
waarop hij Willem Elsschot dankt voor het presentexemplaar van
Villa des Roses. Het eerste uit 1914 is ook een bedankje, gedateerd
1 februari, op briefpapier van Schlosshotel Enderlin in Pontresina en
gericht aan Lode Monteyne, een vriend van Baekelmans en Delen,
die hem zijn pasverschenen nieuwe roman'$$ heeft gestuurd.

(186) Zomerleven, 13 .10 .1913 ; VW6, p . 154 .
(187) Karel van de Woestijnti, `Camille Lemonnier herdacht', in : NRC, 28 .10 .1913 ; VJW
6, p. 610.
(188) Lode Monteyne, De tweede lente van meneer Quistwater, Antwerpen 1914 .
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Bij zijn terugkeer in Den Haag wacht hem het verheugende nieuws
dat Van Dishoeck een herdruk van Het Ezelken 189 wil uitbrengen . Bij
de post ook een briefvan journalist Georg Gartner uit Ni rnberg die
werk van Buysse zou willen vertalen in het Duits . Gartner is redacteur van een socialistische krant, de Frankische Tagespost, en auteur
van een kroniek van de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in
Ni rnberg . Vandaar zijn contacten met Kamiel Huysmans, de socialistische volksvertegenwoordiger voor Brussel die sinds 1905 secretaris van de Tweede Internationale is . Streuvels, Vermeylen en Maurits
Sabbe heeft Gartner op advies van Huysmans - `auf Betreiben des
Herrn C . Huysmans' - eveneens aangeschreven, maar de belangstelling van de Duitse socialist geldt in het bijzonder Buysse . `Vor allen
Dingen hatte ich Buysse ins Auge gefasst', schrijft hij in 1916 in een
brief aan uitgever Anton Kippenberg van Insel Verlag die een reeks
vertalingen van Vlaamse auteurs plant . Bij zijn brief aan Kippenberg
voegt hij zijn vertaling van de brief die Buysse hem op 24 februari
1914 heeft gestuurd in antwoord op zijn voorstel . 190 Buysse zegt dat
hij van Huysmans al heeft gehoord over Gartners plannen, dat hij
graag zijn toestemming wil geven en dat hij akkoord gaat met een
fifty-fifty-verdeling van de honoraria voor de vertalingen .
Twee jaar later zal Buysse het niet riskeren zijn patriottische reputatie in gevaar te brengen door zijn afspraken met een Duitse vertaler .
In een brief aan Van Dishoeck uit het oorlogsjaar 1916 heeft hij het
over `de vertalende mof' en beweert hij dat diens naam hem onbekend is . Zijn antwoord op de vraag van Van Dishoeck hoe dat zit met
die vertalingen die in volle oorlog in Mi nchen en Leipzig verschijnen is niet bepaald een voorbeeld van oprechtheid . "t Is mogelijk dat
ik vroeger toestemming gegeven heb,' schrijft hij, `maar ik herinner 't
mij niet .' 191 Hoewel de brief aan Gartner uit februari 1914 alleen

(189) CB aan C .A.J . van Dishoeck, Den Haag, 23 .2 .1914 (zie noot 8) : `Het was mij een
zeer aangename verrassing bij mijn terugkomen na wekenlang zwerven uwe kaart te vinden,
die mij een tweeden druk van 't Ezelken aankondigt . [ . . .] Ik geloof niet dat ik er iets aan zal
veranderen .'
(190) CB aan Georg Gartner, Den Haag 24 .2 .1914; zie Luc van Doorslaer, `Over vertaalrechten, dialectpassages en papiertekort . De Buysse-correspondentie van de uitgeverij Insel' ;
MCBGVIII, p. 184-185 .
(191) CB aan C.A .J . van Dishoeck, Den Haag 17 .2 .1916 ; zie S .A.J . van Faassen, `Cyriel
Buysse en de Nederlandse uitgever C .A.J. van Dishoeck, II : 1914-1931' ; MCBGV, p . 44-45 .
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bewaard zal blijven in de versie van de vertaler, zijn er afdoende bewijzen dat die zijn vooroorlogse contacten met Buysse niet heeft verzonnen . In de eerste van twee brieven aan Huysmans uit 1919
schrijft de auteur zelf: `een paar maanden voor den oorlog was ik, op
uw aanraden, in onderhandeling geraakt met een compagnon van u
uit Mi nchen redacteur aan 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 het Duitsch vertaald en is mij heel wat tantièmes van honoraria verschuldigd' . 192 In de tweede brief schrijft hij een week later, 12
september 1919 : `Kamiel, ik heb zijn naam gevonden maar zijn adres
ben ik kwijt . Hij heet Georg G .rtner en schreef destijds in de
Frankische Tagepost . Je zult mij een dienst bewijzen als je hem weer
kunt opsnorren en hem aan zijn vertalers-plichten tegenover den
auteur herinneren .' 193 Dat Huysmans onmiddellijk in actie komt
bewijst deze aantekening in het notitieboekje waarin Buysse zijn
honoraria optekent : `Georg Gartner 137 Kleinreutherweg Nurnberg
(Bayern) reconnait me devoir 2030 mark dans sa lettre du 29 Sept 19
à C . Huysmans à verser sur compte Mad . Koster chez Warburg und
Co Ferdinandstrasse 5 Hamburg', 194
Nadat hij eind februari 1914 het fiat van Buysse heeft gekregen, zet
Gartner zich inderdaad onmiddellijk aan het vertalen . Op 11 mei
laat de auteur vanuit Deurle weten dat een paar van de boeken die de
vertaler niet heeft kunnen bemachtigen, met name Tusschen Leie en
Schelde en Het leven van Rozeke van Dalen, tot zijn beste werk behoren en dat de roman waarschijnlijk zelfs het meest geschikt is om te
worden vertaald . Hij wijst Gartner op het gelukkige toeval dat uitgever Van Dishoeck juist in Leipzig verblijft voor de Buchmesse en dat
de genoemde boeken daar beslist te vinden zijn . 19 `In anderen
S

(192) CB aan Camille Huysmans, Afsnee 5 .9 .1919 ; AMVC, archief Huysmans (d/65) .
(193) CB aan Camille Huysmans, Afsnee 12 .9.1919 ; idem .
(194) VNL . `Mad . Koster' : Annette Koster-Dyserinck, de zus van Nelly. Georg Gartner
aan Anton Kippenberg, Nurnberg 22 .1 .1920 (archief Insel Verlag, Leipzig; met dank aan Luc
van Doorslaer) : `In Ri cksicht auf die Valutaverhaltnisse hat er [Buysse; VP] mir in den letzten
Jahren seine in Hamburg lebende Schwagerin Frau Koster-Dyserinck als seine
Vertrauensperson in Deutschland bezeichnet, die Gelder fur ihn entgegennimmt and ihm
dafi r entsprechende Anweisungen auf ihr in Holland befindliches Vermogen gibt .'
(195) Aangezien Van Dishoeck in 1916 niet van het bestaan van Gartner op de hoogte
blijkt, hebben ze elkaar in 1914 op de Buchmesse in Leizpig blijkbaar niet ontmoet .
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Briefen', bericht Gartner in 1916 aan Kippenberg, `hat mir Buysse
erbetene Auski nfte gegeben liber verschiedene flamische Volksausdri cke, [. . .] die mir nicht Mar verstandlich waren .' Gezien zijn
bereidwilligheid moet Buysse alle vertrouwen hebben in de vertaler .
Van maart tot mei 1914 verschijnt Zomerleven in Groot Nederland.
Schaduwen over die lente : de uitzichtloos geworden toestand van
Van Nouhuys en, begin april, het nieuws van de dood van strijkster
Tercile Coppitters, de actrice van de Multatulikring die wat Buysse
betreft een onvervangbare moeder Van Paemel was . Hij kan het niet
opbrengen kort na haar overlijden een Antwerpse opvoering van Het
gezin Van Paemel bij te wonen . Aan De Bom schrijft hij : `Ik ben nog
te zeer onder den indruk van Tercile Coppitters' dood, om nu reeds
in de rol van moeder Van Paemel, die zoo prachtig door Tercile geïncarneerd werd, een andere actrice te kunnen zien . Het spijt me zeer,
maar 't zou mij een voortdurend lijden zijn . Ik kan mij die rol buiten Tercile niet voorstellen en voor mij is met haar moeder Van
Paemel in het graf gedaald .' 196
In die brief van 15 april meldt hij aan De Bom dat hij binnenkort
voor zijn `zomerverblijf' naar Vlaanderen komt : eind april naar
Deurle, tot medio juni, `daarna naar Afsnee met mijn familie ." 9 ' In
de eerste helft van juni maakt hij met Claus en Bazalgette een autoreisje naar de Elzas. Daarna trekt hij zich terug in Deurle, om op zijn
heuvel van de zomer te genieten en te werken aan een nieuwe roman
waarvan de voorlopige titel Het gemakkelijke leven is . Op 22 juni is
hij in het naburige St .-Denijs-Westrem een van de eregasten op het
feest naar aanleiding van de benoeming van zijn oude vriend Gustaaf
D'Hondt tot stadsontvanger van Gent . 198 Op 25 juni arriveren Nelly
en haar dochters in Afsnee .
Drie dagen later : de kranten melden dat in de Bosnische hoofdstad
Sarajevo door een Servische nationalist een aanslag is gepleegd op de

(196) CB aan Emmanuel de Bom Den Haag 15 .4.1914 ; AMVC, B995 . Vgl. CB aan de
Multatulikring, 12.4 . 1914 (gepubliceerd in Vooruit, 14.4 . 1914) . Het gezin Van Paemel werd
op 18 .4.1914 opgevoerd in de Antwerpse schouwburg . Buysse is verontwaardigd dat een
Franstalige vereniging waarvan hij niet eens lid is in zijn naam auteursrechten voor deze
opvoering wil innen. Op 5 juli beleeft Buysses drama eveneens in Antwerpen zijn 4Oste
opvoering door de Multatulikring .
(197) In werkelijkheid keert hij in de tweede helft van mei nog voor een paar dagen terug
naar Den Haag.
(198) Verslag in Het Volksbelang, 27.6 .1914, p. 2 .
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Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand . Aangezien
zijne keizerlijke hoogheid zelfs in zijn eigen familie niet bijzonder
geliefd was, heeft de politieke moord - de zoveelste op de Balkan niet onmiddellijk fatale consequenties voor de vrede in Europa . Pas
een week na de aanslag zal in de Weense pers een campagne op gang
komen die duidelijk maakt dat de politieke en militaire instanties de
moord aangrijpen om de internationale spanning op te drijven en dat
ze doelbewust aansturen op een gewapend conflict . In de eerste
dagen van juli is daar nog geen sprake van . In Wenen heeft Stefan
Zweig zijn koffers al gepakt voor een zomervakantie in het badplaatsje De Haan bij Oostende en Brugge en daarna op het buitentje van zijn vriend Emile Verhaeren bij Roisin in Henegouwen .' 99 De
dag voordat hij naar België vertrekt, hoort Zweig een oude wijnboer
in Baden bij Wenen voorspellen dat het een prachtige zomer en een
uitzonderlijk wijnjaar wordt ; `An den Sommer werden die Leut' noch
denken!' - `Aan deze zomer zullen de mensen later nog wel eens
terugdenken!'

(199) Stefan Zweig, (zie noot 172),
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`EEN IDEALISTISCHE REALIST'
Brieven aan Victor de Meyere
uitgegeven door
Joris van Parys en Hans Vandevoorde

Inleiding
Victor de Meyere (1873-1938) maakte na de Eerste Wereldoorlog
naam als volkskundige maar debuteerde als dichter en publiceerde
ook verhalend proza. In een welwillende recensie in Groot Nederland
(V[ 7, p . 62-65) werd zijn verhalenbundel Uit mijn land (Utrecht
1904) door Cyriel Buysse omschreven als een poging om de
Conscience-traditie te doen herleven . Na 1918 bleef De Meyere in
de traditie van het dorpsverhaal schrijven .
In de jaren voor en na de eeuwwisseling speelde hij een min of
meer prominente rol in de literaire tijdschriften Van Nu en Straks
(eerste reeks 1893-1894), De Arbeid (van 1900 tot 1902), Nieuwe
Arbeid (1903-1904) en De Tijd (1913-1914) . In 1906 verdween hij
al na één jaar uit de redactie van het tijdschrift Vlaanderen wegens
een plagiaataffaire .' Hij behoorde niet tot de vriendenkring van
Buysse maar als recensent 2 en als auteur van de monografie Un
romancier Flamand: Cyriel Buysse (Parijs 1904) en het essay in het
Buysse-nummer van De Boomgaard (maart 1911) had hij na Lode
Baekelmans en Ary Delen het grootste aandeel in de eerste pogingen
om de katholieke boycot van het werk van Buysse te doorbreken .
Met Baekelmans, Delen en Gustaaf D'Hondt nam hij het initiatief
voor de Buysse-huldiging van april 1911 in Antwerpen .

(1) Zie Peter Theunynck, `Vlaanderen in de ban van het plagiaat', in : Piet Thomas (red.),
Vrienden en wapenbroeders . Jaarboek 5 van het Stijn Streuvels Genootschap, Tielt, Lannoo,
2000, p . 85-105 .
(2) Recensies van De Meyere over Buysse verschenen in De Tijd (over `De nachtelijke aanranding', jg . 1, 1913, p . 52-56) en in Vlaamsche Gazet (4 december 1914) .
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De zes hierna gepubliceerde brieven van Buysse aan De Meyere uit
de periode 1894-1912 zijn onlangs door Hans Vandevoorde ontdekt
in de correspondentie van De Meyere die berust in het Katholiek
Documentatiecentrum (KADOC) te Leuven . Ze zijn om diverse
redenen interessant . Brief één bewijst dat De Meyere al vanaf het
begin van zijn literaire activiteit een bijzondere belangstelling voor
het werk van Buysse had . Brief twee behoort tot de zeldzame vooroorlogse documenten waarin Buysse zichzelf uitvoerig als schrijver
karakteriseert en een kritische beoordeling over zijn eigen werk en
dat van anderen uitspreekt . Brief drie documenteert het ontstaan
van de Franse monografie . Brief vier bevat ondere andere niet eerder
bekende informatie over de vroegste receptie van Het gezin Van
Paemel. Uit brief zes ten slotte valt af te leiden dat niet alleen Ary
Delen maar ook De Meyere een rol speelde in de publicatiegeschiedenis van Willem Elsschots Villa des Roses (1913) .
De eerste brief werd geschreven op zondag 14 januari 1894, datum
waarop er door Van Nu en Straks in Antwerpen werd vergaderd .
Buysse kon er die dag wegens een influenza niet zijn . 3 Mogelijk kreeg
De Meyere op die dag de opdracht om Buysses Recht van den sterkste
te recenseren . In de volgende brief, die ruim acht jaar later werd
geschreven, zet Buysse zich af tegen de `mode-litteratuur' van het
symbolisme en mysticisme . Hij karakteriseert er zichzelf als een `idealistische realist' . Tevens neemt hij afstand van Streuvels en Teirlinck,
van wie de personages volgens hem niet echt genoeg spreken .
Teirlinck moet het nogmaals ontgelden in de vierde brief. Buysse
heeft duidelijk last van de miskenning door officiële instanties .
Zowel de derde als de vierde brief hebben te maken met de hierboven vermelde monografie . Op vraag van Buysses vriend Léon
Bazalgette werd ze geschreven voor het tijdschrift Anthologie-revue
et Critique internationale (1903-1904) van de Parijse uitgever
Edward Sansot en daarna apart als overdrukje gepubliceerd in de
`Collection d'Etudes Etrangères' van dezelfde uitgever Sansot . Brief
vijf uit april 1911 kan verbonden worden met brief twee, die Buysse
bijna tien jaar eerder schreef. Tegen de kritiek in en over de jaren

(3) Zie Leen van Dijck, J. P Lissens & Toon Saldien (eds.), Het ontstaan van Van Nu en
Straks, een brieveneditie. Teksten, Antwerpen, Centrum voor de Studie van het Vlaamse
Cultuurleven v.z .w, 1988 (Studia Flandrica ; 3), p . 391 .
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heen blijkt Buysse zijn roman Schoppenboer een van zijn beste boeken te vinden .
Brief zes compliceert nog de vraag wie welke rol speelde bij de
voorpublicatie van Willem Elsschots romandebuut in het tijdschrift
Groot Nederland. Uit een brief van Buysse aan Ary Delen, Elsschots
vriend en bemiddelaar, was al bekend dat Buysse in mei 1912 aanvaardde om het handschrift te lezen . Het duurde echter nog maanden voor hij er toe kwam omdat hij de hele zomer bezig was met de
lectuur van feuilletons voor een wedstrijd van het weekblad De
Amsterdammer.4 Mogelijk heeft De Meyere Buysse eraan herinnerd
dat hij het handschrift van Elsschot in zijn bezit had . De Meyere kan
daartoe aangespoord zijn door Delen . Maar het is ook denkbaar dat
zo'n vraag rechtstreeks via Alfons de Ridder aan De Meyere ging . De
Meyere en De Ridder kenden elkaar immers al lang van toen ze beiden aan het tijdschrift Alvoorder (1900-1901) meewerkten . Ze zouden ook beiden lid geweest zijn van een kring mensen waartoe onder
meer de latere boekhandelaar Leo Krijn en zijn vriendin Kaitie
Dickinson, Gerard van Oest, Lode Baekelmans, de schilders Walter
Vaes en René Leclercq (alias René Pin) behoord zouden hebben . 5 De
Ridder publiceerde bovendien in De Meyeres tijdschrift De Arbeid.

(4) Zie `Cyriel Buysses brieven aan Ary Delen uitgegeven door Marc Somers', in :
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap III, Gent 1987, p . 88-89 (brief 20) . Zie ook
`Verantwoording', in : Willem Elsschot, Villa des Roses, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van

Gennep, 2001, p . 211 .
(5) Zie Willem Elsschot, Brieven, Amsterdam, Querido, 1993, p .198 . Van de groep die in
de Schuttershofstraat bij Krijn samen kwam noemt Baekelmans in Ontmoetingen alleen Karel
van den Oever, Van Oest, Vaes, Edler Hansen en Krijn (zie Lode Baekelmans, Ontmoetingen,
Leuven, De Clauwaert, 1951, p . 206) . Ary Delen spreekt van Jan Eden, Horace van Offel,
Koos Speenhoff, Meindert Boogaerdt, Vaes, Leclercq en Van Oest (zie `Ary Delen over
Willem Elsschot en zichzelf', in : G .H . 's-Gravesande, Sprekende schrijvers, 's-Gravenhalte,
BZZT6H,1979, p .142-143) . Somers vermeldt deels nog andere namen van deze `bende van
Kryn' : `De schrijvers Jan Eden, Horace van Offel, Ary Delen en Alfons de Ridder, de schilders René Leclercq en Walter Vaes, de architect Flor Vaes, de scheepsbouwer Jef Beuckeleers
en de latere uitgever Gerard van Oest ( . . .)' (zie Marc Somers, Willem Elsschot en het
Wereldtijdschrift, Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, 1983, p . 8) .
De precieze tijd van de bijeenkomsten (kort voor 1900) is moeilijk te achterhalen . In elk geval
fout is de voorstelling van zaken door Stijn Vanclooster in `Eenen nieuwen morgen vol zonnige dromen . Hoe De Kapel leven bracht in het Antwerpse cultuurlandschap', in : Vlaanderen,
jg . 52, april 2003, nr. 295, p. 91 . Als we Horace van Offel in zijn Confessions littéraires
(Bruxelles, Nouvelle société d'éditions, 1938, p . 25) mogen geloven, moeten de bijeenkomsten tussen 1896 en 1900 te dateren zijn .
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Dat wijst op nauwere contacten tussen beiden . In de archieven zijn
echter geen brieven van De Ridder aan De Meyere bewaard, wat niet
betekent dat er geen brieven aan Elsschot geweest zijn . Stukken uit
de nalatenschap De Meyere werden immers enkele jaren geleden te
gelde gemaakt .
Een extra betekenis krijgt de brief doordat hij bevestigt hoe vroegere Van Nu en Straksers als Buysse en De Meyere een rol speelden in
de receptie van Elsschot voor 1914 . Samen met de tekst die Buysse
voor het boekhandelsprospectus van Villa des Roses leverde, met de
reactie van Vermeylen op het boek (`Een meesterwerk!), 6 met
Streuvels' belangstelling voor de roman toen hij in Groot Nederland
verscheen,' en met de lezing die Fernand Toussaint van Boelaere in
1913 uitgebreid over onder meer dit boek hield,$ laat hij zien dat de
Van Nu en Straksers helemaal niet de kijk op Elsschots vernieuwing
belemmerd hebben zoals wel eens beweerd wordt . 9 Ook de bewering
van Ary Delen dat Elsschot dadelijk na zijn debuut doodgezwegen
werd, 10 kan verder gerelativeerd worden . Elsschot ging als een
geheimtip de Vlaamse literatuurwereld rond . Nog een Van Nu en
Strakser, Emmanuel de Bom, schreef aan Streuvels op 13 december
1913 : `Kent ge "Villa des Roses" van Willem Elsschot? Vermeylen
was daar enthousiast over, en een enthousiastische Vermeylen ziede
niet alle dagen . . . 't Ligt nu voor me om gelezen te worden .'ll

(6) Brief aan Ary Delen . Geciteerd in: `Verantwoording', in : Willem Elsschot, Villa des
Roses, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001, p . 187.

(7) Zie Kathryn Smits, `Een aardig bundeltje brieven: Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom .
De briefwisseling van de jaren 1900-1914, dl. 2 Annotaties, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans,
2005, p . 237 .
(8) Deze lezing, `Het Stadsleven in de nieuwere Vlaamsche prozakunst' werd in 1913 voor
het eerst in het stadhuis van Antwerpen gehouden in opdracht van de Vereeniging van
Letterkundigen . Ze werd gepubliceerd in Zurkel en blauwe lavendel maar wordt in de
Elsschot-studie zo goed als altijd over het hoofd gezien .
(9) Benedict Schofield, `A modernist in a Homburg hat: Willem Elsschot in the context of
Dutch literary modernism. Questions of literary innovation and influence', in : Dutch crossing
27 (2003, 2, p . 226 .
(10) Ary Delen, `o.c .', p . 153 . Vgl . Willem Elsschot, Villa des Roses, o.c ., p . 187 .
(11) Zie Kathryn Smits, `Een aardig bundeltje brieven' Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom .
De briefwisseling van de jaren 1900-1914, dl . 1 Teksten, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans,
2005, p . 473 .
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1
[Brief van Cyriel Buysse aan Victor de Meyere]
Nevele, 14 Januari 1894
Beste Vriend,
Tot mijn groote spijt is het mij onmogelijk U mijn boek (1) te zenden. Het zal U onwaarschijnlijk voorkomen, maar het is zoo : ik zelf
bezit geen enkel exempl . meer. Ik kreeg er 6 als cadeau van den uitgever (2) en die zijn reeds lang weggegeven ; en daar ik, ten andere,
het eigendom van mijn werk aan den uitgever heb afgestaan kan ik
zelf eerst mits betaling, het boek verkrijgen .
Ik hoop wel, dat iemand U mijn roman zal bezorgen en in de hoop
dat ik U welhaast eens zal ontmoeten, druk ik U wel vriendelijk de
hand
Cyriel Buysse
(1) De eind 1 893 verschenen roman Het recht van den sterkste . Vgl . CB
aan Emmanuel de Bom, Nevele 7.11 .1893 : Als mijn boek verschijnt zal ik
trachten U een exemplaar te zenden . Maar ik zal er slechts een tiental hebben en ik ben het aan zoovelen verschuldigd . Ik hoop echter dat ik er een
voor U zal kunnen achter houden .'
(2) Willem Versluys (1851-1937), Amsterdam . Versluys was ook de uitgever van De Nieuwe Gids, waarin een hoofdstuk uit Het recht van den sterk-

ste was voorgepubliceerd .

2
Den Haag. 11 Laan v. Meerdervoort
23 Dec . 1902
Waarde Heer,
Gaarne wil ik u voor uw artikel (1) met enkele inlichtingen over
mijzelf en mijn manier van werken helpen .
Mijn werkuren zijn's ochtends van 9 tot 1 . Somtijds nog 's namiddags tusschen 4 en 6, doch zelden ; en 's avonds of 's nachts absoluut
nooit . Ik werk doorgaans geregeld elken dag .
155

Ik meen te mogen zeggen dat ik, in heel mijn litteraire ontwikkeling, "mijzelf" gebleven ben : Realist, met gevoel en poëzie . Mijn eerste boeken waren dikwijls slecht als taal . Ik ben naar Holland gekomen om de taal goed te leeren . Maar steeds ben ik in nauwe aanraking gebleven met de geboortegrond, met Vlaanderen, dat ik boven
alles liefheb, waar ik de stofvan al mijn werken vind, en waar ik trouwens 6 à 7 maanden 's jaars verblijf. Ik woon daar buiten, in de buurt
van Gent, midden in mijn landschappen en typen .
Aan mode-litteratuur heb ik nooit meegedaan . De wilde stroom
van 't symbolisme en mysticisme heb ik gerust over mij heen laten
gaan, zonder de minste lust te voelen om er mij als zooveel anderen
in op te schroeven . Ik negeer er het mooie niet van . Ik voel het eenvoudig over 't algemeen niet. Maar wél voel ik 't ideaal, zonder verdere specificatie . Ik zou haast van mijzelf durven zeggen dat ik een
idealistische realist ben .
Het is voor mij een ware strijd geweest, die jaren heeft geduurd,
vóór ik tot de overtuiging kwam, hoe of ik schrijven moest . Ik meen
dat ik mijn definitieven weg gevonden heb in deze laatste mijner boeken : Te Lande[J Uit Vlaanderen, 'n Leeuw v. Vlaanderen en Van Arme
menschen (2) Waar ik zelf aan 't woord ben tracht ik zooveel mogelijk
(in bewuste boeken) goed Nederlandsch te schrijven . Waar mijn
types aan het woord zijn, laat ik hun de gewesttaal spreken, zoo
nauwkeurig - graphisch - mogelijk door mij weergegeven . In dat
opzicht was b .v. Schoppenboer, (3) dat ik anders als een van mijn beste
werken beschouw, slecht, omdat mijn types daarin niet genoeg hun
dialect spreken .
Er is mij verweten dat mijn werken (laatste manier) daardoor
gebrek aan eenheid leden . (4) Het is mogelijk. Maar ze zijn ten minsten èchter, dichter bij de waarheid . Is dat niet heel veel waard?
Omdat b .v. Streuvels en Teirlinck dat niet doen, blijft er voor mij
steeds een wanklank in hun werk . (5)
In mijn eigenlijke kunst heeft Holland mij tot niets geïnspireerd .
Ik ben te sterk Vlaming, en het verschil is te groot tusschen Holland
en Vlaanderen . Ik schreef één enkel `Hollandsch' schetsje Aan 't
Stranch een paar jaar geleden in Nederland (6) verschenen, en het was
niet goed . Ik geloof niet dat ik nog ooit probeeren zal iets zuiver
"Hollandsch" te schrijven .
Hebt ge Pantros van mij gelezen? verschenen in de laatste Augustusaft . van de XXe Eeuw? (7) Dat stukje en wat nu met Januari of Febr .
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in De Gids zal komen : De steunpilaren der "Ope van Vrede" (8)
beschouw [ik] als mijn beste novellen .
Wilt ge nu nog meer over mij en mijn werk weten . [Vriaag dan
maar. Ik ben tot uw dispositie .
Ten 10 Januari ben ik in Den Haag terug en blijf er tot einde April .
Dan ga ik voor den heelen zomer naar mijn buitenverblijf te Afsnee
bij Gent Vlaanderen .
Met vriendschappelijke groet
uw dr
Cyriel Buysse
(1) Blijkens brief 3 is waarschijnlijk het artikel bedoeld dat De Meyere
wilde schrijven voor het maandblad Nieuwe Arbeirt waarvan hij redacteur
was . Het tijdschrift was een Nederlands-Vlaams initiatief en ontstond uit de
samensmelting van jong Holland met De Arbeid.
(2) De verhalen- en novellenbundels Uit Vlaanderen (1898), Te lande
(1900) en Van arme menschen (1901) en de roman 'n Leeuw van Vlaanderen
(1900) .
(3) De roman Schoppenboei (1898), die zich afspeelt in een boerendorp
dat herkenbaar is als Buysses geboortedorp Nevele en waarin de louche
Zijstraat uit zijn romandebuut Het recht van de sterkste opnieuw een grote
rol speelt.
(4) De kritiek betrof allerlei aspecten van het taalgebruik in het vooroorlogse werk van Buysse . Opvallend genoeg maakte Lodewijk van Deyssel
geen probleem van het Oost-Vlaamse `taaleigen' dat Buysse bijvoorbeeld
ook in zijn toneelstukken Driekoningenavond en Het gezin Van Paemel
bewust gebruikt om de personages zo levensecht mogelijk uit te beelden :
beide stukken werden, respectievelijk in 1 899 en 1902, in Nederland gepubliceerd in Van Deyssels Tweemaandelijksch Tijdschrift . In zijn artikel
`Particularisme' in het tijdschrift Vlaanderen (juli 1903, p. 327) schreef
August Vermeylen : `De schrijfwijze van Streuvels in Langs de Wegen is dus
niet verwant met de schrijfwijze van Cyriel Buysse in Het Gezin van Pamel
[sic] (Gentsch dialect) of van Querido in Levensgang (dialogen in plat
Amsterdamsch) : zij is wat anders. Bij Buysse is 't gebruik van dialectische
volkstaal een literair procédé, uitgaande van den realistischer stelregel : het
leven moet weergegeven zooals het zich voordoet ; bij Streuvels is het
gebruik van Nederlandsch met gewestelijke bestanddeelen een rechtstreekse en noodzakelijke uitdrukking van zelfgevoeld leven .' Streuvels zelf, in een
briefvan 6 december 1921 aan Emmanuel de Bom (AMVC, S935) over de
vooroorlogse kritiek : `Niemand van die heeren heeft me ooit gewezen op de
ongehoorde slordigheden van taal & van stijl - dat waren toen eigenaardig1 57

heden v.h . Vl . Dialect! - waarover ik nu, bij de correctie van den herdruk
mijner complete werken, beschaamd sta en verlegen .' Zie verder ook
Willem Pée, `Cyriel Buysse en het Westvlaams', in : Taal en Tongval XXV,
197311-2, p . 24-32 ; en Johan Taeldeman, `Het Gents in Buysses werk', in :
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XII, 1996, p . 7-16 .
(5) Zie de `Vlaamsche Kroniek' van De Meyere in Nieuwe Arbeid van
maart 1903 : `De Vlaamsche boer van Streuvels is een groote zwans ; die
bestaat niet . Onze boeren, van Limburg tot West-Vlaanderen, zijn dezelfde,
op enkele verkleuringen na en het is Buijsse die ze tot heden, met de grootste kracht en het sterkste coloriet heeft wedergegeven .'
(6) De schets Aan 't Strand verscheen in 1898 in Nederland en werd herdrukt als titelverhaal in nr . 30 van Flandriás Novellen-bibliotheek (Gent
1903) .
(7) De novelle Pantros werd gebundeld in Tusschen Leie en Schelde (1904) .
(8) De novelle De steunpilaren der "Ope van Vrede" werd opgenomen in
Tusschen Leie en Schelde (1904) .
3
den Haag
Laan van Meerdervoort 11
17 Dec . 1903
Waarde Heer De Meyere,
Een paar dagen geleden ontving ik een brief van den Franschen
schrijver Leon Bazalgette, (1) uit Parijs, die mij vraagt of niemand
een uitgebreid artikel over mij zou willen schrijven (in 't Fransch) om
dan geplaatst te worden in een Fransche revue .
Ik herinner mij dat gij van plan waart een studie over mij te schrijven voor De Nieuwe Arbeid, maar vernam er verder niets meer van .
Is die studie geschreven en zoudt gij ze niet in 't Fransch kunnen vertalen?
Ziehier, letterlijk, wat de heer Bazalgette vraagt :
"Une étude sur votre (mon) oeuvre d'une dizaine de pages, consacrée à vos contes, romans et Brames avec quelques détails biographiques ou tout au moms psychologiques - suivie d'une bibliographie
exacte de vos livres ." (2)
Als gij daarvoor te vinden zift laat het mij dan weten, en ik zal u in
directe verbinding stellen met den heer Bazalgette . Deze was vroeger
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directeur van Le Magazine International en collaboreert nu aan verscheidene tijdschriften o .a . La Plume.
In afwachting op uw antwoord
Vriendsch . handdruk
Cyriel Buysse
(1) Léon Bazalgette (1873-1928), Frans vertaler, publicist en uitgever,
goede vriend van Buysse, Emile Claus, Camille Lemonnier, Emile
Verhaeren, Frans Masereel . Zie J . van Parys, Verre neven, naaste vriend.
Cyriel Buysse, Frans Masereel en hun Franse vriend Léon Bazalgette en `Cher
Bazal' in : MCBG XIII, p . 7-86 .

(2) Zie brief 2 . Een uitgebreid artikel over Buysse is er in De Nieuwe
Arbeid niet verschenen .
(3) De Meyere zal inderdaad de kleine monografie schrijven waar
Bazalgette om vroeg . Ze verschijnt in 1904 als boekuitgave (28 pagina's) bij
de Parijse uitgever E . Sansot onder de titel Un romancier Flamand: Cyriel
Buysse. Het gaat hier in feite om een overdrukje uit Anthologie-revue, 19031904, p . 249-262 .

4

23 Dec . 1903
den Haag
Laan van Meerdervoort 11
Waarde Heer en vriend, met zeer veel genoegen ontving ik uw vriendelijk schrijven.
Het adres van den heer Leon Bazalgette (1) is 40, rue Demours
Paris. Ik schrijf hem meteen om hem bij u te introduceeren en geef
hem ook uw adres op .
Ja, die Teirlinck-opdrijverij is bespottelijk . Maar de Hollanders zijn
nu voor een groot gedeelte ziekelijk-overvoerd en niet meer in staat
gezonden eenvoud te genieten . Er komt ook niet weinig snobisme
bij[ .] (2)
Om u nog eens een idee te geven van die opschroeverij, ziehier een
uitknipsel uit de Rotterd . Ct . van gisteren ('t is van Johan de
Meester) . (3)
Was het niet dat een mensch in de eerste plaats voor zijn
eigen overtuiging en genoegen werkt, ge zoudt er soms wel de pen
159

bij neerleggen en schouderophalend gaan wandelen .
Zondag wordt te Gent, door den Multatuli's Kring, mijn nieuw
drama De Landverhuizers, voor de eerste maal opgevoerd . (4) Ik zal
u de dagbladen zenden die er over spreken . Mijn twee vorige stukken
Het Gezin v. Paemel en Driekoningen Avond hadden veel succes en
werden herhaaldelijk, ook in Minara's Schouwburg door de
Multatuli's opgevoerd . (5) Het zal u zeker wel bekend zijn dat Het
Gezin v. Paemel door den officieelen Gentschen Vlaamschen schouwburg werd geweigerd . Nu zal het stuk ook in Holland gespeeld
worden, en wel in Januari door de Ned . Tooneelvereeniging (dezelfde die Heyermans' stukken spelen) Zij hebben namelijk mijn stuk
gekozen om er hun jubileum van hun lOjarig bestaan mee te vieren[ .] (6)
Hebt ge de kritieken over Driekoningen Avond gelezen in Flandre
Libérale, Journal de Gand, Volksbelang en Vlaamsche Gazet? (7) Allen
zeer goed, maar de officieelen zwijgen ; (8) en ik ga stilletjes voort met
werken tot het uur van mijn wraak eens zal gekomen zijn .
Dáár wacht ik op ; met groote kalmte .
Vriendschappelijker handdruk
Cyriel Buysse
P.S . Zondag zal ik in Gent zijn .
Hebt ge soms geen lust de opvoering bij te wonen? Kom in dat
geval om 5 112 bij mijn broeder Arthur Buysse (9) advocaat 5
Capucienestraat Gent (vlak bij 't groote station)
(1) Zie brief 3, noot 1 .
(2) `Teirlinck-opdrijverij' : het gedweep van sommige Nederlandse recensenten met Herman Teirlincks vroege proza . In De Amsterdammer recenseerde Buysse in 1902 De wonderbare wereld (VW7, p .125-130) en in 1903
Het stille gesternte ( VW 7, p. 160-165) van Teirlinck. Zijn recensie van Het
stille gesternte begint als volgt : `Ik heb reeds herhaaldelijk pret gehad met
Hollanders, die, op een uitstapje door Vlaanderen, de schrijftaal van
Teirlinck en van Streuvels in hun gesprekken met boeren trachten toe te
passen . [ . . .] 't Is dat Streuvels en Teirlinck, talentvolle schrijvers, gevaarlijke
taalmeesters zijn . De taal, zoals zij die schrijven, bestaat alleen in hun boeken en wordt nergens gesproken .' Het feit dat Teirlinck, Brusselaar van
Oost-Vlaamse origine, in de omgang Brussels Nederlands spreekt maar
voor zijn boeken put uit een Oost-Vlaams idioticon, geeft o .a. ook in de
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recensie van August Vermeylen in het tijdschrift Vlaanderen (juni 1904, p .
284-288) en in de correspondentie tussen Stijn Streuvels en Emmanuel de
Bom aanleiding tot kritische opmerkingen . Streuvels aan De Bom : `Mij
schijnt het toch altijd dat er daar op een infame wijze met het Vlaamsch
gemorsd [sic] wordt.' (Kathryn Smits (ed .), Een aardig bundeltje brieven .
Stijn Streuvels - Emmanuel de Bom . De briefwisseling van de jaren 19001914, Kapellen 2005, 201 S, 4 .1 1 .1903) . De Bom aan Streuvels : `Ik geloof

ook dat hij een Vlaamsch op eigen handje bepootelt, dat smaakt alles naar
brouwsel uit een onfrissche brouwerij . Die jongen is zeker niet zonder een
uitgebreid assimilatievermogen, maar dat is bliksems toch niet genoeg om
een artiest te maken! [ . . .] Snobisme is er in elk geval veel bij - maar een virtuoos is hij in 't volharden, saperbleu, ik zou 't niet kunnen, zoo mijn heel
leven lang komedie spelen!' (Smits, 202 B, 11 .11 .1903) .
(3) Johan de Meester sr. besprak Het stille gesternte in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant op 23 december 1903 Eerste blad A.
(4) Het emigrantendrama De landverhuizers, `dramatische optocht in drie
taferelen', werd voor het eerst opgevoerd op 27 december 1903 door het
amateurgezelschap de Multatulikring in Gent . De tekst werd in 1904 gepubliceerd in Groot Nederland.
(5) Het gezin Van Paemel werd voor het eerst opgevoerd op 25 januari
1903 ; zie J . van Parys, "Dat moeten wij absoluut spelen' . Bij de honderdste
verjaardag van Het gezin Van Paemel (1903-2003)' in : Brood & Rozen,
200311, p . 7-25 . Driekoningenavonch gebaseerd op de novelle De biezenstekker, werd in 1899 gepubliceerd in het Tweemaandelijksch Tijdschrift van
Albert Verwey en Lodewijk van Deyssel; het stuk beleefde zijn première op
25 oktober 1903 in het Feestlokaal van de Gentse socialisten en werd op 14
december 1903 ook opgevoerd in de Minardschouwburg .
(6) Het gezin Van Paemel werd inderdaad in maart 1904 in Amsterdam
opgevoerd door de Nederlandsche Tooneelvereeniging van Adriaan van der
Horst (in een door W.G . van Nouhuys vernederlandste versie) ; het gezelschap was bekend geworden met de naturalistische drama's van Herman
Heijermans.
(7) In het algemeen was de pers inderdaad positief. Het Gentse liberale
weekblad Het Volksbelang (19 december 1903) schreef na de opvoering in
de Minardschouwburg (zie noot 5) dat `de wakkere socialistische
Multatulikring' met Buysses nieuw drama `diepen indruk' had gemaakt .
Kritischer was Pieter-Jan D'Hoedt, alias Geeraard den Duivel, in het
toneelblad Lucifer (8 november 1903) na de première in het Feestlokaal .
Over deze recensie maakte Buysse zich zo boos, dat hij reageerde met de
ingezonden brief die verscheen in de editie van Lucifervan 22 november : `er
is mij verzekerd, - en ik heb alle reden om er geloof aan te hechten - dat
de heer Geeraard den Duivel de opvoering slechts heeft gezien van achter de
schermen, waar hij daarenboven nog den tijd niet had rustig toe te kijken en
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te luisteren, daar hij zich met zaken van figuratie en regie moest bezighouden. Het is toch wel wat al te kras, dat zoo iemand een compleet oordeel
over een stuk durft uit te brengen . 't Is ongeveer alsof men een schilderij
beoordeelde met er al achter door het linnen naar te kijken .' D'Hoedt repliceerde dat hij het stuk al gelezen had in het Tweemaandelijksch Tijdschriften
dus wel degelijk in staat was het te beoordelen .
(8) Met de `officieelen' bedoelt Buysse mogelijk de theaterkritiek in bijvoorbeeld De Nieuwe Gazet en De Volksgazet.
(9) Arthur Buysse (1864-1926), broer van Cyriel, advocaat bij het Hof
van Beroep in Gent .

5

Waarde De Meyere
Hartelijk dank voor uw studie in den Boomgaard . (1) 't Is wel van
't beste en verstandigste, dat over mij geschreven werd . 't Spijt me, dat
ik nu geen tijd heb om u daar meer over te zeggen . Laat ik u althans
mededeelen dat het mij werkelijk goed deed eindelijk eens iemand te
vinden, die mijn Schoppenboer (2) waardeert, volgens mijn meering
een mijner beste boeken .
Ik hoop dat we nu elkaar wel eens meer zullen ontmoeten . In
afwachting, een vriendschappelijker handdruk
Cyriel Buysse
Den Haag
20 April 11

(1) Victor de Meyere, `Cyriel Buysse', in : De Boomgaarch jg. 2, maart
1911, p. 159-186 .
(2) De roman Schoppenboei (1898) ; vgl . brief 2 .
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6
Afsnee
2 Oct 12
Waarde Vriend
Ik vind Villa des Roses (1) uitstekend en 't gaat de volgende week
naar V. Nouhuys (2) toe met een woord van warme aanbeveling .
Maar vergeet nu niet dat er nog twee andere redacteuren (3) zijn,
waarvan één althans het ook moet goed vinden om geplaatst te worden .
Tot nader bericht dus[.]
Vriendschappelijk
Cyriel Buysse
(1) De debuutroman van Willem Elsschot . Vgl . `Brieven aan Ary Delen',
uitgegeven door Marc Somers, in : MCBG III, p . 88-90 . Door bemiddeling
van Buysse verscheen de roman begin 1913 in Groot Nederland en in het
najaar in boekvorm bij Buysses uitgever Van Dishoeck in Bussum .
(2) W.G . van Nouhuys (1854-1914), redactiesecretaris van Groot Nederland.
(3) Op papier telde Groot Nederland drie redacteuren : Van Nouhuys,
Buysse en Louis Couperus . Omdat Couperus tot 1915 in Zuid-Europa verbleef, speelde hij de facto geen enkele rol bij de selectie van inzendingen .
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`ONS ONONTKOOMBAAR LOT'
Brieven aan en van Lode Baekelmans
uitgegeven door
Joris van Parys

Inleiding)
`Het meest verwantschap heb ik zeker met Cyriel Buysse', antwoordde Lode Baekelmans (1879-1965) toen hem in de laatste jaren van
zijn leven werd gevraagd naar zijn literaire affiniteiten . De voorkeur
van de Antwerpse auteur en bibliothecaris voor het werk van zijn
twintig jaar oudere collega dateerde al van de periode waarin hij zelf
literair bedrijvig werd in de rebelse tijdschriftjes die ca . 1900 - in de
nadagen van Van Nu en Straks - in Antwerpen als paddestoelen uit
de grond schoten . Terwijl Buysse in de jaren voor de eeuwwisseling
door zijn ongenuanceerde visie op de taaltoestanden in Vlaanderen
zich vervreemdde van zijn eerste literaire vrienden August Vermeylen
en Emmanuel de Bom, verloor Baekelmans niet uit het oog dat de
productieve romanschrijver en novellist méér bijdroeg tot de culturele heropstanding van Vlaanderen dan het verzamelde scheld- en
strijdproza van de flamingantische pers . Op de voorpagina van het
Brusselse weekblaadje De jonge kater publiceerde de 21-jarige
Baekelmans in september 1900 een lang artikel onder het pseudoniem Hendrik Rossauw waarin hij van leer trok tegen de `dagbladschrijvers' die Buysse aan de schandpaal nagelden - `gij troep onmondigen,' schreef Baekelmans, `gij die Vlaanderen overstroomt met uwe
romans in afleveringen, uwe Twee Weezen, Paljas, Onschuldig gestorven, De Wraak van den klokkeluider, Arme Stefanie, en andere zakdoek-vereischende melodramas, wat durft gij een kunstenaar aanvallen - een kunstenaar, weet ge -- iemand die boeken schreef, goede
boeken, die ons volk, tot zelf erkenning gebracht, eenmaal lezen zal :

(1) Deze inleiding is een bewerking van het artikel `Buysse, Baekelmans & Buizingen' in
Zuurvrij. Berichten uit hetAMVC-Letterenhuis, nr. 8, juni 2005, p . 18-24 .
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wijl gij en heel uw rotte plaag van bedorven smaak lang dood zult
zijn .' Ook nadat Buysse in 1903 redacteur was geworden van het
maandblad Groot Nederland, bleven de flaminganten hem verketteren . In de jaarboeken van het Davidsfonds werd de vrijzinnige liberaal onveranderlijk gebrandmerkt als de vuilschrijver bij uitstek, de
Vlamingenhater die zijn volk afschildert als `een samen-raapsel van
ontuchtigaards, boosdoeners, onnoozelen en sukkelaars .' - `Gelukkiglijk worden Buysse's werken door ons volk niet gelezen', schreef
De Vlaamsche Strijd.
Dat is de achtergrond van de moedeloze brief die Buysse in het
najaar van 1908 stuurde in antwoord op een uitnodiging van
Baekelmans voor een lezing : `Totnogtoe heb ik alleen voor mijn eigen
genoegen geschreven, maar dat genot raakt wel langzamerhand op .'
Voor Baekelmans vormde die brief de aanleiding om begin 1909 in
Hostes liberale Vlaamsche Gazet van Brussel nog eens uit te halen naar
de kritiek die Buysse bleef negeren en denigreren : `Het is voorwaar
bedroevend in ons arm land, waar sommige provinciegrootheden alle
officieels onderscheidingen te beurt vallen en rederijkers haast op
populariteit mogen bogen, dat er menig waarachtig kunstenaar, en
Buysse is wel de eenige niet, door onverschilligheid of moedwil, onbekend en miskend blijft . [ . . .] Doch Buysse én door zijne persoonlijkheid, én door zijne arbeid heeft wel het meeste recht op erkenning .'
Hoe gevoelig Buysse was voor Baekelmans' poging om de verhoudingen recht te trekken valt op te maken uit het dankbriefje dat hij hem
een dag na de publicatie van het artikel stuurde : `In deze dagen van
rouw - ik heb pas mijn dierbare moeder verloren - was het mij een
troost uw artikel over mij in de Vlaamsche Gazet, te ontvangen . Ja,
sinds meer dan 20 jaar ben ik aan 't werk, en bij mijn eigen volk (bij
het gros, althans) zoo goed als onbekend . Dat schijnt ons onontkoombaar lot te zijn in 't intellectueel-achterlijk België .' Wat dat laatste betekent had Baekelmans zelf al mogen ondervinden na zijn debuut Uit
grauwe nevels (1901) . Nooit zou hij vergeten hoe hij in Dietsche
Warande &Belfort vanwege dit boekje - opgedragen `aan mijne goede
ouders' - werd aangepakt door de Limburgse pastoor August
Cuppens : `Toont ons kleine lieden, sjouwers, matrozen en volksmeiskens, maar geeft er ons toch zulke niet te zien die wij moeten mijden
als wij ze 's avonds op straat tegenkomen . Welk gedacht zou een deftige vreemdeling wel krijgen van ons, als hij boeken gelezen heeft gelijk
dezen boek, gelijk Cyriel Buysse's voortbrengselen enz .?'
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Toen Cuppens' collega Hugo Verriest in 1910 op de Brusselse
Wereldexpositie als vertegenwoordiger van de Vlaamse schrijvers de
lof zong van Streuvels en de naam Buysse niet eens terloops vermeldde, vonden Baekelmans, Ary Delen, Victor de Meyere en Buysses
Gentse vriend Gustaaf D'Hondt dat de maat vol was . Op hun initiatief werd in 1911 in Antwerpen een Buysse-huldiging georganiseerd
die de facto de eerste grote demonstratie voor artistieke vrijheid in
het vooroorlogse Vlaanderen was . Op de huldiging zelf kon
Baekelmans er niet bij zijn omdat zijn zevenjarig dochtertje net een
tweede operatie had moeten ondergaan .
Buysse was in mei 1926 wel present op de viering van Baekelmans'
zilveren schrijversjubileum . Hij leverde een opvallend warme persoonlijke hommage voor het gelegenheidsnummer van De Bibliotheekgids, maar ook van zijn kant bleef het niet bij woorden van waardering alleen . Door zijn bemiddeling raakte Baekelmans' toneelstuk
De blauw Schuyte in 1924 gepubliceerd in Groot Nederlanrh en het is
geen toeval dat de Franse vertaling van Dwaze tronies in 1927 verscheen in een door Buysses vriend Léon Bazalgette samengestelde
collectie van de Parijse Editions Bieder. Baekelmans was overigens
niet de enige Vlaamse auteur die dankzij Buysse toegang kreeg tot
een buitenlands publiek . Op Buysses begrafenis in 1932 zou hij dat
in zijn grafrede namens de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
dankbaar gedenken, en hij herhaalt het aan het slot van zijn biografie-bibliografie van Buysse in het jaarboek van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde voor 1944 : `Waar
het hem mogelijk was, heeft hij jongere en oudere collega's geholpen
om hun werk te plaatsen, in tijdschriften te doen opnemen, te doen
vertalen .'
Baekelmans' duurzaamste verdienste is het Museum van de
Vlaamsche Letterkunde, thans AMVC-Letterenhuis, waarvan hij als
stadsbibliothecaris in Antwerpen van 1933 tot 1945 de eerste conservator was . In dit veertigste jaar na zijn overlijden is het passend dat
hij door het Cyriel Buysse Genootschap wordt herdacht als de man
die in de eerste helft van de 20ste eeuw de meest actieve pleitbezorger van Buysses werk in Vlaanderen was . De achttien brieven en
briefkaarten (1908-1929) van Buysse aan Baekelmans en de drie
briefjes (1908-1926) van Baekelmans aan Buysse die in het
Letterenhuis berusten worden hierna gepubliceerd met de vriendelijke toestemming van Baekelmans' kleinzoon Jan Peeters .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee by Gent
22 September 1908
Zeer geachte Heer Baekelmans
Het spijt mij dat ik U, en de leden van "Nieuw Leven" (1) moet
teleurstellen . Dit om verschillende redens .
Ten eerste ben ik een onmogelijk slechte "lezer" . De beste mijner
werken verknoei ik erbarmelijk wanneer ik ze hardop voorlees . (2) Ik
kan 't eenvoudig niet .
Ten tweede heb ik op 't oogenblik niets klaar en voel mij in een
stemming van litteraire moedeloosheid of ik ook nooit meer iets zou
schrijven . Het mag gezegd : er hoeft ook wel moed toe in ons land om
het vol te houden . Totnogtoe heb ik alleen voor mijn eigen genoegen
geschreven, maar dat genot raakt wel langzamerhand op, en dan
vraagt men zich af: "à quoi bon?"
Dit is nu wellicht maar 'n tijdelijke stemming, of óntstemming,
maar het verlamt, en ik voer maar niets meer uit, tot het misschien
weer plotseling verandert .
Mocht die verandering nog komen, en voelde ik mij ook maar
eenigszins bekwaam om iets voor te lezen, dan wil ik gaarne komen .
Intusschen dank ik U, en de groep van Nieuw Leven ten zeerste
voor de vriendelijke waardeering die mij door U werd meegedeeld.
Met de meeste hoogachting
en beleefde groeten
uw d[w]
[get .] Cyriel Buysse
(1) Gents tijdschrift (1907-1910), niet te verwarren met Nieuwe Wegen,
de drie weken eerder (4 .9 .1908) door Baekelmans, zijn zwagers Victor
Resseler en Herman van Puymbrouck en verder o .a . Ary Delen opgerichte
oud-leerlingenvereniging van het Antwerpse atheneum die eveneens lezingen organiseert ; zie Marc Somers (ed .), `Cyriel Buysses brieven aan Ary
Delen', in: MCBG III, p . 70-71 .
(2) Vgl. brief 4; zie ook Cyriel Buysse aan Ary Delen, 1 1 . 1 1 . 1 9 1 0 : `Ik kan
niet lezen, 't is mij fataal-onmogelijk . Ik vroeg aan [Gustaaf] D'Hondt, of
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er niemand zou te vinden zijn, die in mijn plaats voorleest.' (MCBG III,
p . 7 0) .

2

[Brief van Lode Baekelmans aan Cyriel Buysse]
17-11-1908
Aan den heer
C . Buysse
Den Haag
Zeer geachte Heer,
M . Charles (1), vertaler van van Hulzen (2), N . van Suchtelen (3),
Domela Nieuwenhuis (4) en anderen verzoekt me hem bij u aan te
bevelen voor het vertalen van uw werk in het Duitsch .
Gaarne voldoe ik aan zijn verlangen . Ik meen dat Mijn "Waard"
(5) door hem zeer getrouw werd weergegeven .
Op zijn terugreis, midden dezer week, zal hij zoo vrij zijn u in Den
Haag te komen opzoeken om over deze zaak te spreken .
Intusschen noem ik mij met de meeste hoogachting
uw dienstwillige,
LB
(1) E . Charles is de naam van de vertaler van o .a . de novelle De Waard uit
De Bloeiende Eglantier (Amsterdam 1903) van Baekelmans en van de verhalenbundel Zwervers (Amersfoort 1899) van Gerard van Hulzen ; beide
vertalingen (Der Wint zum "Bluhenden Haideroslein': eine Geschichte aus
Antwerpen, 1906 ; Vagabunden, 1907) verschenen in Leipzig bij de Duitse
vestiging van de Amsterdamse uitgeverij Maas & van Suchtelen ; van Buysse
is geen vertaling door Charles verschenen (althans niet in boekvorm) ; de
eerste Duitse Buysse-vertaalster (vanaf 1904) is de Berlijnse Rhea Stemberg,
die voor de oorlog o .a. ook werk van Herman Robbers en Marcellus Emants
vertaalt .
(2) Gerard van Hulzen (1860-1940), Nederlands romancier en novellist
(zie noot 1) .
(3) Nico van Suchtelen (1878-1949), Nederlands auteur en vertaler,
1 70

vanaf 1913 secretaris en later opvolger van directeur Leo Simons van uitgeverij Wereldbibliotheek .
(4) Bedoeld is waarschijnlijk de Nederlandse publicist Ferdinand Domela
Nieuwenhuis (1846-1919) en niet Jan Domela Nieuwenhuis (1870-1955),
vanaf 1902 predikant van de Evangelische Hervormde Gemeente in Gent
waartoe Paul Fredericq behoorde .
(S) Zie noot 1 .
3
[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Den Haag
11 Laan v. Meerdervoort
27 Febr. 09
Zeer geachte Heer Baekelmans,
In deze dagen van rouw - ik heb pas mijn dierbare moeder verloren (1) - was het mij een troost uw artikel over mij in de Vlaamsch [e]
Gazet (2), te ontvangen . Ja, sinds meer dan 20 jaar ben ik aan 't werk,
en bij mijn eigen volk (bij het gros, althans) zoo goed als onbekend .
Dat schijnt ons onontkoombaar lot te zijn in 't intellectueel-achterlijk België . Sinds lang ben ik daarin berustende en schrijf enkel (abs
ik nog schrijf) voor mijn eigen genot en de zeer weinigen, die mij
zullen lezen en waardeeren . (3)
Toch durf ik, na uw vriendelijk artikel, niet te veel meer klagen .
Het feit dat er nog een schrijver als U bestaat om mij aan de vergetelheid te ontrukken, in een dagblad, litterair genoeg van voeling en
van richting om dat artikel in hoofdkolom te laten drukken, zijn mij
't bewijs, dat toch nog eenige belangstelling blijft leven of kan worden opgewekt .
Mijn hartelijken dank daarvoor
Hoogachtend, met
sympathieken groet uw d[w]
[get .] Cyriel Buysse
(1) Pauline Loveling overleed op 11 februari 1909 ; zie Joris van Parys, `De
derde zuster Loveling . Cyriel Buysse en zijn moeder Pauline Loveling
(1832-1909)', in : MCBG XV, Gent 1999, p.107-137 .
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(2) Lode Baekelmans, `Cyriel Buysse', in : De Vlaamsche Gazet van Brussel
26 februari 1909, p . 1 .
(3) Vgl . brief 1 .

4
[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee by Gent
16 Augustus 1909
Waarde Heer Baekelmans
Voor 't oogenblik heb ik niets in portefeuille (1), ik werk zoo zelden 's zomers . Doorgaans begin ik eerst met October iets uit te voeren . Daarom alleen zou het mij moeilijk zijn vóór Nieuwjaar een verbintenis aan te gaan . Daarenboven ben ik een ellendig slecht "lezer"
zoodat ik groote teleurstelling vrees voor mijn aanhoorders . Toch zou
het mij wel aangenaam zijn met U allen eens kennis te maken . (2)
Laten wij nog een maand of drie wachten en dan eens zien of er middel is om iets op touw te zetten .
Intusschen, met mijn vriendelijke groeten,
hoogachtend, uw d [w]
[get .] Cyriel Buysse
(1) Blijkbaar heeft Baekelmans gevraagd om een bijdrage voor Nieuw
Leven (zie brief 1) of voor De Week (zie brief 5, noot 3) .
(2) Buysse doelt op het groepje oud-studenten van het Antwerpse atheneum met o .a . Ary Delen en Baekelmans' zwagers Victor Resseler en
Herman van Puymbrouck, die de voorbije tien jaar actief waren in het kunstenaarscenakel De Kapel van Frans Franck en in de tijdschriften
Ontwaking, Alvoorder en Nieuw Leven en die in 1908 de oud-leerlingenvereniging Nieuwe Wegen hebben opgericht (zie brief 1, noot 1) .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee bij Gent
3Aug .1910
Waarde Heer Baekelmans
Ik heb dadelijk voor uw vriend (1) aan V. Riemsdijk (2) geschreven . Zoodra ik bericht ontvang, zal ik het u laten weten .
Ja, ik wil wel eens een artikel schrijven voor de Week . (3) Het zal
(waarschijnlijk) getiteld zijn "De Negentiende Kop", maar daarvoor
heb ik "De Twintig Vlaamsche Koppen' (4) van H . Verriest noodig,
en zou U dankbaar zijn als U mij dat boekje voor enkele dagen in
bruikleen wilder afstaan . Ik zal het u zoo spoedig mogelijk terugsturen .
Met vriendelijke groeten
uw d[w]
[get .] Cyriel Buysse
(1) Het is niet duidelijk om welke vriend van Baekelmans het gaat .
(2) Jonkheer Adriaan W.G . van Riemsdijk (1878-1930), Haagse vriend
van Buysse, toneelschrijver, co-auteur van Se non è vero, . . (1905) .
(3) Antwerps weekblad (1909-1912), opgericht door uitgever-boekhandelaar Victor Resseler, een van de zwagers van Baekelmans . Eind 1910 en
in het voorjaar van 1911 is De Week de spreekbuis van de Antwerpse vrijzinnige jongeren die de katholieke boycot van Buysse eindelijk willen doorbreken .
(4) Hugo Verriest, Twintig Vlaamsche Koppen, Roeselare 1901 . Het stuk
waarmee Buysse de eng West-Vlaamse kijk van Verriest op de Vlaamse literatuur ironiseert verschijnt uiteindelijk onder de titel `Mijn Kop' in De Week
van 1 oktober 1910 en wordt overgenomen in De Amsterdammer van 20
november. De directe aanleiding was een plechtige feestzitting van de
Belgische literatoren in de zomer van 1910 tijdens de Wereldexpositie te
Brussel waar Verriest als woordvoerder van de Vlaamse schrijvers en dichters de lof zong van Stijn Streuvels terwijl hij Cyriel Buysse zelfs niet terloops vernoemde .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Den Haag
1 Febr . 1911
Zeer geachte Heer
Hierbij een kleine bijdrage voor de Week (1) en, in apart couvert,
een goed portret van mij, dat ik u beleefd verzoek, na gebruik terug
te willen zenden .
Vrijdag aanstaande vertrek ik, tot herstel van mijn gezondheid,
voor een tiental dagen naar Pontrésina (Zwitserland) in het
Schlosshótel . (2)
Mocht u mij proeven of wat ook te zenden hebben, stuur het
s .v.p . daarheen .
Hoogachtend, met vriendelijke groeten
[get .] Cyriel Buysse
Ook den heer V Puymbroeck (3) verzoek ik u, als 't noodig
mocht zijn, mijn adres op te geven .
(1) Zie brief S, noot 4 .
(2) Het bergdorp Pontresina nabij Sankt Moritz in het hoogdal Engadin
(kanton Graubi nden), waar Buysse en zijn gezin voor de oorlog elk jaar in
januari of februari een paar weken vakantie doorbrengen . Over zijn ervaringen met het wintertoerisme in Zwitserland schrijft Buysse in 1912 voor
Groot-Nederland de satirische `Wintervisioenen uit Engadin' (ongebundeld ;

VW 6, p . 680-700) .
(3) Herman van Puymbrouck (1884-1949), onderwijzer en publicist ;
zwager van Baekelmans en Victor Resseler ; auteur van het artikel `Cyriel
Buysse' in De Week van 31 december 1910 (p . 1-2) ; het artikel is de basistekst voor een lezing en zal vervolgens door Van Puymbrouck worden uitgewerkt tot de monografie Cyriel Buysse en zijn land die verschijnt in het
voorjaar van 1911 als co-productie van zijn zwager Resseler (Antwerpen) en
Van Dishoeck (Bussum) .
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[Briefvan Lode Baekelmans aan Cyriel Buysse 8-4-1911]
Geachte Meester,
Een enkel woord van oprechte bewondering op dezen dag dat
veen u vieren .
Mijn dochterkeu (1) onderging voor enkele dagen een nieuwe
heelkundige behandeling, omstandigheid die me verwijderd houdt
van alle feestelijkheid. (2)
Maar van op afstand is het niet minder welgemeend .
Intusschen als steeds
genegen en dienstwillig
LB
aan C . Buysse
(1) Hilda Baekelmans, geboren in 1904 .
(2) Baekelmans was een van de `vaders' van het plan voor de Buysse-huldiging van 8 april 1911 in Antwerpen maar was er blijkens deze brief niet
bij op de dag van het feest; vgl . briefkaart 8 met Buysses reactie .
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[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Waarde Baekelmans
Zeer hartelijk dank . Het speet mij zoo dat ik U daar niet zag . (1)
Van harte hoop ik, dat het beter gaat met uw kind . (2)
Vriendschappelijker handdruk
[get.] Cyriel Buysse
Nevele 15 April 11
(1) Verwijzing naar de huldiging in Antwerpen ; zie brief 7 .
(2) Zie brief 7, noot 1 .
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[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee bij Gent
26 Aug . 11
Waarde Heer Baekelmans
Ik heb hier het handschrift van "Tule" (1) in lezing, en het was zoo
goed als ter plaatsing in G .N . (2) aangenomen, toen ik een dringend
schrijven van V. Nouhuys (3) ontving, met een feuilleton in de N .
Rotterdammer, (4) waar een heele brok van het werk in voorkomt .
Het is een zeer vervelend geval . Wij plaatsen nooit iets dat reeds
elders heeft gestaan . Ikzelf heb mij streng aan dien vasten regel moeten onderwerpen . Twee kleine stukjes van mij, ter gelegenheid mijner viering verschenen in De Week (5) en de Boomgaard (6) van
Antwerpen, mochten niet meer in G .N . geplaatst worden . En wat is
de publiciteit van die twee periodieken vergeleken bij die van de
Rotterdammer die in alle handen komt? Wat moet ik nu doen?
Schrijf mij s .v.p . zoo spoedig mogelijk daarover .
Met vriendelijken handdruk
[get .] Cyriel Buysse
(1) De boekuitgave van Baekelmans' roman file verschijnt in 1912 in
.Antwerpen .
(2) Het in 1903 opgerichte literaire maandblad Groot Nederland waarvan
Buysse met Louis Couperus (1863-1923) en W.G . van Nouhuys (18541914) de redactie vormt .
(3) De Nieuwe Rotterdamsche Courant .

(4) Redactiesecretaris W.G . van Nouhuys aan Lode Baekelmans,
31 .8 .1911 (AMVC, G89511B) : `Van den heer Buysse ontvang ik uw laatste schrijven . Ik begrijp ten volle hoe onaangenaam dit voor u is en zeg u
dank voor de nadere verklaring van wat mij eerst vreemd voorkwam . Gij
moet ons echter ten goede houden dat we het hs terug zenden . Wij kunnen
geen uitzondering maken zonder jegens anderen grof onbillijk te worden .
Van harte hoop ik dat het u niet zal afschrikken en wij later eens iets van u
zullen ontvangen . De hr. Buysse zal u het hs . zenden .' In maart 1913 verschijnt in Groot Nederland Baekelmans' verhaal `Het schoone Buitenleven' .
(5) `Mijn Kop' in De Week van 1 oktober 1910 ; zie brief 5, noten 3 en 4 .
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(6) `Verhaal' in het maandblad De Boomgaard van maart 191 l, p. 149158 .

10
[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee
1 Sept . 11
Waarde Heer Baekelmans
Tot mijn innig leedwezen moet ik U het stuk hierbij (aangeteekend) terugzenden . (1) V. Nouhuys (2) zal u er over geschreven hebben . Wij kunnen er, helaas! niets aan doen : de regel is formeel .
Vriendschappelijke groeten
[get .] Cyriel Buysse
(1) Zie briefkaart 9 .
(2) Zie briefkaart 9, noten 2 en 4 .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee bij Gent
20 Mei 12
Waarde Baekelmans
Vriendelijk dank voor het toegezonden artikel . (1) Ik ben het heelemail met U eens . Die Van Mierop (2) en soortgelijke Rein-Levenpederasten zijn feitelijk aller-ellendigste vijanden van alle vrije, frissche, levende, spontane kunst .
Hartelijk gegroet
[get .] Cyriel Buysse
(1) Mogelijk een artikel of brochuurtje van Lodewijk van Mierop (zie
noot 2) .
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(2) Lodewijk van Mierop, auteur van Het papieren gevaar (Blaricum
1909) en andere brochures met de teksten van zijn zedenprekerige voordrachten uit de reeks `Bibliotheek voor reiner leven' ; de boekjes worden uitgegeven door de gelijknamige beweging waarop Buysse in 1911 zinspeelt in
de ironische toast die hij aan het eind van zijn `Oprechte dankbetuiging .
Open brief aan de heren van de keurraad voor de vijfjaarlijkse prijs van
Nederlandse Letterkunde in België ; tijdvak 1905-1910' (VW7, p . 338-344 ;
o orspr. in De Telegraaf, 3 .9 .1911) uitbrengt : `op de leden van de Keurraad,
op de Vlaamse Academie, op de rein-leven-beweging en de bloei van de
Vlaamse letteren .
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[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Hartelijk dank voor de welwillende recensie (1)
Met vriendelijke groeten
[get .] Cyriel Buysse
Deurle bij Deinze
30 Juni 19
(1) Waarschijnlijk een recensie van De roman van een schaatsenrijder
(Amsterdam 1918) .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee bij Gent
3 Sept . 22
Waarde Heer Baekelmans
Als niets in den weg komt - wat waarschijnlijk is - zal ik gaarne,
misschien wel met mijn vrouw - de vergaderingen op 9 en 10
September bijwonen . (1) Is er een gemeenschappelijke maaltijd en,
zoo ja, waar en wanneer heeft die plaats? Gaarne zou ik het willen
vernemen om mij daarnaar te schikken .
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Intusschen, hoogachtend, met confraterneele groeten
uw d[w]
[get .] Cyriel Buysse
(1) Waarschijnlijk vergaderingen van de Vereeniging van Vlaamsche
Letterkundigen waarvan Buysse na de oorlog lid is geworden.

14
[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Afsnee bij Gent 13 Nov. 22
Waarde Baekelmans,
Het manuscript (1) in orde ontvangen . In de eerste helft van
December hebben wij in Den Haag redactie-vergadering van Gr .
Nederland en ik zal mijn best voor u doen .
Intusschen, vriendelijke groeten
[get .] Cyriel Buysse
(1) Het handschrift van Baekelmans' toneelstuk De blauw Schuyte; het
stuk wordt op aandringen van Buysse gepubliceerd in Groot Nederland
(1923) ; het wordt voor het eerst opgevoerd door het gezelschap van de
Antwerpse KNS onder leiding van Oscar de Gruyter op 13 en 14 oktober
1923 . Zie de tentoonstellingscatalogus (AMVC) Lode Baekelmans 18791965, Antwerpen 1979, p. 38-39 .

15
[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Den Haag 11 Laan van Meerdervoort
1 Febr. 23
Waarde Heer Baekelmans,
De gewone redactie-vergadering van Groot-Nederland (1) is door
onvoorziene omstandigheden een maand vertraagd, zoodat uw hand1 79

schrift (2) pas sinds een tiental dagen in het bezit van den red .secr.
(3) gekomen is. Nu zult ge wel spoedig bericht ontvangen . Ik dring
nog eens aan .
Vriendsch . handdruk
[get .] Cyriel Buysse
(1) Zie briefkaart 9, noot 2 .
(2) Zie briefkaart 14 .
(3) Frans Coenen (1866-1936), redactiesecretaris van Groot Nederland
sinds de dood van Van Nouhuys in 1914 .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Deurle bij Deinze
15 Juni 1926
Waarde Vriend,
ik heb de Ongerepte Heide (1) met groot genoegen uitgelezen . Het
is goed en grappig geobserveerd en er is een klein "chef d'oeuvre"
onder: dat van den Kolonel en die twee melkdrinkers .
Het waren enkele aangename uurtjes, verleden, in Antwerpen . (2)
De dag zal verder ook wel vroolijk voor u afgeloopen zijn .
Tot later eens . Mijn beste groeten, ook aan vrouw en dochter,
uw
[get .] Cyriel Buysse
Hoe is de foto geslaagd bij de fontein van Lambeaux? Ik heb er
niets meer van gemerkt . Mocht ge soms een afdrukje voor mij hebben, dan zou ik het gaarne ontvangen en bewaren .
(1) Lode Baekelmans, De ongerepte heide, zomerverhaal (Amsterdam

1926) .
(2) Buysse was aanwezig op de huldiging van Baekelmans in Antwerpen
naar aanleiding van diens zilveren schrijversjubileum op zondag 30 mei
1926 . Zie Cyriel Buysse, `Lode Baekelmans' in De Bibliotheekgids van 15
mei 1926 (VW 7, p . 245) .
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[Brief van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Deurle bij Deinze
19 Nov. 1926
Waarde Vriend,
De Plaatsvervangende Vrederechter(1) en de Sociale Misdaad (2)
zijn nooit in druk verschenen . Waarom weet ik zelf niet ; uit nonchalance, denk ik .
De P.V. mijn eerste tooneelstuk, minstens 30 jaar geleden, is een
eenacter. Het conflict bestaat hierin, dat de PV in 't gewone leven
handelsman, in strijd komt met zijn materieels belangen om rechtspraak te doen . Er komen daar nog al geestige typen in voor.
De Sociale Misdaad, 3 bedrijven, is getrokken uit mijn novelle
"De Wraak van Permentier", ook lang geleden, zeker meer dan 20
jaar in het Tweemaandelijksch Tijdschrift (3) verschenen . Het stuk
werd voor het eerst opgevoerd in Amsterdam met Louis Bouwmeester (4) in de hoofdrol . Dat was prachtig . Julia Kuypers (5) en Louis
de Vries (6) speelden er ook in . Onder het groots publiek had het
stuk echter maar een betrekkelijk succes en verdween nog al spoedig
van 't affiche .
Ik heb aan de Vlaamsche Tooneelgemeenschap (7) het recht verleend het Gezin v. Paemel vrij van auteursrechten op te voeren .
Ik vrees echter zeer dat het mij niet mogelijk zal zijn naar de vertonning te komen . Ik ben aan 't opruimen en vertrek binnen kort
voor een paar maanden naar Holland .
Met mijn beste groeten
uw d[w]
[get.] Cyriel Buysse
(1) De satirische eenakter De plaatsvervangende vrederechter ( VW 6, p .
885-922) voor het eerst opgevoerd in 1896, in Gent . De tekst werd pas
gedrukt in de toneelbundel van 1930 (Vier toneelstukken) .
(2) Het drama Een sociale misdaad dateert van 1904 . Zie 'Inleiding' VW
6, p . XL-XLI ; de tekst in VW7, p . 1118-1160 .
(3) De naturalistische novelle `De wraak van Permentier', oorspronkelijk
verschenen in het Tweemaandelijksch Tijdschrift van Lodewijk van Deyssel
en Albert Verwey; gebundeld in Te lande (Amsterdam 1900) .
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(4) Louis Bouwmeester, de bekendste telg uit de acteursfamilie
Bouwmeester. Louis speelde ook de hoofdrol in Se non è vero . . . (1905) van
Buysse en Van Riemsdijk (zie brief 5, noot 2) .
(5) Vlaamse actrice die eerst verbonden was aan de KVS in Brussel en na
1890 carrière maakte in Nederland .
(6) Nederlands acteur die van 1903 tot 1906 deel uitmaakte van het
gezelschap van Louis Bouwmeester .
(7) De Vlaamsche Tooneelgemeenschap (1926-1929) van Rudolf Roels
en Oscar de Gruyter was een poging om naar het voorbeeld van de
Volksbuhne in Duitsland het toneelleven te democratiseren en een volwaardige Vlaamse theatercultuur te doen ontstaan; zie Nieuwe Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging, Tielt 1998, p. 3426-3427 .
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[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Deurle bij Deinze 11 April 27
Amice . In mijn afwezigheid kwam hier een Bulletijn van Storting
op uw naam aan zonder eenig bijgevoegd bescheid en waarvan ik
de beteekenis en bedoeling niet begrijp . (1)
Wilt ge mij met een enkel woordje inlichten?
vriendsch .
[get .] Cyriel Buysse
(1) Wellicht gaat het over een bijdrage voor een huldiging .

19
[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Deurle bij Deinze 14 April 27
Waarde Vriend,
Nu ben ik er nog niet . Ik heb vergeten hoeveel het bedrag is . Wilt
ge mij dat a .u .b . melden? Excuus voor de moeite (1)
[get .] Cyriel Buysse
(1) Zie briefkaart 18 .
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[Briefkaart van Cyriel Buysse aan Lode Baekelmans]
Zeer hartelijk dank (1)
[get .] Cyriel Buysse
Deurle 27 Sept. 29
(1) Reactie op Baekelmans' felicitaties naar aanleiding van Buysses 70ste
verjaardag (20 september 1929) .
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CYRIEL BUYSSE
EN DE NATURALISTISCHE ROMAN IN NEDERLAND
Verslag van een onderzoek met een tekstuele invalshoek
Deel 1
door
Elke van Nieuwenhuyze

Inleiding
In dit artikel, waarvan het tweede deel in aflevering XXII van de
Mededelingen zal verschijnen, wil ik verslag doen van het onderzoek
dat ik in het kader van mijn eindverhandeling uitgevoerd heb over de
overeenkomsten tussen een deel van het oeuvre van Cyriel Buysse en
de naturalistische roman in Nederland . In dit onderzoek poneerde en
verdedigde ik de these dat Buysse een aantal werken heeft geschreven
die sterke gelijkenissen vertonen met het Nederlandse naturalistische
proza zoals dat door Ton Anbeek in zijn studie De naturalistische
roman in Nederland (1982) is beschreven . Een aantal relevante delen
van dit betoog zal ik in deze bijdrage opnemen . Omwille van een
goed begrip van die hoofdstukken is het echter van belang eerst mijn
onderzoek binnen de studie van de Nederlandstalige naturalistische
literatuur te situeren en iets meer te zeggen over het doel, de methodologische aspecten en de opbouw ervan .

1 . Cyriel Buysse en de naturalistische roman in Nederland : situering

binnen de studie van de Nederlandstalige naturalistische literatuur en
doel
In Nederlandse literatuur na 1830 (1984), een overzicht van de
Nederlandstalige literatuurgeschiedenis in opdracht van de toenmalige BRT, wordt hoofdstuk acht volledig gewijd aan het naturalisme
in Nederland en Vlaanderen . Het deel over het naturalisme in
Vlaanderen is van de hand van Anne Marie Musschoot . Wat Cyriel
Buysse betreft, schrijft ze onder andere het volgende :
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Een andere misvatting over Buysses naturalisme die door de literatuurgeschiedenis wordt bestendigd is de beperking hiervan tot het
genre van de zogenaamde boerenroman . [ . . .] Maar het (nood)lot dat
volgens de naturalistische esthetiek en ook bij Buysse de getroffen
mens zelf naar een vrijwillig einde drijft, slaat ook elders toe, met
name bij de nerveuze, hypergevoelige figuren van de geprivilegieerde
klassen, dè type-helden van de voornaamste Noordnederlandse namralistische romans . En hier lijkt het verschil tussen de Noord- en de
Zuidnederlandse variant van het naturalisme ook niet meer zo groot .
In de vroege werken die in de Buysse-studie bekend staan als hyperromantisch zijn tal van vergelijkingspunten te vinden met de naturalistische studies of analyses van Van Deyssel, Couperus, Van Eeden en
vooral van Emants . Ook Buysse voert een bevlogen held op die met
`grote' romantische idealen te pletter loopt tegen de banaliteit van het
bekrompen burgerlijk bestaan en die het volk, `zijn' volk, wil verheffen (Gilbert in Sursum corda, 1894, houdt lange tirades tegen het
sociaal onrecht) ; ook bij hem zijn overspannen figuren aanwezig die
gedwongen worden een hartverscheurende keuze te doen tussen twee
geliefden (met een kind als vermurwende factor in de `onmogelijk'
geachte beslissing) ; en zelfs, zij het slechts één keer en vrij laat, heeft
Buysse de langzame aftakeling geschetst van een zuiver decadente
held (Odon in Het volle leven, 1908) . (Musschoot 1984 :102-103)
Musschoot wijst hier op een lacune in de Buysse-studie : er zijn enkele romans van Buysse die tal van vergelijkingspunten vertonen met
de naturalistische werken van de Nederlanders Van Deyssel,
Couperus, Emants en Van Eeden . Toch zijn deze romans in de literatuurgeschiedenis onbelicht gebleven en zelfs als hyperromantisch
bestempeld. Deze pejoratieve omschrijving is afkomstig uit de studie
De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse

(1968) van P H . S . van Vreckem, waarop ik later uitgebreider terugkom . In juni 2003, bijna 20 jaar na het verschijnen van Nederlandse
literatuur na 1830, wordt in het tweemaandelijkse kunsttijdschrift
Vlaanderen het artikel `Couperus zoals Buysse hem zag . Over twee
verschillende maar toch verwante naturalisten' van Musschoot gepubliceerd waarin ze opnieuw refereert aan dit nog steeds aanwezige
hiaat in het onderzoek naar het naturalistische proza van Buysse :
Enige nuancering lijkt dus gepast ; en dat geldt zeker wat Couperus
en Buysse betreft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te argumenteren
- zoals ook Jacqueline Bel doet - dat er ten minste twee vormen van
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naturalisme bestaan en dat er daarbinnen nog vele varianten zijn .
Toonaangevend in Nederland is het naturalisme à la Couperus,
Emants, Van Deyssel of Van Eeden, dat zich concentreert op psychologische portrettering van veelal vrouwenfiguren . Deze vorm van
naturalisme blijkt, merkwaardig genoeg, ook bij Buysse voor te
komen, zoals in de `hyperromantische' vroege werken, onder meer
Sursum Corda! (1894), Op 't Blauwhuis (1895) en Mea culpa (1896),
zelfs nog in Het volle leven (1908), waarin ook mannelijke helden
met hun idealen en innerlijke verscheurdheid tegen de werkelijkheid
te pletter lopen . In vergelijking met dat psychologisch ontledende
naturalisme blijft het `sociale' naturalisme, dat in Nederland vooral
door Heijermans wordt beoefend, nogal marginaal . Maar in
Vlaanderen is het dan weer, met onder meer Buysse, toonaangevend .
Of heeft de literatuurgeschiedenis hier een vertekend beeld nagelaten en wordt Buysses faam beperkt tot een klein onderdeel van zijn
oeuvre, zoals eerder gesuggereerd? Hoe dan ook, het verdient aanbeveling dat hier meer onderzoek zou worden naar gedaan .
(blusschoot 2003 : 168)
In mijn licentiaatsverhandeling heb ik beoogd om de lacune in het
onderzoek naar het naturalisme bij Buysse op te vullen of ten minste
aan te vullen . Het is inderdaad zo dat hiervóór nog geen enkele studie werd gemaakt waarin de Zuid-Nederlandse variant van het naturalisme gelinkt wordt aan de Noord-Nederlandse of waarin de gelijkenissen worden bestudeerd tussen het proza van Buysse en dat van
naturalistische auteurs uit Nederland zoals Emants, Van Deyssel en
Couperus .
Zo is er bijvoorbeeld de studie De naturalistische roman in Nederland (1982) van Ton Antieek waarin hij een analyse biedt van de
Nederlandse naturalistische roman aan de hand van acht kenmerken .
Tot die beschrijving is hij naar eigen zeggen gekomen via empirisch
onderzoek . Op basis van grondige lectuur van "een grote stapel naturalistisch genoemde romans" (Antieek 1982 : 39) waaronder Een liefde (1888) van Lodewijk van Deyssel, Eline Vere (1888) van Louis
Couperus en Juffrouw Lina (1888) van Marcellus Emants, die hij tezamen beschouwt als de doorbraak van het naturalisme in Nederland
en die hij tevens representatief acht voor het geheel van het naturalisme in Nederland, heeft hij dan die acht karakteristieken gedistilleerd .
Het naturalisme in Vlaanderen blijft daarbij volledig buiten beeld . In
dit verband maakt hij op het einde van zijn studie de volgende
opmerking :
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In hoeverre zijn de kenmerken die ik gevonden heb nu uniekNederlands, gaat het om een specifiek nationale variant van het
naturalisme?
Het is voor mij, als niet-comparatist, niet eenvoudig op die vraag
antwoord te geven . Een vergelijking met de literatuur van andere
taalgebieden wordt ook moeilijk gemaakt door het feit dat onderzoekers op dit terrein zelden een definitie geven van het door hen
gehanteerde begrip `naturalistische roman' en evenmin een reeks
kenmerken, zoals ik hierboven heb proberen te doen . Wel is het
natuurlijk zo dat men een aantal van die kenmerken snel in de vakliteratuur terug kan vinden : de bepaaldheid door erfelijkheid en
milieu bij voorbeeld[ • •1 ; de haat tegen de burgerklasse[ • 1 ; op de tendentie naar het personale wees Van Vreckem in zijn uitstekende studie De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse. { • • •1 Maar hoe zit het nu met het eerste punt, het nerveuze
temperament dat centraal staat? [ . . .]
Het is voor mij niet mogelijk deze vraag naar een specifiek
Nederlandse variant van het naturalisme te beantwoorden ; [ . . .1 .
Alleen nader comparatistisch onderzoek zal in deze kwestie meer
helderheid kunnen brengen . (Antieek 1982 : 122-123)
Het is niet onzinvol te veronderstellen dat Antieek werken van
Buysse zoals Sursum corda! (1894), Op 't Blauwhuis (1895), Mea
culpa (1896) en Het volle leven (1908), die Musschoot in het boek
Nederlandse literatuur na 1830 en in het artikel in Vlaanderen noemt
als romans die veel raakpunten vertonen met het naturalistische
proza in Nederland, niet kent . Immers, kende hij ze wél, dan zou
Antieek de hierboven geciteerde opmerking hoogstwaarschijnlijk
hebben aangevuld met een verwijzing naar deze romans van Buysse.
Die hypothese kan je althans stellen op basis van de resultaten van
mijn onderzoek.
In 1989, zeven jaar na De naturalistische roman in Nederland verschijnt Romain Debbauts Het naturalisme in de Nederlandse letteren .
Debbaut plaatst het naturalisme van Nederlandse en Vlaamse auteurs
in een ruimere sociaal-politieke, filosofische, culturele en literaire
context en focust bovendien onder andere op de thematiek en de
vorm- en stijlkenmerken van zowel romans als novellen en toneelteksten . In tegenstelling tot Antieek integreert hij met andere woorden
ook het werk van Zuid-Nederlandse auteurs als Buysse en Streuvels
in zijn onderzoek . Toch komt hij nergens in zijn studie tot een doorgedreven analyse van de overeenkomsten tussen bijvoorbeeld het
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werk van Buysse en dat van naturalistische auteurs uit Nederland .
Zijn interesse voor dit onderwerp beperkt zich tot het volgende fragment:
In 1 894 verschijnt Buysses Sursum corda, volgens de auteur geschreven " à base naturaliste' of liever, 'réaliste, avec l'envoleé idéale vers le
symbolisme mystique .' 't Is tevens een sociale roman [ . . . ] . Ik voel
ook een groots kracht, die mij terug naar 't Ideëele trekt" [ . . .] . Hij
geeft hiermee inderdaad het hybridische karakter van de roman aan :
een mengsel van naturalisme (de rauwe kijk op het boerenleven en
op de maatschappij in het algemeen) en vrij utopisch idealisme (de
hoogverheven verbeteringswil en het geïdealiseerde hoofdpersonagemet-het-messiascomplex) en symbolisme (de figuur van Gilbert, die
inderdaad boven de werkelijkheid lijkt te zweven) . Met Mea culpa
(1896), Op 't Blauwhuis (1897) en Daarna (1903) schept hij soortgelijk hybridisch werk. De heterogeniteit ervan hangt misschien
samen met het milieu waarin deze werken gesitueerd zijn : het bourgeoismilieu waartoe de schrijver van huis uit behoort, en dat hij niet
lijkt te kunnen objectiveren . [ . . .] En Daarna is noch min noch meer
een welhaast lachwekkende verheerlijking van de superieure bourgeois, die hoog boven de gedegenereerde, compleet af- en uitgeleefde adel uittorent. Bepalend voor de stofkeuze van deze werken kan
ook Buysses drukke omgang met Holland geweest zijn (hij publiceert zo goed als alleen in Nederland, verblijft er geregeld en trouwt
er ook), waar het hypergevoelige, nerveuze, onzekere, inwendig
getormenteerde type als romanpersonage zeer in is, men denke
slechts aan Van Deyssel, Emants, Couperus, Coenen en Aletrino
[ . . .], van wie de werken bovendien bijna allemaal in een bourgeoismilieu gesitueerd zijn . (Debbaut 1989 : 157-158)
De opmerking dat romans als Mea culpa, Op 't Blauwhuis en Daarna
dezelfde stofkeuze bevatten (onder andere een voorkeur voor hypergevoelige, nerveuze romanpersonages) als werken van Van Deyssel,
Couperus en Emants is een interessant gegeven ; Debbaut werkt dat
echter niet verder uit .
Net zoals er studies ontbreken waarin op systematische wijze de gelijkenissen en/of verschillen tussen het naturalisme in NoordNederland en Zuid-Nederland worden onderzocht, is er ook nog
nooit bestudeerd hoe het werk van Cyriel Buysse vergelijkingspunten
kan vertonen met het naturalistische proza van bijvoorbeeld Van
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Deyssel, Emants en Couperus . Het Buysse-onderzoek is trouwens in
het algemeen vrij beperkt gebleven . De twee belangrijkste studies
omtrent het werk van Buysse zijn ongetwijfeld Cyriel Buysse. Uit zijn
Leven en zijn Werk, 2 din . (1960 en 1961) van Van Elsiander en De
invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse (1968)
van Van Vreckem . Terwijl de eerstgenoemde studie vooral via citaten
uit Buysses omvangrijke correspondentie en via fragmenten uit zijn
werk op een losse manier een beeld schetst van Buysses oeuvre en
persoonlijkheid, zijn milieu en literaire contacten, biedt het proefschrift van Van Vreckem een uitgebreide en gedetailleerde analyse
van het naturalisme bij Buysse . Toch legt ook Van Vreckem nergens
de link met het naturalisme uit Nederland. Wat relevant is voor mijn
onderzoek is het beeld dat hij schetst van Buysses naturalistische ontwikkeling :
Uit het onderzoek waaraan wij Buysses epische produktie hebben
onderworpen is duidelijk de sinusoïdale vorm van zijn naturalistische evolutie gebleken : na een tamelijk onzekere aanloop gaat de
curve plots steil in de hoogte met De Biezenstekker, om in Het Recht
van den Sterkste (1893) een eerste maal te culmineren . Hierna volgt
een scherpe afval, gekenmerkt door het herleven van de romantischidyllische strekking. Eerst tegen het eind der jaren negentig, inzettend met Van Alleyne's [sic] Ziel (1897), stijgt de curve weer aan om
in Schoppenboer enerzijds (1898), in Het Gezin Van Paemel (1903)
anderzijds het tweede hoogtepunt in de naturalistische evolutie van
C . Buysse te vormen . Enkele sporadische opflakkeringen in de volgende werken beletten toch niet dat de curve gestaag maar beslist
omlaag gaat . Buysses rol als "naturalist in Vlaanderen" en bijgevolg
als baanbreker, is daarmee uitgespeeld . (Van Vreckem 1968 : 236) 1

Met de "scherpe afval" die zich volgens Van Vreckem voordoet na De
biezenstekker en Het recht van de sterkste verwijst hij naar de romans
Sursum corda! (1894), Wroeging (1895), Mea culpa (1896), Op 't
Blauwhuis (1897) en Daarna (1903), waarvan hij vindt dat ze geken-

(1) Als ik verwijs naar werken van Buysse neem ik de spelling over die ook in de zeven
delen (1974-1982) van het Verzameld werk wordt gebruikt . Als ik echter citeer uit werken
waarin aan de romans van Buysse met een verouderde spelling wordt gerefereerd, zoals dat
bijvoorbeeld het geval is in Van Vreckems De invloed van het Franse naturalisme in het werk
van Cyriel Buysse, dan neem ik vanzelfsprekend die spelling over.
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merkt worden door een "overspannen sentimentaliteit" (Van
Vreckem 1968 : 71) en een "romantisch-idealistische strekking" (Van
Vreckem 1968 : 76) . Naar de mening van Vreckem (1968 : 126) is
Sursum corda! het uitgangspunt van
een reeks even onverwachte als verbluffende romans ( Wroeging, Mea
Culpa, Blauwhuis, Daarna), die én door hun werkelijkheidsvreemd
idealisme, én door hun gezwollen taal en goedkope overgevoeligheid
slechts bij de Romantiek kunnen worden ingelijfd .
Van Vreckem geeft bovendien een vrij uitvoerige bespreking van
Sursum corda , Wroeging, Mea culpa en Op 't Blauwhuis waarin hij
argumenten aanhaalt om het geheel van deze vier romans Buysses
"hyperromantische tetralogie" (Van Vreckem 1968 : 143) te noemen .
Het is opvallend dat Van Vreckem juist die romans als ultra-romantisch beschouwt die Musschoot in Nederlandse literatuur na 1830
(1984) en in Vlaanderen (2003) voorstelt als werken waarvan na
onderzoek zou blijken dat ze op heel wat punten overeenstemmen
met het naturalistische proza van auteurs uit Nederland . Dat was dan
ook het doel van mijn licentiaatsverhandeling : het onderzoek naar
het naturalisme bij Cyriel Buysse aanvullen en aantonen dat een aantal van zijn romans, meerbepaald Sursum corda, Wroeging, Mea
culpa, Op 't Blauwhuis, Daarna en Het volle leven, aansluiten bij het
proza van naturalisten uit Nederland zoals Van Deyssel, Couperus en
Emants . Vooraleer ik een selectie van de argumentatie hiertoe overneem in dit artikel is het noodzakelijk dat ik eerst dieper inga op de
methodologische aspecten en de opbouw van het onderzoek .

2 . Cyriel Buysse en de naturalistische roman in Nederland : methode
en opbouw
Zoals hierboven aangegeven, wilde ik in mijn licentiaatsverhandeling
de raakvlakken tussen een aantal romans van Buysse en de naturalistische romans in Nederland analyseren . Als uitgangspunt heb ik Ton
Anbeeks De naturalistische roman in Nederland (1982) gekozen
omdat daarin aan de hand van acht concreet geformuleerde en
besproken kenmerken een beschrijving wordt gegeven van het naturalistische proza in Nederland . Die studie leende zich met andere
woorden het beste tot basis van mijn onderzoek aangezien op die
191

manier systematisch kon worden nagegaan in welke mate de beoogde romans van Buysse (Sursum corda, Mea culpa, Wroeging, Op 't
Blauwhuis, Daarna en Het volle leven) overeenstemmen met die
beschrijving . Zoals al eerder gezegd heeft Anbeek de acht kenmerken
via inductieve weg gevonden, dat wil zeggen, op basis van een
omvangrijk corpus van romans die in de literatuurgeschiedenis traditioneel naturalistisch worden genoemd. Omdat er in deze bijdrage
naar die acht kenmerken herhaaldelijk zal worden verwezen, wil ik ze
ook hier kort toelichten :
Een eerste kenmerk heeft betrekking op het hoofdpersonage van de
Nederlandse naturalistische roman . Het gaat hier steevast om "een
nerveus' gestel, mannelijk of vrouwelijk" (Anbeek 1982 : 49) . Deze
overgevoelige ziel met vaak grote verlangens komt in veel van deze
romans in conflict met een kille, nuchtere, burgerlijke realiteit :
Het lijkt of in deze boeken het doodlopen van grote, irreële romantische idealen tegen een verpletterende werkelijkheid steeds weer
opnieuw wordt weergegeven; het prototype is hier Madame Bovary.
(Anbeek 1982 : 51)
Bij dit overgevoelige hoofdpersonage sluit het tweede kenmerk aan:
"De plot kan dan ook in grote lijnen worden aangeduid als degeschiedenis van een ontnuchtering' (Anbeek:1982 : 52) . Nadat de ontnuchterde hoofdpersonen de slag tussen ideaal en realiteit verloren hebben, zijn er dan twee mogelijkheden volgens Anbeek : een passief
einde waarbij de hoofdfiguren berusten in hun ongeluk of de actieve
beslissing uit dit onvolmaakte leven te stappen (Anbeek 1982 : 52) .
In beide gevallen is de nuchtere werkelijkheid uiteindelijk sterker dan
het weerstandsvermogen van de heldin of held, wat veelal van tevoren al enkele keren subtiel wordt aangekondigd (Anbeek 1982 : 52) .
Ten derde karakteriseren determinerende omstandigheden de naturalistische roman in Nederland : "Hoe wordt het onevenwichtige
temperament van de overgevoelige hoofdpersoon nu verklaard [ . . .]?"
(Anbeek 1982 : 53) . Anbeek beschouwt dit als een uitermate belangrijk aspect van het naturalisme omdat deze schrijvers willen aantonen
dat de labiele hoofdfiguren niet zelf schuldig zijn aan hun daden,
maar dat hun handelen (of juist hun passiviteit) het product is van
bepaalde omstandigheden, of liever : van krachten die sterker zijn dan
de wil van één mens . Er zijn enkele factoren die door de Nederlandse
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naturalist kunnen worden gebruikt om het overgevoelige temperament `te verklaren' . Klassiek naturalistisch is natuurlijk de nadruk op
erfelijkheid, maar ook het milieu waarin iemand opgroeit (veel naturalistische hoofdpersonen komen bijvoorbeeld uit een gebroken
gezin), de opvoeding of het noodlot, de alles kapotmakende kracht
die het hele oeuvre van bijvoorbeeld Couperus beheerst, komen hiervoor in aanmerking (Anbeek 1982 : 54-57) .
"De naturalistische auteur haat de burgerij', zo stelt Anbeek (1982 :
57) . Het Nederlandse naturalisme neemt een kritische houding aan
tegenover de burgerklasse van wie het grof materialisme, de dubbelmoraal en het overdreven standsbesef gehekeld worden . Hier kan een
verbinding worden gelegd met de vorige drie kenmerken :
In deze romans wordt, zoals gezegd, vaak een conflict beschreven
tussen de fijngevoelige aard van de hoofdpersoon en de nuchtere,
kille omgeving; een deel van de `omgeving' kan nu juist de nietbegrijpende, botte burgerij zijn, waar zo fel op gescholden wordt .
(Anbeek 1982 : 59)
De afkeer van de burgerklasse verklaart ten dele ook de grote openhartigheid van de Nederlandse naturalistische auteurs bij het
beschrijven van seksuele zaken, wat het vijfde aspect is dat volgens
Anbeek de naturalistische roman in Nederland karakteriseert . Deze
auteurs legden met opzet bloot waar de gezeten burgers niet over
durfden te praten (althans niet in het gezin) (Anbeek 1982 : 60) . Aan
de andere kant is deze belangstelling voor de seksualiteit ook te verklaren doordat de naturalist `het leven zoals het werkelijk is' wil weergeven zonder bepaalde taboeonderwerpen van die werkelijkheid over
te slaan . Enkele taboeonderwerpen die de aandacht krijgen zijn zelfbevrediging, zowel bij mannen als bij vrouwen, het bordeelbezoek en
de homoseksualiteit (Anbeek 1982 : 60-61) . Opvallend is dat de hele
seksualiteit zich voornamelijk in de sfeer van schuld en angst bevindt :
de naturalistische auteurs lijken evenmin als de hypocriete burgers in
staat tot (wat wij nu beschouwen als) een `gezonde' aanvaarding van
lustgevoelens (Anbeek 1982 : 61) .
Het zesde kenmerk van het Nederlandse naturalisme dat Anbeek
onderscheidt, heeft betrekking op het taalgebruik . Hij schrijft daarover het volgende :

1 93

Over het taalgebruik van de naturalisten zijn twee dingen op te merken : aan de ene kant streven zij naar een zo natuurgetrouw mogelijke
dialoog, aan de andere kant leven zij zich bij het beschrijven uit in
de, nu beruchte, écriture artiste (woordkunst). (Anbeek 1982 : 62)
Hoewel voor de meeste hedendaagse lezers de combinatie van écriture artiste, de beruchte mooischrijverij, het schilderen met woorden,
met nabootsing van de spreektaal vreemde resultaten oplevert omdat
verregaande kunstmatigheid wordt afgewisseld met een uiterste aan
natuurgetrouwheid, bestond er binnen de kunstopvatting van de
Nederlandse naturalisten geen tegenstelling : spreektaalnabootsing en
écriture artiste zijn het resultaat van één en dezelfde poging om de
werkelijkheid minutieus weer te geven (Anbeek 1982 : 63-64) . Tot
slot verklaart Anbeek dat kunstprozapassages vaak pogingen zijn om
exact de indruk vast te leggen die een bepaalde situatie op een
romanpersonage maakt . De beschrijving drukt tegelijkertijd uit wat
de romanfiguur voelt, zodat men woordkunst vooral vindt wanneer
het gaat om hevige emoties als verliefdheid, vreugde, afkeer en wanhoop (Anbeek 1982 : 64) .
Over de vertelwijze 2 die in de naturalistische roman in Nederland
wordt gehanteerd, schrijft Anbeek :
Men kan de veranderingen in de vertelwijze aan het eind van de vorige eeuw samenvatten in een drietal punten : .
1 . Er bestaat een voorkeur bij de naturalistische schrijvers voor de
hij-vorm . [ . . .]
2 . Er is een sterke toename van passages waar men de gebeurtenissen
van het verhaal volgt door de ogen van een romanpersonage, de
personale vertelwijze dus . [ . . .] Kenmerkend is het gebruik van de
zogenaamde erlebte Rede : de gedachten van een personage won-

(2) Net zoals in De schrijver tussen de coulissen (1978) spreekt Anbeek in De naturalistische
roman in Nederland (1982) systematisch over een `personale' en een `auctoriale' vertelinstantie, terwijl recentere literatuurwetenschappelijke studies over het vertelperspectief veeleer de
termen `personeel' en `auctorieel' zullen gebruiken . Hoewel ik in mijn onderzoek vier werken
van Buysse heb geanalyseerd aan de hand van Anbeeks De naturalistische roman in Nederland
heb ik hier de keuze van Anbeek niet gevolgd wat de terminologie voor het vertelperspectief
betreft, maar heb ik dus consequent de termen `auctoriële' en `personele' verteller gehanteerd.
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den zo direct mogelijk weergegeven, maar in de derde persoon .
Soms gaat men daarin heel ver, zodat het tendeert naar een
`stream of conciousness'-weergave . 3 [ . . .]
3 . De ouderwetse verteller-als-gids (auctoriale verteller) verdwijnt;
dat wil zeggen dat er niet meer een instantie is die de personages
voorstelt aan de lezer en ze aanprijst of afkeurt . [ . . .] Betekent dit
nu dat elk vertellersoordeel en elke vertellersinmenging ontbreekt? Dat is zeker niet het geval . Bij mijn bespreking van de drie
romans uit 1 888 heb ik daarvan al voorbeelden gegeven : zowel in
Juf f vuw Lina als in Een liefde, in mindere mate ook in Eline Vere,
komen expliciete typeringen van de vertelinstantie voor, vaak in
negatieve zin . Hoe zijn deze afwijkingen van de theorie nu te verklaren? Ik kom hier op mijn laatste kenmerk, dat weliswaar veel
met de vertelwijze te maken heeft, maar dermate belangrijk is
voor het nieuwe proza dat er apart aandacht aan moet worden
gegeven . (Anbeek 1982 : 65-66)
Het achtste en laatste kenmerk heeft inderdaad veel te maken met de
vertelwijze : de objectiviteit, de afstandelijkheid, "datgene wat
Flaubert noemde : l'impassibilité, en Zola: le désintéressement"
(Anbeek 1982 : 66) . Het gaat om een onpartijdige houding tegenover
de hoofdpersonen . In het oude idealistische proza was het de auctoriële verteller die de personages als edel aanprees of als door en door
slecht afkeurde, wat de Nederlandse naturalistische auteur nu tegen
elke prijs wil vermijden . Anbeek (1982 : 67) illustreert deze naturalistische theorie van de non-interventie aan de hand van het werk van
Emants omdat er zijns inziens geen auteur is geweest die zo consequent het principe van de onpartijdigheid heeft nagestreefd als
Emants . In Een nagelaten bekentenis bijvoorbeeld brengt Emants

(3) Voor Anbeek is erlebte Rede een voorbeeld bij uitstek van een personele vertelinstantie . Niet alle literatuurwetenschappers zien dat echter zo . In de studies Verhaal en lezer: een
onderzoek naar enige structuuraspecten van Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan van
Louis Couperus (1960) van Wouter Blok, Transparent Minds : narrative modes for presenting
conciousness in fiction (1978) van Dorrit Cohn en in de verteltheorie van Mieke Bal (onder
andere De theorie van vertellen en verhalen . Inleiding in de narratologie (1987)) bijvoorbeeld
wordt erlebte Rede veeleer gezien als een vorm van auctorieel vertelperspectief . Het zou me
te ver leiden de argumentatie van deze theoretici uit de doeken te doen . Wat hier van belang
is, is dat ik bij de analyse van Sursum corda, Mea culpa, Daarna en Het volle leven, om complexiteit te vermijden, Anbeeks redenering gevolgd heb en dat ik er dus ook van uit ben
gegaan dat passages met erlebte Rede een personeel vertelperspectief hebben .
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Willem Termeer, een degenere die op de allereerste bladzijde al vermeldt dat hij zijn vrouw heeft vermoord, als hoofdpersoon ten tonele. Toch slaagt Emants erin deze op het eerste gezicht afstotelijke man
acceptabel te maken door aan te tonen dat hij als product van erfelijkheid en een liefdeloze opvoeding nu eenmaal niet anders kon dan
worden wie hij is en dat de 'zogenaamd gezonde, normale mensen'
geen haar beter zijn dan hijzelf (Anbeek 1982: 68-69). Anbeek vat
trefl'end samen waar het hier over gaat:
Voortdurend probeert Emants een distantie te bewaren tot zijn
hoofdfiguren, te verhinderen dat de lezers zich klakkeloos met hem
of haar identificeren en daardoor alleen maar een kant van de zaak
zuHen zien. (Anbeek 1982: 69, 70)
Ondanks het vrij vastomlijnd concept van de naturalistische roman
in Nederland dat Anbeek aan de hand van acht kenmerken opbouwt,
relativeert hij meermaals de mogelijkheid om een uniforme, vaststaande betekenis toe te kennen aan de literaire stroming van het
naturalisme. Zo stelt hij in de inleiding:
Toch ontbreekt in geen enkele zich respecterende literatuurgeschiedenis een hoofdstuk over 'de' naturalistische roman. En in dat
hoofdstuk duiken vrijwel altijd de namen van dezelfde auteurs op.
Meestal worden dan bij de behandeling van het werk van die schrijvers een aantal opmerkingen gemaakt waaruit men kan afleiden wat
deze of gene literatuurhistoricus als kenmerken van de stroming ziet.
Deze kenmerken die de verschillende handboekschrijvers opmerken,
komen weliswaar gedeeltelijk overeen, maar dekken elkaar toch niet
helemaal. (Anbeek 1982: 7)
Anbeek beklemtoont dan ook dat zijn boek niet mag worden gezien
als een studie over een vast begrip, 'de' Nederlandse naturalistische
roman, maar dat het veeleer een voortdurende poging is om de familiegelijkenissen tussen een groot aantal romans te beschrijven. Hij
verklaart dit als volgt (1982: 9):
In de praktijk betekent dit: stel dat we uitgaan van vijf kenmerken
ABCDE van de naturalistische roman, dan kan het zijn dat vijf verschillende naturalistische romans niet meer dan vier van die kenmerken vertonen en dat het ontbrekende kenmerk bij elk van de romans
verschillend is:
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roman I roman II roman III roman IV
ABCD ABLE
BCDE
ABDE

roman V
ACDE

Het Wittgensteiniaanse concept van de familiegelijkenissen duikt
dan weer op in het centrale deel van De naturalistische roman in
Nederland namelijk in het derde hoofdstuk, dat vooral gewijd is aan
een beschrijving van de kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman . Aan die beschrijving gaat echter nog een vergelijking
vooraf van drie romans die in 1 888 zijn verschenen en die door
Anbeek worden beschouwd als de doorbraak van de naturalistische
roman in Nederland : Een liefde van Van Deyssel, Eline Vere van
Couperus en Juffrouw Lina van Emants . Zelfs bij de vergelijking van
de allereerste naturalistische romans in Nederland is het van belang
het concept familiegelijkenissen in het achterhoofd te houden, zo
blijkt uit de volgende passage :
De drie romans hebben dus een aantal kenmerken gemeen, maar er
zijn ook enkele kenmerken die bij een of twee romans wel, bij de
ander niet of in geringe mate aanwijsbaar zijn . Het lijkt mij niet zinvol te twisten over de vraag of een roman pas naturalistisch genoemd
mag worden als de erfelijkheidsfactor erin wordt onderstreept, of als
er een aanstootgevende passage in voorkomt . Het is beter te stellen :
er zijn een aantal naturalistische kenmerken, maar die hoeven niet in
elke naturalistische roman allemaal voor te komen . (Anbeek 1982 :
45)
Het mag duidelijk zijn dat Anbeeks uitspraak over het naturalisme in
Nederland en familiegelijkenissen ("[ . . .] er zijn een aantal naturalistische kenmerken, maar die hoeven niet in elke naturalistische roman
allemaal voor te komen" (Anbeek 1982 : 45)) niet alleen opgaat voor
Eline Vere, Een liefde en Juffrouw Lina, maar ook voor de zes romans
van Buysse die in mijn onderzoek centraal stonden . Het zou met
andere woorden onzinvol zijn te eisen dat een roman als bijvoorbeeld
Daarna alle acht hierboven toegelichte kenmerken van de naturalistische roman in Nederland moet bevatten vooraleer dit werk ook
werkelijk een roman van Nederlands naturalistische aard mag worden genoemd .
Hoewel ik bij mijn onderzoek naar de gelijkenissen tussen een deel
van Buysses oeuvre en het Noord-Nederlandse naturalistische proza
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ben uitgegaan van de acht aspecten die Anbeek als kenmerkend
beschouwt voor de naturalistische roman in Nederland, wil ik niettemin een zekere kritische distantie tegenover deze bron bewaren en
twee bedenkingen maken bij De naturalistische roman in Nederland.
Ten eerste is het zo dat de acht kenmerken die Anbeek onderscheidt slechts een vrij beperkt concept van de naturalistische roman
in Nederland toelaten . Je zou kunnen zeggen dat Anbeek alleen aandacht besteedt aan één variant van het naturalisme in Nederland .
Immers, in haar studie Nederlandse literatuur in het fin de siècle
(1993) argumenteerde Bel al dat er in een alternatieve geschiedenis
van de Nederlandstalige literatuur, gebaseerd op receptie-historisch
onderzoek, een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee varianten van het Nederlandstalige naturalisme . Ze bespreekt kort enerzijds wat zij het `pathologisch' naturalisme noemt en anderzijds wat
zij het `sociologisch' (beter lijkt me : sociaal) naturalisme noemt . In
haar bespreking van het pathologisch naturalisme wijst ze erop dat
die in grote lijnen correspondeert met Anbeeks lijst van acht kenmerken waarmee hij denkt het hele concept van de naturalistische roman
in Nederland te dekken . Bel wijst dan ook op een lacune in de studie van Anbeek: hij heeft de romans die kunnen worden ondergebracht in het sociologisch (beter : sociaal) naturalisme over het hoofd
gezien . Die vorm van naturalisme wordt volgens Bel niet gekenmerkt
door een hoofdpersonage met een nerveus temperament of door een
pathologisch geval als hoofdpersonage :
In het sociologisch-naturalistische proza staat meestal niet één type
centraal, maar wordt een beschrijving gegeven van grotere groepen
mensen in hun sociale omgeving[ . 1 . Het accent ligt in deze verhalen en romans niet op de psyche, maar op de uiterlijke beschrijving
van het leven . Vaak betreft het boeren, zwervers of arbeiders . De verhalen of romans hebben soms ook een sociaal-kritisch karakter. (Bel
1993 : 286)
Tot de categorie `sociologisch' of sociaal naturalisme behoren bijvoorbeeld De bietenstekker (1890), Het recht van de sterktste (1893) en Het
gezin Van Paemel (1903), die ook Van Vreckem (1968) beschouwt als
naturalistisch ; ook het werk van Heijermans valt onder deze noemer . 4

(4) Pathologisch naturalistisch zijn dan bijvoorbeeld Eline Vere (1888) van Louis Couperus,
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De tweede bedenking die ik bij de studie van Antieek over de naturalistische roman in Nederland wil maken, is geïnspireerd op het
hoofdstuk `Naturalisme' in Twee eeuwen literatuurgeschiedenis.
Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur (ed . G . J . van Bork
en N . Laan 1986) . Deze literatuurgeschiedenis is een poëticale literatuurgeschiedenis : de literatuuropvattingen van schrijvers en critici
die het literaire gezicht van Nederland bepaalden vanaf de romantiek
tot aan de twintigste eeuw staan centraal . In het hoofdstuk
`Naturalisme' bespreken B . Luger en G . Lodders de poëticale opvattingen over het naturalisme van contemporaine auteurs als Emants,
Ten Brink, Cooplandt, Netscher, Van Deyssel, Coenen, Van Eeden,
Van Groeningen en Couperus en contemporaine kritieken van bijvoorbeeld Carel Vosmaer in De Nederlandsche Spectator, van Kloos in
De Nieuwe Gids, van Van Hall in De Gids, van Taco de Beer in De
Portefeuille en van nog andere recensenten . Uit deze bespreking
besluiten Luger en Lodders (1968 : 136) "dat er geen eenstemmigheid heerst bij de Nederlandse schrijvers die gewoonlijk als naturalisten of als schrijvers van een of enkele naturalistische werken te boek
staan" . Ze hebben dan ook de volgende kritiek op De naturalistische
roman in Nederland:
Toch heeft T. Antieek enige jaren geleden getracht om een aantal
kenmerken van de Nederlandse naturalistische roman te formuleren .
Zijn inziens vinden de Nederlandse naturalisten elkaar op een zevental punten .
[ . . .]

Antieek tekent hierbij aan dat niet alle kenmerken in een roman aanwezig hoeven te zijn om van een naturalistische roman te mogen
spreken . Hoeveel kenmerken een roman naturalistisch maken en
welke van die zeven kenmerken (of acht : Antieek splitst het objectiviteitsstreven op in verteltechnische en ideologische objectiviteit)
onvoorwaardelijk aanwezig moeten zijn, vermeldt hij niet - wat aan
de kenmerken een ongewenste vrijblijvendheid geeft. De benaming
`kenmerken' lijkt ons dan ook niet geheel op haar plaats. (Luger en
Lodders 1968 :136-137)
Een liefde (1888) van Lodewijk van Deyssel en Juf vuw Lina (1888) van Marcellus Emants,
die Antieek als representatief acht voor het naturalistische proza in Nederland . Daar moet
echter dan alweer de bedenking bij worden gemaakt dat Antieek het slechts heeft over de
pathologisch naturalistische roman in Nederland als hij spreekt over `de naturalistische roman
in Nederland' .
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Luger en Lodders nemen hier afstand van de manier waarop Anbeek
zijn concept van het naturalistische proza in Nederland tot stand
brengt: de kenmerken die volgens Anbeek de naturalistische roman
in Nederland omschrijven zijn te vrijblijvend en in vergelijking met
een overzicht van de poëticale opvattingen over het naturalisme van
contemporaine Nederlandse auteurs en critici geven ze een vrij eenzijdig beeld van de naturalistische situatie in Nederland . Tot die laatste conclusie komt ook M . G . Kemperink in haar opstel `lat wil het
naturalisme? Een invulling van het Nederlandse naturalistische concept op basis van poëticale teksten', dat verschenen is in Dit is de

vreugd die langer duurt . .. Opstellen aangeboden dan prof, dr. W Blok
ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen (1984) . In haar artikel
pleit Kemperink voor een invulling van het naturalistische concept in
Nederland op basis van de belangrijkste poëticale teksten van de
voorstanders van het naturalisme in Nederland uit de periode vanaf
1 875 tot en met 1890 . Zij is er immers van overtuigd "dat poëticale
teksten het meest geschikt zijn om als uitgangspunt, dat wil zeggen
als `eerste' materiaal, voor de invulling van een literair concept te dienen" (Kemperink 1984 : 44) . In tweede instantie kan dit concept nog
aangevuld worden op basis van onderzoek naar de primaire teksten
(Kemperink 1984 : 44) . Als voorbeeld van dergelijk onderzoek verwijst ze onder andere naar Anbeeks De naturalistische roman in
Nederland. Net zoals Luger en Lodders is Kemperink met andere
woorden van mening dat een studie die uit een groot aantal primaire teksten (in dit geval : naturalistische romans van Nederlandse
auteurs) een aantal kenmerken distilleert, een overzicht geeft dat te
weinig compleet is . Volgens mij is het misschien inderdaad het meest
interessant als de invulling van een literair concept kan ontstaan uit
een combinatie van onderzoek naar zowel poëticale als naar primaire
teksten .
Ondanks deze en de vorige beperking in de studie van Anbeek
(1982) stond De naturalistische roman in Nederland in mijn verhandeling toch centraal omdat het, zoals al eerder vermeld, het meest
geschikte uitgangspunt was voor mijn onderzoeksthema.
Zoals ik in het eerste deel van mijn inleiding heb aangegeven, wilde
mijn verhandeling een aanvulling zijn bij het onderzoek naar het
naturalisme bij Cyriel Buysse door aan te tonen dat een aantal van
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zijn romans (meerbepaald Sursum corda, Wroeging, Mea culpa, Op 't
Blauwhuis, Daarna en Het volle leven) nauw aansluiten bij het proza
van Noord-Nederlandse naturalistische auteurs . De keuze voor deze
zes romans is gebaseerd op de bijdragen van Musschoot in
Nederlandse literatuur na 1830 (1984) en in het kunsttijdschrift
Vlaanderen (2003) . In het eerstgenoemde artikel verwijst ze naar
Sursum corda! en Het volle leven als werken waarin tal van vergelijkingspunten met het naturalisme in Nederland te vinden zijn en in
het tweede artikel noemt ze in dit verband Mea culpa, Op 't
Blauwhuis en Daarna. In dit onderzoek wilde ik er echter Wroeging
ook nog bij omdat die roman tezamen met Sursum corda, Mea culpa
en Op 't Blauwhuis volgens Van Vreckem een `hyperromantische
tetralogie' vormt, hoewel die in feite behoort tot de pathologische
variant van het naturalisme in de Nederlandstalige literatuur .
In eerste instantie bestond mijn betoog erin Sursum corda, Mea
culpa, Daarna en Het volle leven te toetsen aan de acht kenmerken
waarmee Anbeek de naturalistische roman in Nederland beschrijft .
Dit wil zeggen dat ik voor elk van die vier romans ben nagegaan
welke van de acht aspecten die Anbeek kenmerkend acht voor de
naturalistische roman in Nederland wél en welke niet aanwezig zijn .
Een exhaustieve analyse hiervan viel buiten het bestek van mijn licentiaatsverhandeling . Ik heb dan ook vooral gefocust op die fragmenten in Sursum corda , Mea culpa, Daarna en Het volle leven waarmee
het meest treffend de link kon worden gelegd met Anbeeks studie
van de naturalistische roman in Nederland . Aan de hand van die
belangrijkste illustratieve passages kon echter al een duidelijk beeld
worden geschetst van de correlatie tussen de vier hierboven genoemde romans van Buysse en het proza van Noord-Nederlandse naturalisten . 5

(5) Bij mijn analyse van Sursum corda, Mea culpa, Daarna en Het volle leven in het licht
van de acht kenmerken van de naturalistische roman in Nederland (Anbeek 1982) heb ik
enkel bij het toetsen van deze romans aan het zevende en achtste kenmerk gebruik gemaakt
van extra secundaire literatuur . Wat deze twee kenmerken betreft, die respectievelijk verband
houden met het vertelperspectief en met de objectieve houding tegenover de personages,
biedt Anbeeks De schrijver tussen de coulissen (1978) immers een interessante aanvulling op
De naturalistische roman in Nederland . In die studie analyseert Anbeek het vertelperspectief
van de Noord-Nederlandse roman uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Waar De naturalistische roman in Nederland omtrent de vertelwijze en de objecti-
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De analyse van deze vier romans in het licht van de acht kenmerken in Anbeeks De naturalistische roman in Nederland heb ik verder
telkens aangevuld met een korte bespreking van de afwezigheid van
die aspecten die typisch zijn voor idealistisch-romantische literatuur .
Op die manier kon op tweevoudige manier worden beargumenteerd
dat een deel van Buysses oeuvre (namelijk Sursum corda, Mea culpa,
Wroeging, Op 't Blauwhuis, Daarna en Het volle leven) niet behoort
tot de idealistische literatuur zoals Van Vreckem (1968) beweert,
maar integendeel juist op allerlei vlakken (thematische, verteltechnische, personages, . . .) overeenkomt met wat Anbeek onderscheidt als
de naturalistische roman in Nederland . Ook hier heb ik als uitgangspunt De naturalistische roman in Nederland genomen, waarin Anbeek
(1982 : 13-14) de idealistische literatuuropvatting samenvat in vier
aspecten waartoe hij gekomen is via "uitvoerig onderzoek naar de
roman en de literaire kritiek tussen 1 879 en 1887" (Anbeek 1982 :
11) . 6 Ik licht ze hier kort toe : Ten eerste hebben idealistische romans
edele hoofdpersonen, modellen van deugd . Deze innerlijke adeldom
is ook zichtbaar als uiterlijke schoonheid : de wezenlijke goedheid van
een mens is af te lezen van zijn of haar uiterlijk (Anbeek 1982 : 13) .
Ten tweede is het slot van deze romans altijd opbeurend, nooit deprimerend en wordt aan het einde het goede beloond en het kwade
bestraft (Anbeek 1982 : 13) . Het derde kenmerk omschrijft Anbeek
als opzienbarende gebeurtenissen :
De intrige is vaak nogal ingewikkeld ; er zijn hartroerende taferelen
zoals wonderbaarlijke reddingen (de held redt zijn ergste vijand uit
het water, uit een brandend huis) of verzoeningen bij voorkeur aan
iemands sterfbed . [ . . .] Tot de opzienbarende gebeurtenissen beho-

viteit met andere woorden naar mijn mening genuanceerd diende te worden, verwees ik naar
De schrijver tussen de coulissen. In heel mijn onderzoek is mijn argumentatie trouwens telkens
in de eerste plaats gebaseerd op fragmenten uit de romans van Buysse die hier aan bod
komen . Een poëticale in plaats van deze veeleer tekstueel gerichte invalshoek voor mijn
onderzoeksthema was trouwens vrijwel onmogelijk gezien het gebrek aan teksten waarin
Buysse zijn literaire opvattingen uiteenzet .
(6) Het is niet volledig duidelijk of Anbeek hier enkel doelt op "de roman en de literaire
kritiek tussen 1 879 en 1887" in Nederland, dan wel op "de roman en de literaire kritiek tussen 1879 en 1887" in bijvoorbeeld heel West-Europa . Uit zijn bespreking van de vier kenmerken van idealistische literatuur kan echter worden afgeleid dat zijn concept van deze literatuur waarschijnlijk wel verder reikt dan Nederland alleen .
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ren verder een aantal stereotiepe elementen die in veel van deze
romans terugkeren, en die dienen om de spanning erin te houden :
valse beschuldigingen (vooral : verduistering van geld), en het
geheimzinnig verleden van bepaalde figuren dat onthuld wordt in
een verrassende ontknoping . Deze elementen uit de traditie van de
avonturenroman lijken nog heel lang terug te komen in het proza
rond 1880 . (Anbeek 1982 : 13)
Tot slot worden deze romans verteld door een auctoriële verteller, die
buitengewoon actief is in het bewerken van de lezers, vooral van hun
sympathieën en antipathieën : de auctoriële verteller stuurt de lezers,
manipuleert hun sentimenten en benadrukt het idealistische karakter van het verhaal door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de edele en de onedele personages (Anbeek 1982 : 14) .
Hoewel ik al een aantal keren heb opgemerkt dat in mijn onderzoek
zes romans van Buysse (Sursum corda, Mes culpa, Wroeging, Op 't
Blauwhuis, Daarna en Het volle leven) centraal stonden, heb ik ervoor
gekozen enkel Sursum corda, Mea culpa, Daarna en Het volle leven te
toetsen aan de acht kenmerken die volgens Anbeek de kern uitmaken
van de naturalistische roman in Nederland . Op die manier werd de
omvang van de verhandeling enigszins ingeperkt en bleef er ook
ruimte over voor een tweede facet van mijn onderzoek, waar ik later
nog op terugkom . De selectie voor deze vier romans is op het volgende gebaseerd: ik wilde zeker de twee romans (Daarna en Het volle
leven) die niet tot de `hyperromantische tetralogie' behoren, behandelen en daarnaast representeren naar mijn mening Sursum corda!en
Mea culpa de hele `hyperromantische tetralogie' . Bovendien is
Sursum corda! de roman die volgens Van Vreckem (1968 : 126) het
uitgangspunt is van Wroeging, Mea culpa, Op 't Blauwhuis en Daarna
en behandelt Mea culpa hetzelfde thema als Wroeging. Een analyse,
ofwel van Sursum cordalen Wroeging, ofwel van Sursum cordalen Mea
culpa leken volgens mij de twee beste opties . Mijn keuze voor Mea
culpa was daarbij geheel willekeurig . Aangezien Sursum corda!en Mea
culpa representatief zijn voor Buysses `ultraromantische tetralogie'
gingen de conclusies die ik heb getrokken uit de analyse van deze
twee romans (en ook wel van Daarna en Het volle leven) ook op voor
de andere helft van die tetralogie, namelijk voor Wroeging en Op 't
Blauwhuis.
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In een eerste deel van mijn verhandeling trachtte ik dus de these van
mijn onderzoek hard te maken door een aantal romans van Buysse te
onderwerpen aan de beschrijving van het Noord-Nederlandse naturalistische proza zoals die tot ons gekomen is in Anbeeks De naturalistische roman in Nederland. De bevindingen die hieruit bleken,
poogde ik in het tweede facet van mijn onderzoek dan kracht bij te
zetten door het eerste deel open te trekken naar een breder perspectief. Ten eerste betekende dit dat ik de uitwerking van het eerste en
het tweede kenmerk van de naturalistische roman in Nederland
(Antieek 1982) in Buysses Sursum corda! enerzijds en in Emants'
Juffrouw Lina anderzijds aan een vergelijkende analyse heb onderworpen waarbij ik zowel heb gefocust op gelijkenissen als op verschillen . Omdat de enigszins beperkte ruimte van deze licentiaatsverhandeling het niet toeliet om dit te doen voor alle acht kenmerken die
Antieek (1982) onderscheidt, heb ik ervoor gekozen me te beperken
tot het eerste kenmerk, dat verband houdt met de voorkeur voor een
overgevoelig, hypernerveus hoofdpersonage en tot het tweede kenmerk, dat betrekking heeft op de aanwezigheid van een ontnuchteringsgeschiedenis . Het zijn overigens deze twee kenmerken die tezamen zo goed als de hele plot bepalen van de romans die tot de patho-

logische variant van het naturalisme in de Nederlandstalige letteren
behoren (Bel 1993 : 286-289) .
De selectie van Sursum corda! en Juffrouw Lina voor dit deel van
mijn onderzoek was geheel arbitrair . Ik wilde hier immers aan de
hand van aan de ene kant één roman, willekeurig gekozen uit het
geheel van romans die Antieek (1982) als representatief beschouwt
voor het naturalistische proza in Nederland, en aan de andere kant
één roman van Buysse, willekeurig gekozen uit de lijst van de zes centrale romans (Sursum corda, Mea culpa, Wroeging, Op 't Blauwhuis,
Daarna en Het volle leven), illustreren dat Buysse ondanks evidente
verschillen en andere nuances in een aantal van zijn romans een ontnuchteringsgeschiedenis van een overgevoelige ziel op een gelijkaardige manier beschrijft als naturalistische auteurs uit Nederland zoals
Emants, Van Deyssel en Couperus .
Naast de vergelijkende analyse van de aanwezigheid van een pathologisch geval en van een ontnuchteringsgeschiedenis in Juffrouw Lina
en in Mea culpa wilde ik het eerste facet van mijn onderzoek ook op
een tweede manier in een ruimere context plaatsen, namelijk door
aan te tonen dat die twee kenmerken van de naturalistische roman in
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Nederland (Anbeek 1982) niet alleen aanwezig zijn in Sursum corda
Wroeging, Mes culpa, 0p 't Blauwhuis, Daarna en Het volle leven,
maar ook nog in tal van andere werken van Buysse . Ik doel hier op
de romans Schoppenboer (1898), de twee novellen De wraak van
Permentier en Van Alleijnes' ziel, die samen met nog andere novellen
gebundeld zijn in Te Lande (1900), 'n Leeuw van Vlaanderen (1900)
en Tantes (1924) . Het was niet de bedoeling om deze twee aspecten
voor deze vijf werken even uitvoerig te bespreken als voor Sursum
corda, Mea culpa, Daarna en Het volle leven. Daarvoor bood de verhandeling te weinig ruimte . Veeleer wilde ik aan de hand van telkens
enkele concrete tekstfragmenten illustreren dat deze twee novellen en
drie romans een ontnuchteringsgeschiedenis van een pathologisch
geval bevatten . Op basis daarvan kon de hypothese worden geformuleerd dat er een pathologisch naturalistische onderstroom zit in
Buysses oeuvre die in zijn `hyperromantische tetralogie', in Daarna
en in Het volle leven en in de hierboven genoemde vijf werken sterk
op de voorgrond treedt .

3 . Cyriel Buysse en de naturalistische roman in Nederland : een selec-

tie van enkele relevante hoofdstukken
In wat volgt, neem ik de volgende hoofdstukken uit mijn verhandeling op : ten eerste `Een analyse van Buysses Sursum corda! (1894) in
het licht van Anbeeks De naturalistische roman in Nederland (1982)'
en ten tweede `Een analyse van Buysses Het volle leven (1908) in het
licht van Anbeeks De naturalistische roman in Nederland (1982)' .
Het hoofdstuk `Een vergelijkende analyse van de aanwezigheid van een

hypernerveus temperament en van een ontnuchteringsgeschiedenis in
Mea culpa (1896) van Buysse en in Juffrouw Lina (1888) van Emants'
en een deel van `Een analyse van de aanwezigheid van een hypernerveus

temperament en van een ontnuchteringsgeschiedenis in Buysses
Wroeging (1895), Op 't Blauwhuis (1897), Schoppenboer (1898),
De wraak van Permentier (1900,), Van Alleijnes' ziel (1900,), 'n
Leeuw van Vlaanderen (1900), en Tantes (1924) komen in het tweede deel van deze bijdrage aan bod, dat zoals gezegd pas in de volgende aflevering van de Mededelingen zal worden opgenomen . Op het
einde van dat tweede deel zal ik ook de belangrijkste conclusies schetsen die uit mijn eindverhandeling kunnen worden getrokken en ga
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ik tevens in op de vraag hoe de studie van het naturalisme in de
Nederlanden nog door verder onderzoek kan worden aangevuld.

Een analyse van Buysses Sursum corda! (1894) in het licht van Anbeeks
De naturalistische roman in Nederland (1982)
1 . Inleiding
Sursum corda! is een roman waar Buysse (niet ononderbroken weliswaar) verscheidene jaren aan gewerkt zou hebben : volgens Van
Vreckem (1968 : 75) is hij er ten laatste in 1 889 aan begonnen ; het
boek is pas in 1 894 uitgegeven . Deze roman werkt een gegeven uit
dat al eerder in de onvoltooide roman De Levenskring (dat vóór 1888
is geschreven (Van Vreckem 1968 : 75)) aan bod kwam : een nobel
idealist voert een heldhaftige strijd tegen de geestdodende sfeer van
zijn milieu en richt een letterkundige kring op (Van Vreckem 1968 :
75) .' Beide werken, het onvoltooide handschrift van De Levenskring
en het gepubliceerde Sursum corda, hebben een autobiografische
inslag en kunnen worden gelezen in het licht van de bijeenkomsten
van de Nevelse literaire kring Le Caveau, die Buysse blijkbaar had
opgericht om niet volledig te verzinken in de banaliteit van het
dorpsleven (Van Elslander 1960 : 37) . Van Elslander (1960 : 38) stelt
hierover dat Sursum corda! weliswaar geen autobiografie is, maar dat
de hoofdpersoon Gilbert ongetwijfeld enkele trekken gemeen heeft
met Buysse in de jaren van Le Caveau .
Centraal in Sursum corda! staat de romantische inborst Gilbert, die
na zijn studie aan het Atheneum het liefst zijn dorp, Lovergem, had
willen verlaten om verder te studeren en om een "carrière liberale" te
beginnen . Zijn ouders, "praktische lieden", wilden echter dat hij zou
gaan werken in hun bloemfabriek . Na hun dood beslist Gilbert zich
dan ook neer te leggen bij het noodlot dat hem te Lovergem gevestigd heeft . Samen met andere "ontschikten" zal hij het zo diep verval-

(7) De onvoltooide roman De Levenskring werd door Anne Marie Musschoot uitgegeven
in de delen IV (1988) en VII (1991) van de Mededelingen . In de Mededelingen VII gaat zij in
een inleiding uitvoerig in op het autobiografische gegeven van De Levenskring, op de gelijkenis van dit gegeven met het thema van Sursum corda! en op het handschrift waarin de tekst is
overgeleverd .
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len Vlaamse volk op het platteland verlichten . Hiertoe richt hij de
Letterkundige en artistieke Vriendenkring van Lovergem op, een kring
met een eigen tijdschrift en een eigen kenspreuk, namelijk Sursum
corda! (`Laten wij onze harten verheffen!') . Hoewel Gilbert gauw te
kampen krijgt met de ene teleurstelling na de andere kunnen deze
momenten van desillusie hem er niet van weerhouden telkens weer
het ideaal van Sursum corda! te zien oprijzen . Pas als Irène (de dochter van de liberale dokter De Cock, die ook lid is van de kring), die
hij altijd al zag als het zinnebeeld van zijn ganse onderneming en ideaal, zijn huwelijksaanzoek weigert en met de ultramontaanse Jozef de
Moor trouwt, lijkt er in hem iets veranderd te zijn en heeft hij geen
wil meer om de kring, die ondertussen uit elkaar is gevallen, weer op
te richten . Ook geeft hij de publicatie van zijn letterkundige tijdschrift op en hij sticht in de plaats, nu zonder de hulp van de medeoprichters van de Lovergemse kring, een agitatorisch weekblad, De
Strijd om het Licht, waarin hij het klerikalisme en de burgerlijke middelmatigheid zal bestrijden en, naar het voorbeeld van de socialisten,
voor volksverheffing en verlichting, voor de ontvoogding van de
landbouw, voor internationale broederschappen en een antimilitaristisch pacifisme zal ijveren . Deze overtuigingen probeert Gilbert
gedeeltelijk in de realiteit om te zetten . Tot spot van de andere handelaars verhoogt hij het loon van zijn arbeiders, reduceert hij de
werktijd van dertien tot tien uur en keert ze aan het eind van het jaar
bovendien nog een aandeel in de winst uit . Ook nu volgt al gauw een
ontnuchtering: in de kerk waar er een sermoen over hem en zijn
"schanddaden" wordt gehouden, ziet hij de verdierlijkte boerenbevolking en de arme arbeiders en hij staat erover verbaasd dat ze toch nog
zoveel bijgeloof hebben . Hij kan het niet geloven dat hij dat volk,
voor wie het bijgeloof het enige ideaal, het enige Sursum corda! is,
trachtte te ontvoogden . Hij beseft dat hij in Lovergem niet langer
kan werken en leven en ziet opnieuw buiten de sombere, verpeste
kerk "het ongekende en gedroomde, steeds verlangde ideaal, tot het
bereiken waarvan al zijn hoop en al zijn krachten samenspanden"
(Buysse, Verzameld werk 1, 1974, p . 325) . 8 Gilbert verlaat Lovergem

(8) Alle volgende fragmenten uit Sursum corda! die ik hier citeer, zijn eveneens gehaald uit
het Verzameld werk 1(1974) van Cyriel Buysse . Ik zal bij die fragmenten dan ook slechts naar
de betreffende pagina's verwijzen .
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met de trein, de treinen, "Zij zouden hem meevoeren door de ruimte, door bergen en door dalen, naar dat groter, edeler leven, naar dat
Sursum Corda! dat hij ginds ver, in het onbekende zoeken ging"
(p . 368) .
Naar de mening van Van Vreckem (1968 : 126) luidt Sursum corda!
de dood in van Buysses eerste naturalistische hoogtepunt, dat volgens
hem gevormd wordt door De bietenstekker (1890) en Het recht van
de sterkste (1893), en is deze roman ook het uitgangspunt van
Wroeging, Mea culpa, Op 't Blauwhuis en Daarna, die door hun
gezwollen taal en goedkope overgevoeligheid slechts bij de romantiek
kunnen worden ingelijfd . Van Vreckem schrijft over Sursum corda!:
Door en door romantisch echter in dit werk zijn de vele hoofdletters, het Goede, het Schone, het Ware, waarop Gilbert zijn idealistische strevingen richt ; romantisch is de hele held, die "met een
gedempter zucht, zijn aangezicht tot een uitdrukking van onderworpene gelatenheid [plooit]"[ • 1, en op een schitterend bal "een
dringende behoefte tot alleenzijn [voelde] ; hij sloop, onopgemerkt,
in een der sombere kronkelalleeën weg en viel er machteloos neer op
een bank"[ • • •1 ; even romantisch zinkt hij, enkele bladzijden verder,
"schielijk, als verlamd, op een (andere) bank neder"[ • 1, want "een
nog heviger, huivering schudde hem het lichaam, een zware zucht
steeg uit zijn boezem " [ • •] ; [ . . .] . Moeten wij daarbij aan Conscience
of aan Ponson du Terrail denken? En even romantisch-ongelukkig is
de onbeantwoorde liefde die de held voor een nuchter, prozaïsch
doktersdochtertje koestert, die liever een soliede notaris dan een verlopen wereldverbeteraar huwt, terwijl "hij zag en voelde zich in verbeelding hartstochtelijk verlievend op Irène, haar huwend in een
paroxisme van volzaligheid, genietend bij haar een geluk, zóó volmaakt, zóó goddelijk dat hij er als vernield door werd"{ •1 . Zo heeft
Buysse, de naturalist, uit reactie tegen de platitudes die hij in Het
Recht van den Sterkste had beschreven, een held geschapen die, door
zijn bedeesde overgevoeligheid, zijn "wereldvreemdheid", zijn `ongeschiktheid in zijn levenskring' zoals Buysse dat noemt[ • 1, zijn
Sehnsucht naar onbereikbare idealen en zijn versleten pathos en
gebaren, niet onverdiend een plaats bekleedt in de lange galerij van
ontroerend-belachelijke figuren die de Vlaamse romantiek heeft gecreëerd . (Van Vreckem 1968 : 130)
Uit zinsneden zoals "het ten dele romantische Sursum corda"
(Debbaut 1989 : 79) en "het hybridische karakter van de roman [ . . .] :
208

een mengsel van naturalisme (de rauwe kijk op het boerenleven en
op de maatschappij in het algemeen) en vrij utopisch idealisme (de
hoogverheven verbeteringswil en het geïdealiseerde hoofdpersonagemet-het-messiascomplex) en symbolisme (de figuur van Gilbert, die
inderdaad boven de werkelijkheid lijkt te zweven)" (Debbaut 1989 :
1S7) blijkt dat ook Debbaut in zijn Het Naturalisme in de
Nederlandse letteren (1989) Sursum corda! enigszins associeert met
romantisch idealisme .
Dat Sursum corda! integendeel wél `volwaardig' naturalistisch is, zij
het dan wel een voorbeeld van pathologisch naturalisme en niet van
een sociaal naturalisme, waarvan De bietenstekker en Het recht van de
sterkste dan weer karakteristieke voorbeelden zijn, moet blijken uit
wat volgt.

2 . Sursum corda! en de acht kenmerken van de naturalistische roman in
Nederland

2.1 . Gilbert: de overgevoelige ziel in Sursum corda!
Gilbert is ongetwijfeld een `nerveus gestel' van wie de overgevoeligheid het duidelijkst naar voren komt als er over zijn twee romantische idealen verteld wordt : de "verheffing van het maatschappelijk en
zedelijk peil van het volk ten plattelande door verlichting en ontwikkeling van de geest" (p .176) en de geromantiseerde liefde voor Irène,
die steevast wordt voorgesteld als de verpersoonlijking van Gilberts
streven naar dat Sursum corda In het volgende fragment bijvoorbeeld denkt Gilbert extatisch na over zijn verlichtingsideaal hoewel
die illusievolle opflakkering van hoop vlug getemperd wordt door
een gevoel van onmacht doordat zijn ouders hem verplichtten in hun
bloemfabriek mee te werken :
Zijn geest werd een levende en verwarde encyclopedie ; onophoudelijk gingen nieuwe horizons voor hem open ; hij brandde van verlangen om alles, of, ten minste van alles iets te kennen . En in de grond
van al zijn zoeken lag steeds een heimelijk streven, de bestendige
aandrift naar iets hogers, naar iets beters, naar dat vage ideaal, dat
kwellend-aanlokkende, voor hem als het ware ergens gematerialiseerde `Sursum Corda!' op welks vleugelen hij ter verovering van de
grote waarheden en geheimen zou gezweefd hebben, hadden de
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omstandigheden van zijn leven hem daartoe niet gehinderd en hetwelk hij toch nog hoopte eens te zullen bereiken . Doch alles was
hem steeds onttovering en ontmoediging ; er was in hem iets gebroken ; een leed, dat steeds terugkwam, doorknaagde hem het hart ; een
besef van onoverwinbare machteloosheid maakte al zijn pogingen
onvruchtbaar. 't Gevoel van zijn verlatenheid, van zijn ontschiktheid
in zijn levenskring drukte hem meer en meer 't gemoed terneer .
(p .163-164)
Ondanks de vele teleurstellingen die hij in de kring van Lovergem,
die hij oprichtte om zijn ideaal te verwezenlijken, te verduren krijgt,
spreekt hij naar het einde van de roman toch nog steeds met dezelfde extase over zijn ideaal, dat hij nu elders zal trachten te verwezenlijken:
en:
Ja, ja, hij zou vertrekken, ginds ver, naar de centrums van verlichting
en beschaving. En vandaar zou zijn grootmoedige conceptie zich
tegelijkertijd met zoveel andere openbaren ; vandaar zou hij over deze
vernederde, rampzalige gewesten de straal van hoop en licht pogen
te zenden, die hij onbekwaam geweest was hier te doen schitteren,
omdat hij door de laagheid en bekrompenheid van zijn omgeving
terneergeslagen was geweest . (p . 330-331)
Ook uit de passages waarin Gilberts liefde voor Irène wordt beschreven, blijkt zijn neiging tot idealiseren :
Zij had zich, nadat de eerste groeten met hem waren gewisseld, in
het gezelschap neergezet en naar 't gesprek geluisterd, zonder er deel
aan te nemen . En hij, gans bleek in zijn zwarte rouwkleren, en wiens
gemoed ook als het ware voor eeuwig door een sluier van stille,
onderworpen melancholie beneveld scheen, hij had zich ineens, als
uit een smartvolle lethargie ontwaakt, gans opgewekt gevoeld . Hij
was levendig begonnen te praten ; zijn benauwde longen hadden zich
wijder geopend, een lucht van herleving inademend ; zijn droeve
ogen hadden geglinsterd, gevestigd ergens ginds ver, heel ver, op een
schielijk verrijzende dageraad van een nog onbekend geluk en leven .
En, hoe zonderling : terwijl hij daar zat, terwijl hij met dokter De
Cock en zijn vrouw over onverschillige dingen sprak, had, met een
ongelooflijke helderheid en snelheid, de bekoorlijke illusie zich
gepreciseerd, gematerialiseerd ; hij zag en voelde zich in verbeelding
hartstochtelijk verlievend op Irène, haar huwend in een paroxisme
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van volzaligheid, genietend bij haar een geluk, zo volmaakt, zo
goddelijk dat hij er als vernield door werd . (p . 157)
Gilberts overgevoelige karakter en zin voor overdrijving komen ook
nog tot uiting in fragmenten die niet rechtstreeks verband houden
met zijn ideaal van Sursum cordalof met Irène . Zo is er bijvoorbeeld
de manier waarop hij reageert nadat hij met de getrouwde mevrouw
Termont geslapen heeft (zie p . 309-310) en tot slot zijn ook de passages (zie p . 361-363) tekenend waarin Gilbert de van zijn ouders
geërfde fabriek in brand tracht te steken om te verhinderen dat zijn
vijand, Jozef de Moor, die de fabriek op een openbare veiling heeft
gekocht, er de nieuwe eigenaar van wordt .
Uit dit alles mag blijken dat Van Vreckem (1968 :138) in zekere zin
gelijk heeft als hij de held van Sursum corda! beschrijft als een personage met een bedeesde overgevoeligheid, wereldvreemdheid,
Sehnsucht naar onbereikbare idealen en versleten pathos . Hij heeft
echter ongelijk als hij Sursum corda! naar het niveau van de idealistische literatuur degradeert aangezien zijn beschrijving van Gilbert,
zoals ik hier poogde aan te tonen, perfect past binnen wat Anbeek
(1982) besproken heeft als het eerste kenmerk van de naturalistische
roman in Nederland . Bovendien zal hierna blijken dat Gilberts irreële, romantische idealen voortdurend botsen met de verpletterende
werkelijkheid, wat in een idealistische roman niet het geval zou zijn .
Idealen zouden daarin integendeel juist bevestigd en I of verwezenlijkt worden .

2 .2 . Sursum corda! : de geschiedenis van een ontnuchtering
Zoals al eerder vermeld, koestert de held van deze roman twee idealen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn : hij wil de plattelandsmensen van Lovergem naar een hoger geestelijk niveau tillen via
de stichting van de Letterkundige en artistieke Vriendenkring van
Lovergem en hij wil zijn hartstochtelijke liefde voor Irène beantwoord
zien . Uiteindelijk zal hij in beide zaken teleurgesteld worden . Wat
Irène betreft, is het zo dat hij tussen de romantische voorstellingen
door die hij van haar creëert herhaaldelijk ontnuchterd wordt door
de realiteit . Tijdens de algemene vergadering van de vriendenkring in
het huis van dokter De Cock te Amertinge bijvoorbeeld verheugt
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Gilbert er zich op dat hij De Cocks dochter Irène terug zal zien . Het
weerzien is echter een teleurstelling als ze de meid helpt met het eten
op tafel te zetten zonder zelfs Eugène en Gilbert te groeten :
't Was hem, als had hij een kaakslag ontvangen ; en een hele poos
bleef hij, als bedwelmd, roerloos vóór zich staren . Was dat zijn mooi,
aanlokkend visioen ; zijn lieflijke, frisse verschijning, badend in
blond-wemelende zonneglans ; zijn ideale hersenschim, thans onder
haar wezenlijke vormen en kleuren gezien? (p . 222)
Een gelijkaardig scenario doet zich op nog een andere zitting voor,
thuis bij Gilbert . Nadat Gilbert zijn pacifistisch sprookje De Stem vol
overgave gelezen heeft, kijkt hij in de richting van Irène . Hij wil
weten of hij ook haar persoonlijke goedkeuring en bewondering
krijgt. Echter :
Maar de bezielde glimlach veranderde op zijn gelaat in een uitdrukking van bittere teleurstelling : zij en haar vriendinnen hadden, op
een teken van De Moor, het hoofd omgewend en staarden buiten in
de tuin, waar het zestal pas aangekomen muzikanten, door de meesterknecht van de fabriek binnengeleid, met hun speeltuigen onder
de arm verschenen . Gilbert spoedde zich uit de zaal en trok in het
kabinetje, aan de overzijde van de gang . [ . . .]
- Ik ben een gek! riep hij nog eens, met een bruusk, verwijderend
gebaar van de hand . - Een gek! en zij een kind, een kind, dat enkel
nog aan spelen denkt! (p . 259)
Uiteindelijk wacht Gilbert op amoureus vlak de ultieme ontgoocheling: Irène wijst zijn huwelijksaanzoek af en trouwt met zijn aartsvijand De Moor. Aangezien Gilbert Irène altijd al associeerde met het
ideaal dat achter de vriendenkring schuilgaat, gebeurt het volgende :
Van toen af ontstond er in hem een schielijke verandering, een
beklagenswaardige omwenteling van gemoedsstemming en van
karakter, die, van dag tot dag verergerd, op den duur de treurigste
gevolgen na zich moest slepen . Vooreerst liet hij bepaald alle verdere voornemens tot heroprichting van de Vriendenkring varen . Er
bestond geen ideaal meer voor hem, er was niets meer in hem dan
een woelende toorn, een kwellende haat, een rusteloze behoefte aan
de strijd . Zijn doorgaans zo bedaard, zo vriendelijk, zo innemend
karakter ; zijn zo gezond, zo wijs, beredeneerd verstand, alles ver2 12

dweep in hem, er bleef van hem niets over dan een gerevolteerde, een
driftige, een wraaklustige . (p . 297)
Gilbert wordt bitterder en pessimistischer, "een pessimisme, dat meer
en meer zijn uitwerksel had in een toenemende achteloosheid en
onverschilligheid voor alles" (p . 301) . Hij voelt zelfs de moed niet
meer om de betrekkingen van zijn vriend Eugène en een boerenmeisje te berispen en vraagt zich zelfs af of Eugène geen gelijk heeft te
profiteren van de liefde, om het even hoe, om het even met wie, als
het maar liefde is . In het hoofdstuk dat daarop volgt, zal Gilberts toegenomen onverschilligheid leiden tot zijn morele degeneratie : hij
slaapt met de getrouwde mevrouw Termont die hij achteraf verwijt
dat ze hem al zijn illusies over de reine, deugdzame liefde in het
huwelijk ontnomen heeft . Sindsdien koestert Gilbert geen geïdealiseerde voorstellingen meer van Irène noch van een andere vrouw .
Ook op het vlak van Gilberts Sursum cordsl
ideaal kan van een
geschiedenis van een ontnuchtering worden gesproken : uit voorvallen die zowel binnen als buiten de vriendenkring gebeuren, blijkt dat
de ontvoogding van de boer en de arbeider op het platteland een illusie is . Een eerste voorbeeld : Gilbert en de vier medeoprichters van de
kring spreken dolenthousiast en zelfverzekerd over het pas in het
dorp verzonden eerste nummer van hun tijdschrift . Echter,
Hun geestdrift had hen zo gemakkelijk op de vleugelen der illusie

naar de zekerheid van het succes gevoerd, dat het hun nu een tegenzin inboezemde een onderneming, waarvan zij de verdienste en de
degelijkheid bevestigd hadden, nog aan de goedkeuring van de
publieke mening te moeten onderwerpen . (p . 179)
Ze besluiten naar de herberg de Appel te gaan om te kijken hoe er
daar wordt gereageerd op hun tijdschrift . De aanwezigen reppen er
echter met geen woord over maar hebben het integendeel over de
prijs van de aardappelen die binnenkort weer eens zal opslaan en over
de duiven van ene Verwilghen die onlangs gestolen werden .
Uiteindelijk blijkt de herbergier het nummer toch ontvangen te hebben maar het is bezoedeld, gekrenkt en gescheurd omdat zijn dochtertje ermee gespeeld heeft . Gilberts reactie is tekenend : "Ach God!
ach God! wat voor een vernederde, verachtelijke natie is toch ons
Belgisch volk!" (p . 185) . Algauw wordt Gilbert ook teleurgesteld
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binnen de vriendenkring. Op de algemene vergadering van
Amertinge mogen de leden hun bijdragen voorlezen ; meteen blijkt
dat velen de zitting en het doel ervan (eigen teksten voor te lezen die
dan later zouden kunnen worden opgenomen in hun geestelijk hoogstaande tijdschrift) niet serieus nemen . De ene leest een dom vertelseltje voor, doorspekt met seksuele innuendo's, een andere brengt een
novelle van Maupassant naar voren als eigen werk en als klap op de
vuurpijl wordt Gilberts eigen lezing verstoord door Jozef de Moor,
met wie hij korte tijd geleden nog een hevige politiek getinte discussie had . De zitting, een totale onttovering voor Gilbert, wordt opgeschort :
Hoe kon hij toch zo dom, zo kortzichtig geweest zijn een enkel
ogenblik zulk een ongerijmde hersenschim als de zijne te koesteren!
Welk een teleurstelling, die letterkundige bijdragen van de leden van
de Vriendenkring! [ . . .] Hij was, als uit de hoogte van een schone
droom, in het platte, triviale van de alledaagse werkelijkheid gevallen . (p . 224)
Een laatste moment van ontnuchtering dat ik hier wil illustreren is
het inzicht dat Gilbert krijgt tijdens de mis waarin door één van de
pas in het dorp aangekomen redemptoristen over Gilbert en zijn
nieuw weekblad De Strijd om het Licht (de vriendenkring is intussen
uiteengevallen) zal worden gepreekt . Het betreft het volgende fragment :
Droomde hij? Of woonde hij een akelige realiteit bij? Was de utopie,
die hij zo lang gekoesterd had, de verheffing, de beschaving van het
volk dan waarlijk een zo bespottelijke monstruositeit? Kende hij het
dan niet, hoegenaamd niet, dat volk, in welks midden hij gans zijn
leven had doorgebracht? Kwam het zich eerst nu, in zijn ware licht,
met zijn eindeloze, onuitroeibare, wanhopigmakende grond van bijgeloof en van vernedering aan hem openbaren? Zijn oog dwaalde
zoekend over die verdierlijkte aangezichten met hun woedende, op
hem en op Eugène gevestigde blikken, en bij het aanschouwen van
een zo volkomen degradering, rees, hoger dan zijn afkeer en minachting, in zijn hart een diep gevoel van medelijden op, dat onweerhoudbare tranen in zijn ogen deed opwellen . (p. 324-325)
Na een dergelijk moment van verlichting is het enigszins vreemd dat
Gilbert zich ondanks alles blijft vastklampen aan zijn ideaal en op het
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einde van het boek de trein neemt om ginds ver, in het onbekende
naar dat Sursum corda! te zoeken . Voor Gilbert blijkt het in elk geval
van levensbelang te zijn uit Lovergem te vertrekken . Nadat hij het
lichaam heeft gevonden van zijn vriend Eugène, die zelfmoord pleegde wegens zijn onmogelijke affaire met een boerendochter die zwanger van hem is geworden, "voelde [hij] dat hij ook, indien hij langer,
thans heel en alleen verlaten, in zijn dodende levenskring bleef, zo op
een nacht, in een uur van foltering, van vertwijfeling en levenswalg,
zou doen gelijk Eugène gedaan had . . ." (p . 342) . Dit motief van de
(potentiële) zelfmoord van het hoofdpersonage of de actieve beslissing uit dit leven te stappen noemt Anbeek één van de typische
mogelijkheden na de verloren slag van de ontnuchterde hoofdpersoon tegen de realiteit in de Nederlandse naturalistische roman
(Anbeek 1982 : 52) . Gilbert pleegt geen zelfmoord, maar verlaat zoals
gezegd Lovergem . Hoe het hem zal vergaan, wordt ogenschijnlijk in
het midden gelaten :
Wat zou hij vinden, ginds, in 't onbekende? Zou het eindelijk de verwezenlijking zijn van zijn zoete levensdroom, het vast en bestendig
geluk; of nogmaals een onttovering, vol droefheid en vol smart? Was
daar ergens, ginds ver, een haard, een familie, een vreedzaam en
gelukkig leven, die hem wachtten, die zijn zwervend lot zouden vestigen; of zou hij weerkeren in die oorden, waar hij zo lang, zoveel
geleden had, rampzaliger dan ooit, dodelijk getroffen, om er te sterven? Wie weet! (p. 368-369)
Hoewel de vraag of Gilbert het geluk zal vinden open wordt gelaten,
lijkt het me in het licht van de talloze ontgoochelingen waarmee
Gilbert in Lovergem te maken heeft gehad niet onzinvol te interpreteren dat Gilbert ook elders zijn droom niet zal verwezenlijken en dat
zijn overgevoelige karakter steeds zal blijven botsen met de harde realiteit . Bovendien heeft Buysse naar mijn mening de hele onderneming van Gilbert nooit serieus willen nemen . Dat blijkt uit het feit
dat hij de verteller meermaals met ironie en kritische bedenkingen
het ideaal van Gilbert laat becommentariëren . Ik wil dit illustreren
aan de hand van enkele voorbeelden, waaronder het volgende fragment:
[ . . .] zij hadden bekommerd-ernstige aangezichten van toekomende
beroemde mannen, die hun eerste stap op de weg van de onsterfe215

lijkheid gewaagd hebben . Lauwereijnssens, die boud sprak, beweerde met emfase, doch zonder zijn verklaring nader te staven, dat het
nummer een kolossaal succes had bij het volk . Gesommeerd zich
duidelijker uit te drukken, bleek hij niet in staat enig bepaald feit
aan te halen, maar hij herhaalde niettemin zijn bevestiging met een
hardnekkige, bijna uitdagende hartstocht: een succes, een kolossaal
succes, door alleman verkondigd en bekrachtigd . (p . 174-175)
Volgens mij moet je dit als volgt interpreteren : dat de stichters van de
kring onsterfelijk zouden worden door de uitgave van hun eerste
nummer van hun tijdschrift is te sterk gesteld om zonder ironie te
zijn en dat geldt zeker als je achteraf bijvoorbeeld leest hoe onprofessioneel de zitting van Amertinge verloopt en hoe amateuristisch de
letterkundige bijdragen van de leden wel zijn . Vervolgens kan uit dit
fragment worden begrepen dat de leden (hier : de medeoprichters)
van de kring vaak slechts loze woorden verkopen : Lauwereijnssens
beweert dat het tijdschrift een groot succes kent bij het volk, maar als
het erop neerkomt, kan hij zich niet nader verklaren . In het volgende hoofdstuk blijkt dan dat niemand in de Appel, een van de populairste herbergen van Lovergem, het heeft over het tijdschrift . Ook
stelt de verteller op subtiele wijze de hypocrisie en onoprechtheid van
sommige leden van de kring aan de kaak :
Lauwereijnssens, met een inconsequentie, die een van de kenschetsende trekken van zijn karakter was, opperde, schielijk verschrikt, de
mening, of het wellicht niet beter, niet voorzichtiger was, zich die
avond niet te vertonen . Hijzelf was de onvoorzichtigheid verpersoonlijkt, terstond in geestdrift ontvlamd, zich vaak, op lichtzinnige
wijze, in allerlei vermetele, roekeloze avonturen wagend, zeer vlug
ontnuchterd althans, zodra hij zich met de bezadigdheid van de
koele rede begon af te vragen, of zijn waagstuk hem niet tot stoffelijke schade zou strekken . Wellicht was hij aan zijn vrouw en zijn vijf
kinderen gaan denken en, in 't bewustzijn dat de stichting van de
Vriendenkring waarschijnlijk met geen welwillend oog door de
meerderheid van de invloedhebbende notabelen van het dorp
beschouwd zou worden, had hij zich voor het ogenblik maar liefst
niet verder met de zaak ingelaten . (p . 179-180)
Tot slot is ook de volgende passage veelzeggend:
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Maar 't was fataal : nu de verenigingsband, die de leden samenhield,
eens verslapt was, begonnen de geheime verschijnselen van ontbinding, die in de aard zelf van de maatschappij verborgen lagen, door
een samenloop van omstandigheden nog verhaast, zich aldra te
openbaren. (p . 281)
De verteller stelt hier zonder meer dat een dergelijke vereniging als
de vriendenkring met het romantische ideaal om het volk te ontvoogden, gedoemd is om ten onder te gaan . Het zijn dergelijke passages die het vermoeden plausibel maken dat Gilbert, die het Sursum
cords! elders dan in Lovergem zal trachten te realiseren, ook daar zal
falen .

2 .3 . Wat zijn de determinerende omstandigheden in Sursum corda!?
In de naturalistische roman in Nederland wordt het onevenwichtige
temperament van de overgevoelige hoofdpersoon verklaard door factoren zoals erfelijkheid, milieu, opvoeding of noodlot (Antieek 1982 :
53-57) . Zoals al eerder vermeld, kristalliseert de overgevoeligheid van
Gilbert zich voor het grootste deel in de hartstocht en hardnekkigheid waarmee hij zich vastklampt aan zijn droom om de plattelandsbevolking van Lovergem te verheffen . Die hartstocht heeft hij niet
overgeërfd van zijn ouders, die praktische lieden zijn "voor wie het
geldelijk vermogen en een honorabele, op kloeke grondslagen gevestigde betrekking in de handel het ideaal en het natuurlijke doel des
levens waren" (p . 161) . Ook de factoren milieu, opvoeding en noodlot worden door Buysse niet aangewend om Gilberts overmatige streven naar het Sursum cordae
te verklaren . Wel komt het motief van het
noodlot voor in deze roman in die zin dat herhaaldelijk wordt verteld hoe het noodlot (en in dit geval is dat in feite de wil van zijn
ouders om hem de bloemfabriek te zien overnemen) hem in
Lovergem blijft houden . Op die manier zou je kunnen argumente(9) In veel van Buysses werken duikt het motief van het noodlot als determinerende factor
op, maar in tegenstelling tot Couperus kan je niet zeggen dat Buysse er in zijn oeuvre een systematische fatumtheorie op nahoudt . Geen enkel werk van Buysse wordt met andere woorden geheel beheerst door de "alles kapotmakende kracht van het noodlot" (Antieek 1982 : 56) .
Van Vreckem (1968 : 237) stelt dus terecht dat Buysses levensopvatting te "aards, naturalistisch, positief en pragmatisch" is om "buiten- of bovennatuurlijke machten als Noodlot en
predestinatie te [kunnen] erkennen" .
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ren dat Gilbert als reactie tegen de dwang van zijn ouders nog sterker de drang naar zijn ideaal cultiveert . Hetzelfde zou dan kunnen
gelden voor de factor milieu : Gilbert leeft in een erg bekrompen
omgeving gekenmerkt door een grote middelmatigheid die hij meermaals hekelt en misschien is het dan wel zo dat hoe meer zijn omgeving hem teleurstelt, hoe meer zijn (over)gevoeligheid voor zijn ideaal toeneemt . Dat is echter een gewaagde redenering, want nergens
in de roman wordt dat uitdrukkelijk gesteld . Uit dit alles kan met
andere woorden besloten worden dat determinerende omstandigheden weinig of geen rol spelen in Sursum corda Er is geen sprake van
krachten die sterker zijn dan de wil van één mens zodat enkel Gilbert
schuldig is aan zijn daden . Vanaf het begin tot het einde van de
roman is hij er met andere woorden de enige oorzaak van dat hij het
ideaal van Sursum corda! blijft koesteren en dat hij zodoende een
overgevoelig karakter blijft .

2 .4 . Een kritische houding tegenover de burgerij in Sursum corda!
Al in het eerste hoofdstuk blijkt de kritische houding in Sursum
corda! van Gilbert tegenover de burgerklasse :
Zou hij, die de Vriendenkring gesticht had als een protest tegen de
domheid, de bekrompenheid en de vooroordelen van het dorpsleven, wellicht met zijn onderneming schipbreuk lijden, omdat hij
zelf, die hem bewuste hinderpalen moesten helpen bevechten, er
hem soortgelijke voor de voeten plaatsen! Zou de domste van alle
pruderieën zelfs in de Vriendenkring de jonge meisjes en de jongelieden van elkaar verwijderd houden, niet zozeer als zij gescheiden
waren door de ongerijmde en verfoeilijke conventies van hun stand
in 't buitenleven? (p . 159)
Verder ook nog:
En wat zijn walg ten toppunt bracht, waren de mensen die, bij toeval, in zijn ouders [sic] huis kwamen, of die hij met hen ging bezoeken : handelaars, nijveraars, buiten- of kleinsteedse renteniers, allen
gegoede, deftige, gezette lieden, maar zo bekrompen en burgerlijk
van geest, zo `ungebildet' en doorspekt van kleinsteedse vooroordelen, dat hij in hun tegenwoordigheid een echte marteling doorstond .
(p .165)
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Als laatste voorbeeld wil ik nog een stuk van de hevige discussie tussen Gilbert en de ultramontaanse De Moor geven waaruit duidelijk
ook de sociale bekommernis van Gilbert blijkt :
Er bestaan in de huidige samenleving monstruositeiten, door alle
rechtschapen en eerlijke harten veroordeeld en vervloekt en die gij,
gij alleen, zelfzuchtige, bekrompen bezitters van goederen der aarde,
nog durft handhaven en verdedigen . Er zijn van die onrechtvaardigheden, van die lafheden, van die wanschapenheden, die het geweten
treffen gelijk een oorveeg de wang treft en die men niet genoeg kan
aan de kaak stellen en geselen, altijd weer! [ . . .] Men moet denken
dat er in de paleizen, in de kastelen, in de rijke burgerhuizen lieden
zijn, verzadigd van schatten en spijzen, van wellust; lieden die, brakend van overdaad en slemperij, niet meer weten waaraan hun geld
te verkwisten, het met volle grepen weg te gooien, terwijl, vóór hun
deuren, andere mensen geschapen als zij, van koude en ellende liggen te bezwijken! (p . 194)
Met de stichting van de vriendenkring doelt Gilbert dan ook niet
alleen op de geestelijke ontvoogding van de lagere klassen van
Lovergem, maar ook de zogenaamde betere standen wil hij voor hun
geestrovende, verstompende mediocriteit behoeden . Beide `bevolkingsgroepen' zullen hem echter daarin teleurstellen . Tijdens de misdienst die hij eenmalig bijwoont om er het sermoen over hem aan te
horen, beseft hij dat de Lovergemse boeren- en arbeidersbevolking té
sterk geïndoctrineerd is door het klerikalisme om ze te verlichten en
aan de andere kant botst Gilberts ideaal ook met de niet-begrijpende, botte burgerij waarmee paradoxaal genoeg de leden van de kring
zelf bedoeld worden . De amateuristische letterkundige bijdragen tijdens de zittingen, de hypocrisie van sommige leden die uit materiële
overwegingen het liefst niet in het openbaar met de kring geassocieerd willen worden, zijn maar enkele van de vele ontnuchteringen .
Dit alles heeft tot gevolg dat Gilberts aanvankelijke afkeer van de
burgerij zich naar het einde van de roman uitgebreid heeft naar een
bitterheid tegenover het hele dorpsleven :
Wat kon men van de onwetenden en van de nederigen verwachten,
als zelfs de meest ontwikkelden, die door hun opvoeding en hun
betrekkingen ver boven het gewoon intellectueel peil van het volk
zouden moeten staan, toch weer, en, als het ware onweerstaanbaar,
vervielen in die alles omgevende atmosfeer van bekrompenheid en
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middelmatigheid, die de essentie zelf van het bestendig buitenleven
in zich schijnt te bevatten . Ah! wat boezemden zij hem thans een
afkeer in, die grove, vuile boeren, als slaven aan de grond gehecht,
onwetend van alles, gevoed als dieren met aardappelen en roggebrood, en, gelijk bomen in de aarde, in die domheid van hun vooroordelen vastgeworteld! En die geurige buitenrenteniers, gelijk een
onuitroeibaar ongedierte rondom hun dompervormig kerktorentje
vergaderd! En die bekrompen winkeliertjes, halsstarrig in hun kleingeestig begrip van de handel verdiept! [ . . .] Ja, hij kwam eindelijk in
opstand! en niet meer tegen enkele vooroordelen en personen, maar
tegen 't dorpsleven geheel en al, tegen dat gedwongen leven in een
omgeving die hem doodde, hem, een man van hart en van verstand!
En in zijn haat zou hij zich wreken : hij zou hem eindelijk te lijf gaan,
de erfelijke en traditionele vijand, - de mediocriteit van 't buitenleven, die hij bestendig onder alle vormen, om zich heen zag oprijzen
- [ . . .] . (p . 298-299)
Vooraleer ik overga tot de belangstelling voor seksualiteit in Sursum
cordd!wil hier nog één opmerking maken . Ondanks de talloze tirades
waarin Gilbert zijn gal spuwt over de burgerlijke bekrompenheid en
middelmatigheid is Gilbert zelf een burgermannetje dat zich enkel en
alleen ophoudt te midden van zijn burgerlijke omgeving, de vriendenkring, die tenslotte bestaat uit `notabelen' van het dorp . Zo brengt
de kring hem van het ene kleingeestige etentje naar het andere, hij
geeft bij hem thuis zelf een uitermate luxueus bal, wat volledig
indruist tegen zijn sociale bekommernis om de armoede en ellende
van de kleine man . Tot slot nog dit : als de moeder van Eugène Gilbert
raad komt vragen omdat Eugène verliefd is op een boerendochter vervalt Gilbert helemaal in een burgerlijke kortzichtigheid . Hij gebruikt
het typisch burgerlijke kenmerk van het overdreven standsbesef (zie
Anbeek 1982 : 58) om Eugène te overtuigen zijn affaire met die "boerin met haar juffrouwmanieren" (p . 291) stop te zetten :
En 't was in hem, behalve de bijzondere smart, die het vergrijp van
zijn jonge vriend hem deed ondergaan, een gevoel van algemene
droefheid, een diep besef van de menselijke onvolmaaktheid, bij de
gedachte dat een zo begaafd jongeling zich met ziel en lichaam kon
verbinden aan een zo onwaardig schepsel, dat zo weinig bekwaam was
zijn edele en verheven gevoelens te begrijpen of te delen . (p . 291)i°
(10) Zie ook nog p. 293-294 .
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Bij dit voorbeeld sluit het volgende citaat uit Debbauts Het naturalisme in de Nederlandse letteren goed aan :
Spreekt in Sursum corda de bourgeois [Gilbert] die zijn bourgeoisminachting voor de kleine man niet echt kan verbergen, en wiens
enige bedoeling het is de kleine man óók tot een miezerig en zelfvoldaan bourgeoiscreatuurtje-in-zakformaat om te vormen [ . . .] .
(Debbaut 1989 : 158)
Hoewel Gilbert zelf dus een ietwat ambigue houding aanneemt
tegenover de burgerij spreekt vanuit Sursum cordalniettemin een duidelijke haat tegenover alles wat burgerlijk is : de burgerij wordt gehekeld, soms via de speechen van Gilbert, soms via de verteller die in
zijn kritische bedenkingen dan ook de `burgerlijke uitspattingen' van
Gilbert zelf op de korrel neemt .

2 .5 . Sursum corda! en de belangstelling voor seksualiteit
"Deze afkeer van de burgerklasse verklaart ten dele ook de grote
openhartigheid van de naturalistische auteurs bij het beschrijven van
seksuele zaken", aldus Anbeek (1982 : 60) . Zoals hierboven al is aangetoond, spreekt Gilbert herhaaldelijk zijn haat uit tegen de burgerlui terwijl hij zich vaak zelf als een typisch burgermannetje gedraagt .
Over zijn liefde voor Irène zal hij dan ook meestal idealiserend spreken zonder echt in te gaan op de lustgevoelens die hij voor haar heeft .
Toch blijkt Gilbert geen a-seksueel wezen te zijn en heeft hij tussen
de romantische voorstellingen van Irène door ook oog voor haar
uiterlijke schoonheid, wat de seksuele begeerte al meer benadert . Ik
denk hier bijvoorbeeld aan de volgende fragmenten :
( . . .) het poëtische, het romaneske van die onverwachte rit, de nabijheid van die twee mooie vrouwen, wier geur, gemengd met de
bedwelmende geur van het hooi om hem heen walmde, wier armen,
wier lichaam hij soms tegen zijn lichaam aanvoelde, alles werkte
samen om hem te prikkelen, om hem uit zijn gewone staat van
bedaardheid en zelfbeheersing te trekken . Het gevoel van ontgoocheling ten opzichte van Irène, het bewustzijn van de onbereikbaarheid van zijn ideaal, alles verzwond, er bleef niets meer in hem over
dan de zelfzuchtig geprikkelde begeerte, de zelfzuchtig verliefde
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man, wiens glorieuze hersenschim gedaald was tot het banale, tot het
triviale van zijn vroegere illusie, voortaan tevreden met hetgeen het
voorwerp van zijn liefde hem nog aan eenvoudiger genot zou kunnen schenken . (p. 240)
Vruchteloos poogde hij nog met zijn hartstocht te redeneren, te huichelen; vruchteloos wilde hij zich overtuigen dat het verschil van
ouderdom, van opvoeding, van neigingen en van gevoelens haar tot
een voor hem niet geschikte vrouw maakten ; haar materiële verleidingskracht overwon en overweldigde alles . (p. 262)
en
En het was met de zinnen, dat hij haar thans beminde ; hij begeerde
haar met die exaltatie soms eigen aan uitstekende mannen, die
smoorlijk op een dwaze lichtekooi verliefd worden ; een van die
onbegrijpelijke hartstochten, onweerlegbare bewijzen van deze treurige waarheid, dat ook de besten en volmaakster onder ons het
speeltuig van verpletterende zwakheden en gebreken kunnen worden . (p . 267)
In dergelijke fragmenten wordt een zekere belangstelling voor seksualiteit niet geschuwd, maar van een openhartige behandeling van
taboeonderwerpen is hier geen sprake . Dat is wel het geval in hoofdstuk twaalf; Gilbert wordt er verleid door de mooie mevrouw
Termont, die wil scheiden van haar agressieve en hardhandige man .
Ze gaan met elkaar naar bed en dit overspel vanwege de getrouwde
mevrouw Termont mag beslist een Nederlands naturalistisch motief
worden genoemd, het is één van die onderwerpen "waar de deftige
burgers niet over zouden durven praten" (Antieek 1982 : 60) . Gilbert
beschouwt dit voorval als een misstap waar hij diep berouw over
heeft, dat zijn zelfachting gekrenkt heeft en zijn laatste illusies over
de deugdzame liefde in het huwelijk ontnomen heeft . Deze gevoelens
van schuld en angst die voor Gilbert gepaard gaan met de beleving
van seksualiteit zijn volgens Antieek (1982 : 59) eveneens typisch
voor het (Nederlandse) naturalisme .
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2 .6 . Het taalgebruik in Sursum corda!

Om het taalgebruik zo werkelijk mogelijk weer te geven worden er in
de Nederlandse naturalistische roman twee procédés gebruikt die
elkaar afwisselen : een zo natuurgetrouw mogelijke dialoog enerzijds
en een écriture artiste (woordkunst, schilderen met woorden) voor de
beschrijvingen anderzijds (Antieek 1982 : 62) .
Wat de dialogen in Sursum cordalbetreft, is het zo dat Buysse inderdaad streefde naar een maximale overeenkomst met de reële spreektaal . Dat blijkt althans uit de volgende (stukken van) conversaties :
- Ja, ja, ge moogt er van verzekerd zijn, ze zullen opslaan, de petaters .[ •] ( . . .)
- Fitor, breng mij ook een pintje .
- Mij ook een, Fitor.
- Fitor, mij ook eentje .
En de dokter in zijn hoek :
- Fitor, mij 'nen druppel . (p . 182-183)
- Dat is toch een mooi weer, niet waar? Ca est tout de même un beau

temps, n'est-ce pas? kwam mevrouw vriendelijk glimlachend, met
naar mevrouwtje De Cock en Gilbert uitgestrekte handen te voorschijn, als naar gewoonte haar Vlaamse gezegden in gebrekkig Frans
herhalend . En met bewondering in de tuin kijkend, waar de jonge
meisjes in hun lichte zomerkleren als vlinders rondfladderden :
- Mais monsieur, eest féerique ! 't Is juist als op 't theater, n'est-ce
pas, madame De Cock!
Zij trok Adhémar en Raoul bij de mouw vooruit en, de hand uitgestrekt :
- Hebt ge dat reeds bemerkt, die glaasjes, dáár, op 't eilandje? Là, sur
Peau ; ces petits verres? (p . 250)
en
En, om hen te vleien, affecteerde hij zich op hun intellectueel peil te
plaatsen, door de taal, die zulke lieden in plechtige omstandigheden
aanwenden, te gebruiken .
- Adzju![ • . ] adzju! beminde parochianen van Lovergem! riep hij met
boerse tongval, op een gemaakt-hartbrekende toon . - Adzju! waarde,
vlijtige huisvaders! adzju! achtbare, aan uw kroost verknochte moeders! adzju! eerbiedige, gehoorzame zonen! . . . adzju! zedige, vlekkeloze jongedochters! . . . adzju! gij allen, die ik nogmaals uit Satans
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klauwen kwam redden en die ik wellicht nooit zal wederzien!
(p . 326)
Het eerste fragment toont een stuk van het gesprek in de herberg de
Appel het tweede toont het taalgebruik van mevrouw Lauwereijnssens, die het niet kan laten alles wat ze zegt ook nog eens in het `deftige' Frans te herhalen en het derde fragment is het slot van het sermoen waarin de redemptorist zijn ouderwets klerikaal taaltje vermengt met dialectische zinsneden die door zijn beminde parochianen worden gebruikt.
Spreektaalnabootsing mag dan al overvloedig aanwezig zijn in
Sursum corda , voor de écriture artiste ligt de zaak enigszins anders .
Buysse laat zich hier nooit verleiden tot een overmatig gebruik van
zwaar aangezette beschrijvingen met complexe synesthesieën . Sursum
corda!komt met andere woorden nergens in de buurt van het beruchte dertiende hoofdstuk van Van Deyssels Een liefde, wat een schoolvoorbeeld van de écriture artiste mag worden genoemd . Misschien
een enkele keer benadert Buysse in Sursum corda! het `schilderen met
woorden' en wel in de volgende beschrijving van de natuur:
De naakte twijgen van het struikgewas ritselden hem in 't aange-

zicht ; zijn voeten slibberden uit op 't vochtig-gladde van de afgevallen bladeren, waaronder soms een rotte vrucht lag ; en in dit treurig
uur van najaarsschemering, onder de logge, loodkleurige hemel,
ginds ver, aan de westerkim, door een lage, bloedkleurige streep
gezoomd, had de tuin een somber, akelig uitzicht, waarvan de drukkende melancholie de foltering van zijn ziedende ziel nog vergrootte. [ . . .] De nacht was gans gevallen, de naakte geraamten van de
gewassen schenen dichter bij elkaar geschoven, in donkere stilte en
geheim. De bloedkleurige streep van de zonsondergang was niets
meer dan een vage, lange, sulferblonde lijn, door zware wolkenmassa's als het ware in de grond gedrukt, en in de koude lucht was een
toenemende westenwind opgestegen, die klagend en piepend door
de hoge, ontbladerde boomkruinen blies . (p . 359-360)
Volgens Antieek (1982 : 64) zijn kunstprozapassages in de naturalistische roman in Nederland vaak "pogingen om exact de indruk vast
te leggen die een bepaalde situatie op een romanpersonage maakt" .
Op die manier drukken dergelijke personages tegelijkertijd uit wat de
romanfiguur voelt . Deze redenering gaat zonder problemen op voor
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het bovenstaande fragment van Sursum corda!: uitdrukkingen als
"logge loodkleurige hemel", "naakte geraamten", "de bloedkleurige
streep van de zonsondergang", "een vage, lange, sulferblonde lijn
door zware wolkenmassa's als het ware in de grond gedrukt" weerspiegelen de haat, wanhoop en droefheid van Gilbert, die pas vernomen heeft dat het erfgoed van zijn ouders op de openbare veiling verkocht is aan zijn vijand De Moor. Tegelijk anticiperen "de bloedkleurige streep van de zonsondergang" en "een vage, lange, sulferblonde
lijn" op Gilberts plan om wraak te nemen en al zijn bezittingen in
brand te steken .

2.7. De vertelwijze in Sursum cords!
De belangrijkste punten die in Anbeeks uiteenzetting over de vertelwijze in de Nederlandse naturalistische roman naar voren komen,
zijn de volgende : enerzijds is er een sterke toename van passages waar
men de gebeurtenissen volgt door de ogen van een romanpersonage .
Dat is de personele vertelwijze . De erlebte Rede is één manier waarop het personele vertelperspectief tot stand kan komen ; de gedachten
van een personage worden dan zo direct mogelijk weergegeven, maar
in de derde persoon . Anderzijds boet de auctoriële vertelwijze aan
belang in met dien verstande dat de ouderwetse verteller-als-gids verdwijnt . Er is met andere woorden geen instantie meer die de personages voorstelt aan de lezer en ze aanprijst of afkeurt (Anbeek 1982 :
66) . Wat dit laatste aspect betreft, is het ook in Sursum cords! zo dat
er geen auctoriële verteller is die de lezer in de ik-vorm aanspreekt
over de hoofden van de romanfiguren heen . Er zijn in deze roman
dus geen fragmenten te vinden waarin de verteller de lezer stuurt en
zijn oordelen manipuleert door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de edele en onedele personages . Dit wil echter niet zeggen
dat de auctoriële verteller volledig afwezig is . Er komen immers wel
fragmenten voor waarin we de gebeurtenissen niet volgen via de ogen
van een romanpersonage maar juist via een verteller die wel duidelijk
boven de romanpersonages staat maar die noch de lezers in de ikvorm zal toespreken, noch ze door moraliserende commentaar zal
trachten te manipuleren . Een voorbeeld hiervan is het volgende commentaar dat de verteller geeft op Gilberts reactie in verband met de
bijdrage van Eugène op de zitting van Amertinge . In die bijdrage
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schildert Eugène de heldin van zijn verhaal, een boerendochter, veel
te romantisch volgens Gilbert . Wat hij echter niet weet, is dat Eugène
hartstochtelijk verliefd is op een boerendochter . De verteller levert
hierop commentaar en maakt tegelijkertijd een flashforward naar de
zelfmoord van Eugène wegens zijn onmogelijke liefde :
En, zijn schouders optrekkend, bleef hij [Eugène] opnieuw een poos
stilzwijgen, het aangezicht door een steeds pijnlijker, onverbergbare
uitdrukking van teleurstelling bedekt . Oh! die schijnbaar zo onbeduidende gebeurtenis ; die rode wangen, die treurnis op 't gelaat, die
korte, driftige, opgegeven verdediging van zijn opvatting, wat moest
dit alles later met vlijmende, hartverscheurende openbaringskracht
in Gilberts geheugen terugkomen! . . . (p . 211-212)
Dit vooruitblikken op Eugènes zelfmoord maakt dit fragment volledig auctorieel . Ondanks dergelijke volledig auctoriële fragmenten
overweegt toch de personele wijze van de verteller en met name het
perspectief dat ons door de ogen van het hoofdpersonage Gilbert laat
kijken . In dit verband is ook de studie De schrijver tussen de coulissen
(1978) van Anbeek interessant . Hierin onderzoekt Anbeek de vertelwijze van de Nederlandse roman in een bepaalde periode, namelijk
eind negentiende, begin twintigste eeuw. Anbeek analyseert er onder
andere het vertelperspectief in Een liefdevan Van Deyssel en hij komt
onder meer tot het volgende besluit :
De verkenning van het eerste hoofdstuk heeft, hoop ik, duidelijk
gemaakt dat de vertelwijze daarin buitengewoon gecompliceerd is ;
dat de overgangen van auctoriale naar personale vertelsituatie soms
bijzonder vloeiend en moeilijk exact te lokaliseren zijn ; en dat de
inbreng van de auctoriale vertelinstantie veel groter is dan men
geneigd is te denken . (Anbeek 1978 : 77)
Uit de laatste zin van dit citaat blijkt dat Anbeek hier meer ruimte
laat voor de auctoriële vertelwijze in een naturalistische roman dan in
De naturalistische roman in Nederland. Volgens mij sluit Sursum
corda!wat de vertelwijze betreft in elk geval aan bij wat Anbeek in het
hierboven gegeven citaat over Een liefde zegt . De personele passages
overwegen weliswaar maar binnen die passages kan dan bijzonder
vloeiend `geswitcht' worden naar een auctoriële vertelsituatie . Ik wil
dit illustreren aan de hand van een voorbeeld :
226

In zijn verbaasde droefheid mengde zich voor Gilbert een vlijmend
gevoel van smart en van vernedering bij de gedachte dat zij, Irène,
die hij zo vurig bemind had, zich daar nu, als een bekrompen kwezel, te midden van de kudde in die verpeste kerk bevond om hem,
wiens grootmoedig hart zij zo slecht begrepen had, door de goot te
horen sleuren . (p . 317)
Vanaf "bij de gedachte dat zij, Irène" tot en met de rest van het fragment hebben we duidelijk te maken met een personele vertelwijze
aangezien het gedachteleven van Gilbert direct wordt weergegeven .
Aan de andere kant zou je het begin van het fragment een auctoriële
observatie kunnen noemen, hoewel de woorden "verbaasde" en "vlijmend" toch weer iets van de beleving van Gilbert weergeven . Deze
observatie met enkele `emotionele' woorden die gevolgd wordt door
een gedachteweergave is precies een voorbeeld van wat Anbeek de
vloeiende overgangen noemt tussen personele en auctoriële vertelwijze, of nog "dit in-en uitglijden van de vertelsituatie" (1978 : 69) .
Vooraleer ik dit deel over de vertelwijze in Sursum cordd,
afsluit, wil
ik nog kort iets zeggen over de erlebte Rede . Deze typisch
(Nederlandse) naturalistische manier van vertellen is ook heel frequent in deze roman te vinden . Ik geef twee voorbeelden :
Zou hij, die de Vriendenkring gesticht had als een protest tegen de
domheid, de bekrompenheid en de vooroordelen van het dorpsleven, wellicht met zijn onderneming schipbreuk lijden, omdat zij zelf,
die hem bewuste hinderpalen moesten helpen bevechten, er hem
soortgelijke voor de voeten plaatsten! (p . 159)
en
Wat zou hij vinden, ginds, in 't onbekende? Zou het eindelijk de verwezenlijking zijn van zijn zoete levensdroom, het vast en bestendig
geluk; of nogmaals een onttovering, vol droefheid en vol smart? Was
daar ergens, ginds ver, een haard, een familie, een vreedzaam en
gelukkig leven die hem wachtten, die zijn zwervend lot zouden vestigen ; of zou hij weerkeren in die oorden, waar hij zo lang, zoveel
geleden had, rampzaliger dan ooit, dodelijk getroffen, om er te sterven? Wie weet! (p . 368-369)
Het eerste fragment is een duidelijk voorbeeld van erlebte Rede (duidelijke weergave van Gilberts gedachten in de derde persoon) terwijl
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over het tweede discussie kan bestaan . Zijn het bespiegelingen van
Gilbert zelf in de derde persoon of is het gewoon de weergave van de
gedachten van de (auctoriële) verteller die hier het dikwijls gezwollen
taalgebruik als het ware imiteert? Vooral de laatst zin "Wie weet!"
lijkt een argument te zijn om te spreken van een auctoriële passage .
In De schrijver tussen de coulissen wijst Antieek al op de moeilijkheid
om erlebte Rede te onderkennen :
De enige conclusie moet zijn dat de Erlebte Rede vaak geen scherpe
grenzen kent en dat het dus niet ondubbelzinnig valt vast te stellen
waar de gedachtenweergave begint en waar die eindigt . (Antieek
1978 : 74)

Ik pleit ervoor om in dit tweede fragment van erlebte Rede te spreken omdat er vlak voor dat fragment het volgende verteld wordt :
Een zweem van weemoed op het aangezicht staarde hij opnieuw
peinzend de verte in, naar de weifelende lichtjes, als had hij gepoogd
er zijn bestemming in te lezen . (p. 368)

Mijns inziens wijst het woord "peinzend" erop dat wat volgt ongetwijfeld Gilberts bepeinzingen zijn en niet de gedachten van een
(auctoriële) verteller .

2 .8 . De objectiviteit, de afstandelijkheid in Sursum corda!
Hiervoor heb ik al aangegeven dat Antieek erop wijst dat de auctoriële verteller verdwijnt in de Nederlandse naturalistische roman in die
zin dat er geen instantie meer is die de personages voorstelt aan de
lezer en het ene personage als edel aanprijst en het andere als slecht
afkeurt. Toch is het niet zo dat in deze roman elk vertellersoordeel en
elke vertellersinmenging ontbreekt . Dat lijkt contradictoir maar dat
is het niet . De Nederlandse naturalistische auteur zal het gedrag van
een personage bijvoorbeeld op een bepaald moment expliciet positief
beoordelen als het daarvóór om de één of andere reden in een slecht
daglicht is komen te staan . Op die manier biedt hij een positief
tegenperspectief, komt er een zekere balans in evenwicht en is de
objectiviteit tegenover dat bepaalde personage verzekerd . Dat is kenmerkend voor het naturalistische proza in Nederland volgens Antieek
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(1982 : 69-70) : de auteur wil tegen elke prijs vermijden dat de lezers
zich zonder meer met een personage gaan identificeren en daardoor
alleen maar één kant van de zaak zouden zien .
De vraag is nu of Sursum cordd! ook een auctoriële vertelinstantie
kent die via een al dan niet negatieve beoordeling van Gilbert bijvoorbeeld erop gericht is `de lezer een andere kant van de zaak te
laten zien' . Het komt zo goed als niet voor dat een auctoriële verteller kwalificerende woorden of pessimistische, relativerende bedenkingen vastpint op Gilbert en op zijn ideaal om de Lovergemse
bevolking geestelijk te verheffen . Buysse had daar nochtans veelvuldig gebruik van kunnen maken om aan de lezer een tegenperspectief
te bieden en hem aldus te laten inzien dat hij de optimistische vooruitzichten van Gilbert het best relativeert en dat hij zich dus niet
zomaar mag identificeren met Gilbert, die zijn onderneming al te
sterk idealiseert . Een enkele keer misschien wordt het gedrag van
Gilbert wel expliciet negatief beoordeeld, namelijk als met te weinig
zin voor realiteit:
In hun beperkte geest van praktische lieden, voor wie het geldelijk
vermogen en een honorabele, op kloeke grondslagen gevestigde
betrekking in de handel het ideaal en het natuurlijke doel des levens
waren, scheen het onbegrijpelijk, ongehoord, dat hun zoon een
enkel ogenblik het voornemen kon hebben een zo zekere, zo degelijke welstand onder de voeten te trappen, om zich blindelings te werpen in de strijd om 't bestaan; om te streven naar zij wisten niet welk
duister, hersenschimmig, aan de gezonde rede ontsnappend doel .
Een dergelijk plan kwam hun als waanzinnig voor [ . . .1 . (p .161-162)
Ondanks een zekere reserve tegenover de opvattingen van Gilberts
ouders ("hun beperkte geest") biedt de rest van het fragment via
expliciete bewoordingen ("kloeke grondslagen", "degelijke welstand",
"blindelings", "duister, hersenschimmig, aan de gezonde rede ontsnappend") een duidelijk tegenperspectief waarin de zwakke kanten
van Gilbert, met name zijn rusteloze streven naar geestelijke verheffing en zijn geromantiseerde idealen, onderstreept worden . Hier
komt met andere woorden een onpartijdige houding tegenover
Gilbert tot stand via expliciet negatief kwalificerende woorden . De
lezer beseft dat de praktisch ingestelde ouders het wel eens bij het
rechte eind zouden kunnen hebben en dat hij dus niet zomaar met
Gilbert moet meeleven en enkel `zijn kant van de zaak moet zien' . Dit
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besef wordt volgens mij veel frequenter bewerkstelligd door de talloze anekdoten en incidenten die Buysse inlast om de al te enthousiaste Gilbert in te tomen en zelfs te `onttoveren' . Aangezien ik die ontnuchteringen en ontgoochelingen uitvoerig besproken heb in het
deel `Sursum corda! : geschiedenis van een ontnuchtering wil ik die
hier niet meer uit de doeken doen . Het is echter wel duidelijk dat als
bijvoorbeeld nagenoeg alle leden op de zittingen slechts met amateuristische letterkundige bijdragen voor de dag komen, het een ontnuchtering voor Gilbert is en dat door die ontnuchtering de lezer
de hele onderneming van Gilbert zal relativeren . Op een dergelijke
wijze wordt de zogenaamde objectiviteit bijzonder vaak gerealiseerd in Sursum cordai Terwijl Flaubert in Madame Bovary (1856)
elke beschrijving van een heftige gemoedsaandoening (die voor
de lezer een aanleiding zou kunnen zijn om mee te leven met een
personage) een aantal sterk relativerende woorden meegeeft (Anbeek 1978 : 46), zou je kunnen zeggen dat Buysse hier voor elke
heftige gemoedsaandoening van Gilbert (die zich dan uit in een overdreven idealisering van zijn onderneming) een onttovering klaar
heeft .

3 . Sursum cordai : tot slot
Het is gebleken dat de meeste kenmerken die voor Antieek de naturalistische roman in Nederland karakteriseren aanwezig zijn in Sursum
corda, en dat sommige kenmerken er zich sterker in manifesteren
dan andere . Zo is de hoofdpersoon Gilbert ongetwijfeld een hypernerveus gestel die met enkele zware ontnuchteringen te maken krijgt .
Bovendien kent Sursum corda! een belangstelling voor seksualiteit en
taboeonderwerpen en bevat deze roman onmiskenbare passages
waarin gefulmineerd wordt tegen alles wat burgerlijk is, hoewel
Gilbert zich vaak zelf als een burgermannetje gedraagt . Verder
sluit Sursum corda! ook wat het taalgebruik, de vertelwijze en de
objectiviteit betreft aan bij het Nederlandse naturalisme . Enkel het
derde kenmerk van de naturalistische roman in het Noorden, de
determinerende omstandigheden, ontbreekt in Sursum cordai Het
lijkt erop alsof enkel Gilbert schuld heeft aan zijn onevenwichtige
temperament aangezien noch erfelijkheid, noch opvoeding, noch het
noodlot, noch iets anders als verklaringen hiervoor naar voren wor230

den gebracht . Ondanks het ontbreken van dit ene kenmerk en met
Anbeeks uitspraak dat niet alle naturalistische kenmerken in elke
Nederlandse naturalistische roman samen hoeven voor te komen
(Anbeek 1982 : 45) in het achterhoofd mag van Sursum corda! worden gezegd dat het een roman is van Nederlands naturalistische aard .
Omdat een uitgesproken naturalistische roman onmogelijk tegelijkertijd romantisch kan zijn, moet ik besluiten dat Van Vreckem
(1968) ongelijk heeft als hij Sursum corda! hyperromantisch noemt .
De vier kenmerken van idealistische romans (Anbeek 1982 : 13-14)
ontbreken immers alle in deze roman . Ten eerste is Gilbert hoegenaamd geen model van deugd . Hoewel hij het enigszins nobele ideaal koestert om de plattelandsbevolking van Lovergem naar een
hoger geestelijk niveau te tillen, wordt hij hiervoor nooit als `edel' of
`grootmoedig' geprezen . Integendeel, de vele ontnuchteringen die
Buysse in het verhaal inlast, suggereren veeleer Gilberts overmoedigheid, wat impliceert dat zijn gedrag het best niet wordt nagevolgd.
Ten tweede is het slot van Sursum corda! niet opbeurend maar wel
deprimerend . Ik verwijs hiervoor naar `Sursum corda! : de geschiedenis
van een ontnuchtering, waarin ik trachtte te argumenteren dat
Gilbert, die op het einde van de roman Lovergem verlaat om elders
zijn ideaal te realiseren, ook daar zal falen . Ten derde ontbreekt elke
opzienbarende of wonderlijke gebeurtenis en tot slot is een auctoriële verteller die de sympathieën en antipathieën van de lezer manipuleert door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de edele en
onedele personages afwezig. Dit laatste is al aan bod gekomen in de
bespreking van de vertelwijze in Sursum corda!.

Een analyse van Buysses Het volle leven (1908) in het licht van Anbeeks
De naturalistische roman in Nederland (1982)
1. Inleiding
De titel Het volle leven verwijst naar het ideaal van mevrouw
Dudemaine om haar enige zoon, Odon, het harmonieuze, volle leven
te schenken . Ze heeft zich voorgenomen dat doel te realiseren twee
jaar geleden, nadat haar enige dochter, Marguerite, zelfmoord pleegde omdat meneer en mevrouw Dudemaine haar relatie met een handelsreiziger, "iemand van mindere stand" (Buysse, Verzameld werk 2,
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1975, p . 462)" (de Dudemains zijn van adellijke afkomst) afgekeurd
hadden . Uit wroeging besloten ze (en vooral mevrouw Dudemains
stelt zich dit ideaal hartstochtelijk voor) als het moest ten koste van
hun naam, hun geld, hun rust en hun leven Odon gelukkig te maken
om zo iets van het wrede verleden te herstellen . Op het moment van
het eigenlijke verhaal (dat wil zeggen, twee jaar na de zelfmoord van
zijn zus, die door zijn moeder aan het begin van de roman herinnerd
wordt) is Odon achttien jaar en wordt hij als volgt beschreven :
Het was een lange, slap-magere, slungelig opgeschoten jongen . [ . . .]
Er lag een zwakke, treurige uitdrukking als van vroege ouderdom en
geblaseerde levensmoeheid over zijn jong gezicht . Hij leek geen jongen, hij deed denken aan een futloos en mislukt, halfslachtig wezen .
Zoals hij zich uiterlijk voordeed, zo was hij ook innerlijk . Hij hield
niets van de gewone genoegens en vermaken van de jongelui van zijn
leeftijd . [ . . .] Alles bij hem heette vervelend en vermoeiend, en liefst
zat hij, in zijn vrije uren 't een of 't ander boek te lezen, of nog liever, prentenalbums te doorbladeren . (p . 467-468)
Verder laat alles Odon onverschillig (zelfs de dood van zijn zus), heeft
hij een uiterst zwakke gezondheid en heeft hij geen vrienden . Op een
dag wordt hij van school gestuurd nadat hij een klasgenoot met een
ijzeren tuig in het gezicht heeft gepord . Zijn ouders besluiten hem
privé-lessen te laten volgen zodat hij later aan de universiteit het
diploma van meester in de rechten kan behalen . Op die manier verlaat Odon 't Landjuweel, het riante kasteel van zijn ouders, zo goed
als nooit meer. De studie kan hem echter weinig boeien en ook andere bezigheden zoals bijvoorbeeld schaatsen gaan hem gauw vervelen .
Op een dag echter ontmoet hij de dochter van de herbergier Sieske
Beele, Sidonie, door wie hij geïntrigeerd geraakt . Als hij haar eens
tegenkomt in het park, geeft hij haar gouden oorbellen die hij voor
haar gekocht heeft en in ruil wil hij een zoen . Als ze hem dat niet vlug
genoeg geeft, springt hij als een gek op haar om haar te kussen en
beweert hij dat hij haar graag ziet . Sindsdien brengt hij veel tijd door
in de herberg om te controleren of Sidonie hem wel trouw is . Als ze

(11) Alle volgende fragmenten uit Het volle leven die ik hier citeer, zijn eveneens gehaald
uit het Verzameld werk 2 (1975) van Cyriel Buysse . Ik zal bij die fragmenten dan ook slechts
naar de betreffende pagina's verwijzen .
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hem na een tijdje zegt dat het uit moet zijn tussen hen omdat hij toch
nooit met een meisje van haar stand zal trouwen, holt hij naar huis
en als een door en door verwend kind gebiedt hij zijn moeder haar
op 't Landjuweel te brengen of hij brengt zichzelf van 't leven . Terwijl
zijn vader niet zou toegeven, is voor zijn moeder de herinnering aan
de dood van hun dochter te sterk en ze gebiedt de knecht, Médard,
Sidonie te halen . Als die op 't Landjuweel is toegekomen, "had hij
[Odon] haar in zijn armen opgetild, haar meegesleept, zijn kamerdeur opengebeukt en die weer dichtgeslagen, met een kraakdraai van
het slot" (p . 547) .
Na dit voorval blijft Sidonie "in een vage positie, half als gezelschapsmeisje, half als noodhulp" (p . 550) op 't Landjuweel . Er volgt
een periode van betrekkelijke rust waarin Odon, gekalmeerd, vlijtig
studeert . Echter, als Sidonie zwanger blijkt te zijn, weigert hij met
haar te trouwen en beweert hij genoeg van haar te hebben en te willen trouwen met Elsa Reinhardt, de dochter van kennissen van zijn
ouders . Als zijn moeder zegt dat dat niet langer kan en dat hij zijn
kans bij haar verbeurd heeft, komt hij woest-uitdagend, met gebalde
vuisten voor haar te staan als om haar te slaan . Zijn vader komt juist
op tijd toesnellen en stort zich "in blinde woede slaande en hamerend, als om hem dood te slaan!" (p . 556) op zijn zoon . Sidonie vertrekt naar de stad om daar haar bevalling af te wachten en na een
periode van gedrukte spanning gaat het leven op 't Landjuweel weer
zijn gewone gang . Opmerkelijk is dat Odon zich nu ernstig aan zijn
studie wijdt zonder nog terug te komen op het conflict met zijn
vader. Als hij dan voor een examen met grote onderscheiding slaagt
en zijn moeder het bericht krijgt dat het kind van Odon en Sidonie
maar twee uur geleefd heeft, rijst in mevrouw Dudemaine weer de
hoop dat haar zoon misschien toch nog het volle leven zal bereiken .
Odon smeekt zijn moeder voor de tweede maal om Elsa te vragen
met hem te trouwen en nu vindt ze dat haar zoon wel een tweede
kans verdient . Elsa's ouders echter, die weet hebben van Odons
schandalige gedrag in verband met Sidonie, willen niets horen van
een huwelijk tussen Odon en hun dochter, alweer een zware klap
voor mevrouw Dudemaine, die vanaf nu meer en meer in het verleden begint te leven, in de herinnering aan haar geliefde dochter . Ze
hunkert naar het einde van haar leven, dat voor haar het begin van
gelukzaligheid zal zijn omdat ze dan eeuwig gelukkig samen zal zijn
met Marguerite . Ondertussen is Odon op kamers in de stad gaan
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verblijven om daar zijn studie voort te zetten . Hij vervreemdt meer
en meer van zijn ouders, die vermoeden dat hij weer contact heeft
opgezocht met Sidonie . Als zijn moeder hem opzoekt in de stad en
ze in zijn kamers bedenkelijke foto's van Odon en Sidonie vindt,
wordt dat vermoeden bevestigd en dat is voor mevrouw Dudemaine
de genadeslag . Ze sluit zich volledig op in haar herinneringen uit het
verleden . Ondertussen sterft meneer Dudemaine en daarna wordt er
een sprong van enkele jaren gemaakt : ook mevrouw Dudemaine
sterft. Op haar sterfbed snikt Odon om vergiffenis, waarop zijn moeder glimlachend knikt . Odon, op dat moment net geen veertig, blijft
op 't Landjuweel wonen terwijl hij wil dat Sidonie en hun twee kinderen in de herberg van haar ouders blijven . Jaren gaan voorbij van
dat "energieloos, alles-verdovend leven" zonder dat hij ze toelaat met
hem op 't Landjuweel te wonen en dit uit een laatste eergevoel tegenover zijn naam, zijn stand en de herinnering aan zijn ouders . Als
Odon na één van zijn bezoeken aan de herberg in een zware stormnacht weer naar huis wil keren om te gaan slapen, wil Sidonie hem
vergezellen wegens het gevaarlijke weer. Haar dochter, Zulma, houdt
haar tegen met als gevolg dat Odon sterft in de zware storm en dat
zijn lichaam de volgende dag uit een sloot wordt opgehaald. Sidonie
en hun twee kinderen, Zulma en Sylvain, erven al zijn bezittingen .
De roman eindigt met een scène waarin Sylvain in een lade in de studeerkamer van zijn vader de bedenkelijke foto's van zijn ouders vindt .
Voor hem is het alsof in dat kasteel, waar al zoveel smart en rouw was
geleden, "ook plotseling een vloek van toekomst hém omdreigde"
(p . 614) .
Volgens Van Vreckem behoort Het volle leven (1908) tot Buysses latere werken, die door het volgende gekenmerkt worden :
Buysse heeft noch het naturalisme, noch de romantiek in zijn latere
werken overboord gegooid . Er is slechts een verzwakking, vaak een
zeer merkbare verzwakking van beide strekkingen te bespeuren .
Maar precies daardoor is het mogelijk geworden, dat beide tegenstrijdige tendensen in een hogere eenheid konden opgeheven worden . [ . . .] De rijpere Buysse ziet af van deze woelige uitspattingen, in
romantische als in naturalistische zin . (Van Vreckem 1968 : 230)
Hoewel voor Van Vreckem Het volle leven dus één van die latere werken van Buysse is, waarin noch naturalisme noch idealisme primeert,
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maar waarin beide strekkingen niettemin aanwezig zijn, argumenteert hij dat Buysse het onderwerp van deze roman "op een volledig
on-naturalistische wijze heeft uitgewerkt" :
[ . . .] zelfs de climax, waarin de jonge Dudemaine met goedkeuring
van zijn ouders het meisje Sidonie naar zijn kamer ontvoert in een
vlaag van sexuele bezetenheid, is een voorbeeld van omzichtige
preutsheid . Verder wordt er met geen woord op gezinspeeld dat de
abnormaliteit van de held van de geestelijke labiliteit van de "geniale" vader te wijten zou kunnen zijn . En evenmin is de aftakeling
door alcohol of de verbeesting in het groezelig kroegje het gevolg van
atavisme noch veroorzaakt door onvermijdelijke deterministische
premissen . Odon Dudemaine gaat langzaam en onverbiddelijk te
gronde ; maar slechts zijn erotomanie en willoosheid zijn aan deze
degradatie schuld . (Van Vreckem 1968 : 231)
Van Vreckem bekritiseert hier de afwezigheid van het naturalistische
motief van de herediteit als determinerende factor in nagenoeg alle
werken van Buysse . In het derde hoofdstuk van zijn studie De invloed
van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, dat getiteld
is `Buysses houding tegenover het naturalisme . - externe gegevens',
citeert hij Buysse in dit verband uit een interview met E . d'Oliveira:
"Maar aan de wetenschappelijke tendenz, bijv. aan de quaestie van
de herediteit, die bij Zola zoo op den voorgrond treedt, hecht ik helemaal niet"[ •1 " (Van Vreckem 1968 : 61) . Mijns inziens is het echter
de verdienste van een auteur dat hij zijn eigenheid behoudt zonder in
dit geval Zola's theorieën over de erfelijkheidsleer, zoals die beschreven zijn in Le roman expérimental (1880) slaafs na te hoeven volgen .
Op de determinerende omstandigheden in Het volle leven kom ik
later nog terug .
Vooraleer ik mijn analyse van Het volle leven aanvang, wil ik nog
kort terugkomen op Van Vreckems mening als zou Het volle leven het
thema onnaturalistisch uitwerken (1968 : 230-231) . Tegenover Van
Vreckem wil ik hier Debbaut plaatsen, die Het volle leven eveneens als
een uitzondering binnen Buysses mild-realistische fase van zijn oeuvre plaatst en wel precies omdat er volgens hem een sterke vorm van
naturalisme optreedt :
Hoe dan ook is rond 1900 voor Buysse het naturalisme zo goed als
afgelopen ; Het leven van Rozeke van Dalen (1905) zou zelfs als een
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gemilderde versie van Het recht van de sterkste kunnen worden
beschouwd, met Rozeke in de rol van Maria, Smul in die van Reus
[ . . .] . [ . . .] Buysses kijk is - op Het volle leven (1908) na, waarin koelbloedig de aftakeling van een decadent kasteelzoontje geschetst
wordt - definitief milder, ironischer en ook (veel) gevoeliger geworden. (Debbaut 1989 :159)
en
Waar doet zich die wijziging nu voor? [ . . .] Wel bij iemand als
Buysse, die vanaf ongeveer 1900 de werkelijkheid op een mildere,
vaak ook humoristische en ironische manier begint te observeren,
zodat zijn mens- en maatschappijbeeld er meteen ook veel milder op
wordt . Baekelmans maakt iets later een gelijkaardige evolutie door,
hoewel Tule (1912) toch weer erg weemoedig is, en erfelijkheid en
milieu een belangrijke rol spelen . Maar ook Buysse schreef tussendoor Het volle leven (1908) . (Debbaut 1989 : 163)
In wat volgt, poog ik aan te tonen dat Debbaut het hier bij het rechte eind heeft en dat Het volle leven inderdaad een naturalistische
roman is .

2 . Het volle leven en de acht kenmerken van de naturalistische roman
in Nederland
2 .1 . Mevrouw Dudemaine en Odon : de overgevoelige zielen in Het volle
leven
Het is niet eenduidig te bepalen wie het hoofdpersonage is in Het
volle leven . De roman verhaalt weliswaar bijna het hele leven van
Odon, een verwend en labiel kasteelzoontje, maar aan de andere kant
wordt het karakter van mevrouw Dudemaine veel psychologischer
uitgewerkt. Dat wil zeggen dat de lezer tot en met haar dood meer
inzicht krijgt in haar gevoelsleven terwijl er wat Odon betreft tot dan
enkel op zijn uiterlijke gedragingen wordt gefocust . Na de dood van
mevrouw Dudemaine wordt dan wel dieper ingegaan op het karakter van Odon, maar dan zitten we al bijna op het einde van de
roman . Ik pleit er hier in elk geval voor beide personages als gelijkwaardig te beschouwen . Eén van de redenen hiervoor is dat zowel
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Odon als zijn moeder overgevoelige zielen zijn . Eerst wil ik het
hypernerveuze temperament van mevrouw Dudemaine illustreren
om vervolgens in te gaan op dat van Odon .
Van mevrouw Dudemaine wordt verteld dat ze de onmogelijke
liefde tussen haar dochter en een handelsreiziger rationeel heeft aangepakt : "Door bovenmenselijke inspanning wist zij verstandig-kalm
te blijven en verweet enkel aan haar dochter het onbesuisd lichtzinnige van haar opvlammerij" (p . 463) en "Zo wijs en nuchter-koel
beschouwd als haar moeder het deed, voelde zij [Marguerite] ook wel
dat heel weinig vóór en alles tegen zulk een onbezonnen liefde pleitte [ . . .]" (p. 464) . Na de zelfmoord van Marguerite blijft er van deze
nuchtere houding niets meer over . Uit wroeging zal ze alles doen om
Odon, haar enige kind nu, zo gelukkig mogelijk te maken zodat ze
overgevoelig reageert op alle kleine hindernissen die haar ideaal om
haar zoon het volle leven te schenken in de weg staan . Uit de volgende fragmenten blijkt bijvoorbeeld hoe ze Odon, hoewel hij beslist
tucht en discipline kan gebruiken, geen duimbreed in de weg wil of
durft te leggen :
- 0, wees voorzichtig, wees toch voorzichtig! smeekte mevrouw in
tranen . - Laat ons vooral zachtheid, tact gebruiken . Geen harde
straf; geen bittere verwijten . [ . . .]
- 0, en dan de zorg voor zijn gezondheid! drong mevrouw smekend
aan . [ . . .] Hij is zwak; dáár ligt misschien de oorzaak van alles . Laten
wij hem toch eerst en vooral gezond en sterk zien te maken .
Waarvoor moeten wij nog leven, tenzij voor zijn geluk? Laten wij
hem, zoveel mogelijk, alle wederwaardigheden sparen! Hebben wij
niet plechtig beloofd, niet onderling gezworen, wond ze zich op, dat
hij althans, als het door mensenkrachten kón bereikt worden, gelukkig wezen zou ; dat hij het vol geluk, het rijke leven, het volle leven
zou genieten! 0 't is mijn droom, mijn enige en laatste illusie, hem
dat te geven! Denk toch, Charles, wij . . . wij hebben slechts hem
alleen meer! . . . (p . 484-485)
en
- Ik wil weten wat er van is . Ik moet het weten en ik ga naar buiten!
riep beslist Odon .
- Ben je gek! Ben je gek! herhaalde meneer nog driftiger . Maar
mevrouw was al op, liep in haar nachthemd naar de deur, opende die
en smeekte :
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- Odon, kind, Odon, ik smeek je . . .
- Ik ga, mama ; ik ga, ik ga! riep hij opgewonden . - Kom mee, en
papa ook, er is iets gebeurd, en ik moet het weten!
Sidderend stak mevrouw licht op . Kom, kom, kom, smeekte zij in
doodsangst tot haar man . Wacht, kind, wacht! hijgde zij ; - we
gaan met je mee .
Ondanks zijn toorn en verontwaardiging, ondanks zijn eerste, energiek weigerend gebaar, stond meneer Dudemaine, door het angstgezicht van zijn vrouw geschrokken, ook plotseling op . Zij was zo
bleek, zo doodsbleek in haar wit : nachtkleed, bij het dansend schijnsel van het kaarslicht, dat hij meende een spookgestalte vóór zich te
zien zweven . Nog nooit had hij haar zo gezien, nog nooit, sinds die
vreeslijke nacht toen Marguerite uit 't water van de vijver was
gehaald! Hij voelde dat het gruwelbeeld van het verleden haar weer
overweldigde, dat het haar opwond tot een soort van waanzin, waar
niet mee te redeneren was . (p . 489-490)
Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de talloze fragmenten 12
waarin mevrouw Dudemaine wordt getypeerd als een zenuwachtige,
wanhopig huilende vrouw, die, als aangegrepen door een crisis van
een krankzinnige, meer en meer beseft dat ze haar ideaal niet zal kunnen verwezenlijken .
Odon Dudemaine is het tweede personage dat getekend is door
een hypernerveus temperament . Zijn overgevoeligheid kristalliseert
zich in het grootste deel van de roman (dat is : vóór zijn ouders sterven en Odons uiterlijke gedrag veel uitgebreider aan bod komt dan
zijn gevoelsleven) in de manier waarop Odon zich als een verwend,
rijk kind gedraagt dat op een uiterst arrogante manier allerlei onmogelijke toegevingen van zijn ouders afdwingt, waarbij hij niet zelden
misbruik maakt van zijn moeders overgevoeligheid . Een eerste voorbeeld waarmee ik dit wil illustreren, is een fragment uit een hoofdstuk dat geheel gewijd is aan de windmolentjes die Odon zelf heeft
gemaakt . De kleppen van die molentjes maken in het stormige
novemberweer zo'n razend lawaai dat de nachtrust van iedereen op 't
Landjuweel er voortdurend door gestoord wordt . Zijn ouders vragen
hem herhaaldelijk voorzichtig die molens 's nachts stil te leggen,
maar daar heeft hij geen oren naar . Als hij ze dan op een nacht niet

(12) Een derde duidelijk voorbeeld van de laksheid van mevrouw Dudemaine tegenover
het gedrag van haar zoon vind je ook nog op p. 480 .
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meer hoort klepperen, maakt hij zijn ouders wakker om te achterhalen wat er gebeurd is :
- Zie-je wel! gilde hij huilend-razend, - de lafaards, hebben het
omvergerukt! En in drie sprongen was hij bij het tweede, door zijn
ontstelde ouders gevolgd .
[ . . .]
- Wie heeft dat gedaan? brulde Odon met verwrongen gezicht . Wie
dat gedaan heeft zal het met zijn leven boeten! En plotseling, met
woeste overtuigingskracht:
- Dat is er een van de bediening of van de boerderij geweest! Kom
mee, papa en mama, ik móét het weten! Hij keek hen beiden aan,
bij het in de storm geschudde schijnsel van zijn dievenlichtje, en zijn
bleek gezicht stond zo verwrongen en gefolterd en ontdaan, met een
wrede grijns van wraak om de lippen, dat zij bang werden voor hem
en er zelfs geen ogenblik aan dachten om hem nog te durven dwarsbomen. Bevend en gedwee volgden zij door de stormnacht 't dansend lichtje van Odon, die, als waanzinnig, recht weer naar 't kasteel
toe holde . (p . 491)
Odon drijft de waanzin zelfs zo ver dat hij niet alleen zijn ouders,
maar ook de knecht en de meiden van het kasteel en de bewoners van
de naburige boerderij en herberg midden in de nacht stoort om uit
te vissen wie zijn windmolens heeft vernield .
Een ander voorbeeld waaruit de algemene labiliteit en zwakheid
van Odon blijkt, is een passage waarin Odons voorlopig nog niet
helemaal bevredigde dierlijke seksuele drift en zijn jaloersheid leiden
tot suïcidale neigingen :
- 0, Sidonietsje! Sidonietsje! gilde hij dof, haar als een gek in zijn
armen prangend.
- Past op, menier Odon, past op! Zeu geweldig nie, ge doe mij pijnel
- 'k Zoe ou keunen bijten! 'k Zoe ou keunen deuddouwen!
schreeuwde hij schor, met uitpuilende ogen . En hij rukte haar op
zijn schoot en liet haar niet meer los, tot hij als uitgeput en lam in
elkaar zakte .
Met dat half genot scheen hij telkens dan toch tijdelijk tevreden .
[ . . .] Hij voelde zich gelukkig en toch had hij kunnen huilen ; en wat
hij vooral voelde was een vlijmende, razende jaloezie, uit het bewustzijn van zijn onvoldaanheid zelf ontstaan .
[ . . .]
Dan was hij om gek te worden van jaloerse foltering . Zijn wangen
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brandden, zijn ogen fonkelden, het zweet brak op zijn voorhoofd
uit, hij zat van werkelijke smart te kreunen in zijn hoek . En zodra de
kerels weg waren vloog hij razend op het meisje af en verweet haar
dat het allemaal haar schuld was, en dat zij die gemene boeven, die
hij wel had kunnen worgen, met haar ogen aanlokte, en dat zij met
hun smerig gepak en gegrabbel gediend was ; alles zei en schold
hij wat hem door 't hoofd kwam, tot hij plotseling, door zijn steeds
wilder opstormende foltering overweldigd, in tranen uitbarstte en
sprak van zich een kogel door de hersens te zullen jagen . (p . 532533)

Zoals al eerder gezegd wordt het karakter van Odon sterker psychologisch uitgediept vanaf het moment in de roman waarop zijn moeder sterft . Zijn gevoelsleven en gedachten worden vanaf dan veel
meer blootgelegd . Odon is dan net geen veertig en misschien komt
het door de rijpere leeftijd dat zwakzinnige uitvallen zoals die hierboven vanaf nu achterwege blijven. Een andere verklaring voor de tempering in Odons gemoed is misschien zijn berusting in zijn ellendige
situatie . Ouder geworden, beseft hij dat hij een aftakeling en degeneratie heeft meegemaakt en hij schijnt zich daarmee te verzoenen .
Deze berusting behandel ik echter hierna in `Het volle leven : geschiedenis van een ontnuchtering' . Vooraleer ik daartoe overga, wil ik eerst
nog kort het personage van meneer Dudemaine behandelen .
Het is niet onzinvol te interpreteren dat er ook in meneer
Dudemaine een overgevoelige ziel schuilt . Hoewel dat in vergelijking
met mevrouw Dudemaine veel minder het geval is, wordt ook hij
geregeld voorgesteld met uitdrukkingen als bijvoorbeeld "zenuwachtig", "als een krankzinnige", "snikkend-bevend" . Net zoals zijn vrouw
gaat hij gebukt onder de zelfmoord van zijn dochter hoewel hij meer
dan mevrouw Dudemaine toch nog enigszins gezag op Odon probeert uit te oefenen, waarin hij overigens veelal niet slaagt . Wat
opmerkelijker is echter, is dat hij hartstochtelijk een groot ideaal
nastreeft . Zo droomt hij ervan "een werk te scheppen" dat hij zijn
Génèse Universelle noemt, "een intellectueel monument op te bouwen, dat doodeenvoudig de algemene synthesis en de complete wordingsgeschiedenis van het ganse Heelal in al zijn eindeloze verscheidenheid zou omvatten" (p . 471) . Om die droom te verwezenlijken,
spendeert meneer Dudemaine dan ook talloze dagen achter zijn
schrijftafel . Het volgende fragment toont zijn opgewonden maar
tegelijk naïeve enthousiasme waarmee hij over zijn ideaal praat :
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Onmiddellijk na het ontbijt was meneer Dudemaine naar zijn studeerkamer gegaan, waar hij, sinds enkele weken, buitengewoon verdiept zat in een studie over het pas ontdekte radium . Die wetenschappelijke gebeurtenis had hem bovenmatig opgewonden, hij
beweerde dat hij die ontdekking al lang had voorgevoeld in de
Genèse Universelle, hij beschouwde 't bijna als iets dat men hem
ontroofd had en was op het spoor, beweerde hij, van nog veel
gewichtiger ontdekkingen, die een totale omwenteling in de economische en sociale wereldtoestanden zouden teweegbrengen .
Misschien zou hij wel lange en zelfs gevaarlijke reizen daarvoor moeten ondernemen, o.a. naar de verschillende vulkanische streken ;
maar zijn zware voorbereidende studies moesten eerst als een onwankelbaar-vaste basis voltooid zijn, en in zijn koortsachtige haast gunde
hij zich rust noch uitspanning meer . Hij was er helemaal grijs onder
geworden, zijn ganse gezicht stond vol-gegroefd met zware rimpels
en zijn hoge gestalte leek als door een overgrote last terneergedrukt .
(p . 587-588)
Je zou kunnen zeggen dat hier de kiemen aanwezig zijn voor de uitwerking van een derde overgevoelig personage in Het volle leven,
maar dat de auteur ervoor gekozen heeft slechts twee personages met
een zwak gestel, Odon en zijn moeder, uit te diepen . In feite wordt
er in het begin van de roman ook even verwezen naar een vierde
hypernerveus temperament, namelijk Marguerite . Zij kan echter niet
als een `volwaardig' personage worden beschouwd aangezien ze
slechts enkele keren in de herinnering van meneer en mevrouw
Dudemaine opduikt . Toch wordt over haar het volgende verteld :
Marguerite hoorde haar moeder aan, en onder haar strenge, afkeurende woorden, voelde zij al haar tere idealen en illusies als de
bloempjes zelf van haar droevig hart verkwijnen en tenietgaan . Zij
was van aard een stil en ingetogen meisje, niet sterk van gezondheid,
met een dromerig, in zichzelf gekeerd karakter. Zo wijs en nuchterkoel beschouwd als haar moeder het deed, voelde zij ook wel dat heel
weinig vóór en alles tegen zulk een onbezonnen liefde pleitte, maar
't was bij haar nu eenmaal liefde, hartstochtelijke liefde en welke
redenering kan daar vat op krijgen? (p . 464)
Ook hier had alweer de basis kunnen liggen voor de uitbeelding van
een (vierde) hypernerveus personage .
Tot slot wil ik dit deel van mijn analyse van Het volle leven afron24 1

den met de volgende opmerking . Het valt op dat Odon regelmatig
wordt vergeleken met dieren, in die zin dat hij dikwijls wordt voorgesteld als een krijtend dier. Die animale beeldspraak is bijvoorbeeld
te vinden in de volgende fragmenten :
Het galmde akelig door de stille nacht, het nam steeds toe en leek
weldra op het gebrul van een gemarteld beest, steeds woester en
steeds vlijmender tot het eindelijk ontaardde in één aanhoudend en
afschuwelijk noodgekreet, dat loeide en bulkte alsof zijn keel werd
uit elkaar gescheurd. (p. 546)
en
Deuren vlogen boven heftig dicht en weer open, dreunende voetstappen holden door de gangen ; en aldoor brulde Odon's gehuil, het
somber, langgerekt, klagend gehuil, als van een doodgemarteld beest
. . . (p . 557)
Dergelijke vergelijkingen met dieren wijzen er mijns inziens op dat
de overgevoeligheid van Odon van een heel specifieke aard is .
Volgens mij leidt zijn labiel en hypernerveus gestel tot een ware verdierlijking, iets wat je in de romans Sursum corda , Mea culpa en
Daarna bijvoorbeeld niet vindt, maar dan weer wel in Schoppenboer
en in het sociaal naturalistische Het recht van de sterkste .
Verdierlijking van één of meerdere personages is met andere woorden
een motief dat zowel in sociaal als in pathologisch naturalistisch werk
aanwezig kan zijn .

2 .2 .Het volle leven : de geschiedenis van een ontnuchtering
Voor twee personages in Het volle leven kan de ontwikkeling van het
verhaalgebeuren beschreven worden als de geschiedenis van een ontnuchtering, namelijk voor Odon en voor mevrouw Dudemaine .
Hoewel ook meneer Dudemaine en Marguerite in zekere zin door de
botsing van hun idealen met de harde werkelijkheid ontnuchterd
worden (meneer Dudemaine sterft vooraleer hij nog maar iets verwezenlijkt wat in de buurt komt van een studie over de `Génèse
Universelle' en zijn dochter pleegt zelfmoord nadat haar ouders haar
relatie met een jongen van een lagere stand hebben verboden), kan je
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hier niet echt spreken van een geschiedenis van een ontnuchtering
omdat noch de personages zelf noch hun idealen echt uitgewerkt
worden . Vandaar dat ik hier focus op Odon en zijn moeder,
mevrouw Du emaine .
Zoals al bekend, is mevrouw Dudemaine ertoe bereid alles te doen
om voor haar zoon het volle, harmonieuze leven te bereiken, zelfs als
dat betekent dat ze uiterst laks en toegevend moet optreden tegen het
onhandelbare gedrag van Odon . In de loop van de roman krijgt ze
echter met een aantal teleurstellingen in dit verband af te rekenen .
Zo is er bijvoorbeeld het bezoek aan de Reinhardts, waarvan ze veel
verwachtte omdat ze hoopte dat Odon zijn gedachten eens zou kunnen verzetten en eens zou kunnen tennissen of roeien met de twee
oudste kinderen . Als ze het stug en verveeld gezicht van Odon na het
bezoek ziet, weet ze echter genoeg :
[ . . .] en al de zoete, vage hoop die zij, voor de toekomst, op deze
nadere kennismaking had gevestigd, voelde zij als een illusie in zich
sterven, terwijl iets kouds en hards haar binnenste bekroop . Haar
stil-gedrukte ogen verrieden haar jammer en bleven een poosje, in
een smartvol-vriendelijke poging tot geforceerd glimlachen, op het
zacht en liefelijk gezicht van het oudste meisje gevestigd . (p . 517)
Ook het bezoek van de familie Reinhardt aan haar en haar gezin, is
voor mevrouw Dudemaine een ontgoocheling. Meer en meer sterft in
haar de illusie om met die familie intiemere banden aan te leggen in de
hoop dat Odon misschien met Elsa, de oudste dochter, zou kunnen
huwen, wat een stap zou zijn in de richting van het volle leven :
Eindelijk vertrokken zij, met vage, niet gemeende beloften van
elkaar weldra terug te zullen zien ; en mevrouw Dudemaine voelde
nog schrijnender dan bij het eerste bezoek, al het ijdele van de in
haar moederziel gestreelde toekomsthoop . (p . 540)
Toch zijn er door de desillusies heen ook opflakkeringen van hoop,
zoals dat bijvoorbeeld het geval is nadat Odon voor een examen
geslaagd is met grote onderscheiding en hij zijn moeder verzoekt
Elsa's ouders te vragen of hij met haar kan trouwen . Omdat Odon
berouw blijkt te tonen over zijn vroegere misstappen en omdat hij zo
flink gestudeerd heeft, ziet mevrouw Dudemaine de situatie rooskleurig in en verwacht ze dat Elsa's ouders zullen toestemmen :
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Wat ze zeggen zou, dat wist ze niet, maar in de optimistische stemming waar zij sinds de vorigen avond leefde, kwam het haar voor of
alles heel natuurlijk en bevredigend zou verlopen . Zij had in zich de
kracht en de illusie van het zolang hopeloos verloren, thans eensklaps
helderzegevierend herboren levensgeluk ; en dat geluk voelde zij sterk
uitstralend om zich heen zijn kracht verspreiden . (p. S70)
Echter, Elsa's ouders, die op de hoogte zijn van Odons schandalige
gedrag, delen haar beleefd maar stellig mee dat hij zijn kans bij Elsa
verspeeld heeft . Voor mevrouw Dudemaine is dat "een vernielende
ontsluiering" en een "levensramp" (p . 574) . Een laatste zware klap
die ze te verduren krijgt, is als ze op Odons kamer in de stad in één
van zijn lades bedenkelijke foto's van hem en Sidonie vindt : "t Was
de genadeslag ; haar laatste hoop in hem was nu beslist verloren, haar
affectie was dood" (p . 586) .
Terwijl ze in de loop van de roman een enkele keer "de actieve
beslissing uit dit onvolmaakte leven te stappen" (Anbeek 1982 : 52)
overweegt ("Zijzelf voelde een ogenblik scherp, en bijna onweerstaanbaar, de aandrang om door zelfmoord een einde aan haar lijden
te maken" (p . 548)), kiest ze uiteindelijk toch voor "een passief einde,
namelijks de berusting in ongeluk" (Antieek 1982 : 52) . Na het voorval met de foto's laat mevrouw Dudemaine immers haar ideaal varen,
neemt ze een onverschillig-berustende houding ten opzichte van
Odon aan en leeft ze met haar gedachten in het verleden, in de herinnering van haar geliefde dochter :
[ . . .] de tijd had alles afgestompt en afgesleten en de heftigste gevoelens in berusting of in onverschilligheid veranderd: het was stil,
onvermijdelijk bewustzijn, dat zij als twee antipoden, als twee
wezens, die elkaar niet kónden voelen noch begrijpen, alleen maar
naast elkander leefden!
Haar innig levenskringetje, dat al zo klein was, trok zich nog nauwer
om haar toe ; heel haar bestaan werd één mijmerende, aanhoudende bespiegeling in toekomst en verleden . Zij voelde 't in zich
als een soort van zalig egoïsme en een onuitputtelijke schat van
teer-melancholische weelde . Haar dagelijks leven was niets meer
dan een kalm en sereen wachten naar het groot geluk dat weldra
komen zou . Wel voelde ze soms af en toe een kort verwijt in
zich opkomen : 't verwijt dat zij Odon, die eenmaal alles voor haar
was, verwaarloosde ; maar kon ze 't helpen dat zij niet veel meer
om hem gaf, hij die steeds zo weinig had gedaan om zich bemind
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te maken en die nu ook weer zo helemaal buiten haar om leefde?
(p . 591-592)
Net als zijn moeder maakt Odon een ontnuchteringsgeschiedenis
mee . Het volle leven, dat in feite niets anders betekent dan een gelukkig leven, heeft hij niet bereikt en pas na de dood van zijn moeder
beseft hij de staat van degeneratie en aftakeling waarin hij zich
bevindt . Dat blijkt althans uit het volgende fragment, waarin voor de
eerste maal in feite over het innerlijke gedachteleven van Odon verteld wordt :
Hij wou het zichzelf niet bekennen hoe zeer hij thans zijn ouders
miste, en hoe zij, niettegenstaande alles, de bestendige en onzichtbare steun van zijn leven waren geweest. Het schreide zijns ondanks
diep in hem en hij zocht radeloos naar het verlorene, dat hij niet had
weten te waarderen toen hij het bezat . Maar hij was veel te veel verwend geweest om in zichzelf de schuld van al zijn leed te zoeken ; hij
klaagde liever 't noodlot aan, dat hem zo onrechtvaardig had bedeeld .
Hij probeerde zich van het verleden los te schudden en het ging niet .
Hij wilde reizen, nieuwe indrukken opdoen, een ander mens worden . Maar alles buiten zijn klein bekrompen kringetje gaf hem al
dadelijk aanstoot ; alles leek hem vals, ruw en vijandig : het levenslang
bedorven kind was totaal, als volwassen man, voor de grote samenleving ongeschikt .
Hij kwam terug na hele korte afwezigheid, bitterder gestemd, dieper
ontmoedigd en teleurgesteld dan bij 't vertrekken . Alles wat hij had
gezien en ondervonden boezemde hem de diepste afkeer in, en hij
besloot nooit meer te reizen, nooit meer met mensen om te gaan die
hij niet kende en zich als 't ware uit de wereld terug te trekken .
(p . 595-596)
Uiteindelijk trekt Odon zich niet volledig terug uit de wereld, maar
toch heeft hij in het verdere verloop van zijn leven bijzonder weinig
contact met andere mensen . Alle dagen bestaan voor hem uit krantjes-lezen, pijpen-roken, slenteren en bij Sidonie en de kinderen (die
hij verbiedt samen met hem op 't Landjuweel te komen wonen) in de
herberg borreltjes te gaan drinken . Er wordt verteld dat hij dit toenemend maatschappelijk verval na een tijd niet meer erg vindt en dat
hij zich steeds dieper hecht aan Sidonie, 't benauwde herbergja en dat
hele "energieloos, állesverdovend leven" (p . 597) . Ook lichamelijk is
24 5

Odon gedegenereerd: "Hij was verwaarloosd en vervallen, ongekamd
en ongewassen, met zwart-vuile nagels en klompen aan in plaats van
laarzen" (p . 602) . Dit alles wijst erop dat hij zich met zijn fysieke en
sociale verval verzoend heeft en dat hij dus enigszins berust in het
proces van verdierlijking dat hij doorgaan heeft . Ook voor hem is er
dus een "passief einde" (Anbeek 1982 : 52) weggelegd hoewel hij, net
als zijn moeder, suïcidale neigingen heeft vertoond ("[ . . .] en sprak
van zich een kogel door de hersens te zullen jagen " (p. 533) en "ik
moet haar hebben, of ik breng mij van 't leven!" (p . 546)) .

2.3 . Wat zijn de determinerende omstandigheden in Het volle leven?
Het volle leven kent niet één maar meerdere personages met een
onevenwichtig temperament . In feite wordt het hele gezin
Dudemaine gekarakteriseerd door een overgevoeligheid . Buysse had
hier dus duidelijk de mogelijkheid om de naturalistische erfelijkheidsleer op deze roman toe te passen en bijvoorbeeld expliciet de
link te leggen tussen Odons labiele, onhandelbare gedrag en de geestelijke zwakheid van zijn vader, die, om aan zijn verstikkende gezinssituatie te ontsnappen, vlucht in een ideaal dat hij nooit zal bereiken .
Het volgende fragment toont dat die link er wel is, maar dat Buysse
er verder niets mee doet :
[ . . . ] de ademloze aandacht van de naïeve onwetenden die naar hem
luisterden, en die hij door zijn algemene kennis overbluffen kon .
Niet zelden beriep hij zich daarbij op de grote wetenschappelijke
knapheid van zijn vader, door wie hij zoveel had geleerd, beweerde
hij, en iets van de verering die de overledene aldus toekwam voelde
hij, in gestreelde ijdelheid, op zichzelf afstralen . (p . 598)
Terwijl Van Vreckem (1968 : 231) :het Buysse kwalijk neemt dat hij
in deze roman niet ten volle gebruik maakt van de herediteitskwestie, is het naar mening Buysses verdienste geweest dat hij niet op een
slaafse manier de naturalistische theorieën in zijn werk integreert en
dat hij dus niet zomaar een "ei is dat door de kip Zola achter de
Vlaamse duinen is gelegd" . 13 Zijn er in Het volle leven dan andere fac(13) Zie de kleurrijke polemische termen waarmee Lodewijk van Deyssel het kritiekloos
epigonisme van Frans Netscher verwijt, bij wie er in een eerste fase van zijn oeuvre duidelijk
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toren waarvan uitdrukkelijk wordt gezegd dat ze determinerend zijn
voor het hypernerveuze temperament van vooral Odon en zijn moeder? In elk geval wordt er door de personages zelf herhaaldelijk 14 gerefereerd aan het noodlot dat hen in hun ellendige toestand heeft
gebracht:
Aan hem zouden zij voortaan, door het harde Noodlot onderwezen,
al hun zorgen, al de uiterste krachten van hun gefolterde liefde besteden! (p. 467)
en
Nu was haar laatste, vage hoop bepaald verloren en zij legde zich,
berustend, bij het noodlot neer . (p . 554)
Helemaal op het einde van de roman voelt Odons zoon, Sylvain,
nadat hij foto's van zijn ouders heeft gevonden, het zelfs zo aan dat 't
Landjuweel als door het noodlot zou zijn vervloekt :
- Verdomme! kreet hij, met woedende ogen . En bevend, alsof in dit
kasteel, waar reeds zoveel smart en rouw gelegen was, ook plotseling
een vloek van toekomst hém omdreigde, viel hij machteloos in
meneer Dudemaines oude leunstoel neer . . . (p . 614)
Hoewel ze meneer Dudemaine een enkele keer alle schuld geeft van
haar ongeluk en dat van haar gezin ("Wie was hier de schuldige, de
grote schuldige? Hij, nog eens, die in zijn egoïsme, hun ganse maatschappelijk- en familieleven aan zijn nutteloos wetenschappelijk
dilettantisme opgeofferd had" (p . 581)), is het vooral mevrouw
Dudemaine die de kracht van het noodlot als de grote verklaring
voor haar situatie ziet . Het is inderdaad zo dat zij voor de dood van
«
aar dochter nog een verstandig-kalm„, wils„
." en nuchter„ iemand
was (p . 463-464) terwijl ze erna als het ware een overgevoelige ziel is
geworden . Op die manier kan je zeggen dat de zelfmoord van
Marguerite, waarnaar in de roman zo vaak als een noodlottige
gebeurtenis wordt verwezen, de verklarende, determinerende factor is
van het onevenwichtige temperament van mevrouw Dudemaine .

een directe navolging van Zola te bemerken valt : "Zola is de kip, die achter de hollandsche
duinen het ei Netscher is komen leggen" (citaat in Antieek 1982 : 29) .
(14) Zie ook p. 576 en p. 582.
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Voor Odon gaat die redenering mijns inziens niet op . Van hem wordt
verteld dat hij onder de tragische dood van zijn zus dof, koel en
onverschillig bleef en dat hij na enkele dagen weer zijn kleurloos suffig bestaan opnam (p . 468) . Volgens mij is Odons overgevoeligheid
dan ook niet in de eerste plaats het product van allerlei bepalende
factoren, maar is bijvoorbeeld zijn eigen seksuele drift, willoosheid,
onverschilligheid en haatdragend-arrogant karakter verantwoordelijk
voor de staat van verval waarin hij zich op het einde van zijn leven
bevindt. Die interpretatie wordt trouwens ook gesteund door de
tekst : "Maar hij was veel te veel verwend geweest om in zichzelf de
schuld van al zijn leed te zoeken ; hij klaagde liever 't noodlot aan, dat
hem zo onrechtvaardig had bedeeld" (p . 595) .

2.4 . Een kritische houding tegenover de burgerij in Het volle leven
Het vierde kenmerk van de Nederlandse naturalistische roman
bestaat erin dat er fel gescholden wordt op de burgerij en haar waarden (Antieek 1982 : 57-60) . Dit is in feite volledig afwezig in Het volle
leven, waarvan de personages in twee standen zijn in te delen : de
familie Dudemaine en de familie Reinhardt zijn van adellijke
afkomst terwijl het personeel op 't Landjuweel en Sidonie en haar
ouders behoren tot een lagere arbeidsklasse. De stand van de burgerij is met andere woorden niet vertegenwoordigd in deze roman, wat
een mogelijke reden zou zijn voor het ontbreken van een kritische
houding tegenover de burgerij in Het volle leven, zowel via de personages zelf als via vertellerscommentaar. Dit betekent echter niet dat
de bourgeoisie of haar typisch burgerlijke waarden verheerlijkt worden . Zo zijn er enkele fragmenten terug te vinden waarin het overdreven standsbesef van de Dudemaines (een echt burgerlijk kenmerk
aldus Antieek (1982 : 56)) misschien niet wordt gehekeld, maar dan
toch in vraag wordt gesteld :
Ja, zo was 't in haar : hem of de dood! En zij hadden 't niet begrepen,
zij hadden niet de moed noch de eerlijkheid gehad, zich één ogenblik, ernstig, diep en zonder vooroordeel in het gevoel en de smart
van hun kind te verplaatsen! Laf en kleinzielig, bang en bekrompen,
enkel vol van de ellendige begrippen en bezwaren van hun stand, dat
waren ze geweest . Zij hadden geen geloof gehecht aan 't hoge, en
machtige, en diepe van zulk een liefde . (p . 467)
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Herhaaldelijk reeds, naarmate haar kinderen groter werden, en
Odon zelf, aan jicht en reumatiek lijdend, steeds groter moeite had
om tot bij haar te komen, had zij daar, [samenwonen met hem en
met hun twee kinderen op 't Landjuweel] doch vruchteloos, op aangedrongen . Hij wilde niet, er was iets in hem, een soort van laatste
eergevoel tegenover zijn naam, zijn stand, en de herinnering aan zijn
ouders, dat daar hardnekkig tegen opkwam . (p . 601)

2 .5 . Het volle leven en de belangstelling voor seksualiteit
De verdierlijkte seksuele drift van Odon, die mijns inziens één van
de factoren is die geleid hebben tot zijn geestelijk, lichamelijk en
moreel verval, wordt vrij openhartig belicht . De eerste keer dat er
over Odons belangstelling voor seksualiteit wordt verteld, blijkt dat
die interesse nog vrij onschuldig is : tussen zijn schriften op school
had hij "twee vuile [ . . .] prentboekdeeltjes" (p . 483) verstopt . In een
volgend fragment blijkt zijn fascinatie voor erotiek al intenser en naar
het oordeel van de verteller al perverser :
De meid zat op een heel laag houten bankje onder 't grote, zachte
beest gehurkt, dat roerloos zich ontlasten liet ; de beide handen van
de melkster trokken ritmisch, in afwisselend tempo, aan de zware
blonde spenen, en de witte melk siste met witte stralen in de dof
blinkende koperen emmer, tot hij schuimend vol was . [ . . .] [ . . .] en
't zicht van zo'n neergehurkte meid onder 'n zware, milde koe, werkte op hem als iets sensueel-hypnotisch, waarvan hij niet bij machte
was zijn geboeide blikken af te wenden . Maar de perverse, ziekelijke
betovering hield op zodra de meid met haar boordevolle emmers
overeind stond [ . . .] . (p . 503)
Naar het einde van de roman kan je zeggen dat Odons seksualiteit
inderdaad perversere tinten heeft gekregen . Het taboe van incest
wordt hier weliswaar niet uitgewerkt, maar toch aangestipt : "Zulma,
het meisje, kon hij nog tamelijk goed uitstaan ; bij haar ontwaakte
reeds het opwekkend raadselachtig vrouwelijke dat hem aantrok
[ . . .]" (p . 602) .
De climax van Odons erotomanie moet je echter ongeveer in het
midden van de roman situeren . Als Sidonie hun relatie, die tot dan
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toe enkel bestond uit Odons bezoekjas aan de herberg, waar hij haar
op zijn schoot tot kussen dwingt, wil beëindigen omdat hij toch
nooit met een meisje van haar stand zal trouwen, wordt Odon als het
ware waanzinnig en gebiedt hij zijn ouders op een verwend-arrogante manier haar bij hem te halen :
- Geef mij haar! Breng haar hier! bij mij! bij mij! Of ik zal doen als
Marguerite, als Marguerite, die u vermoord hebt, vermoord hebt! . . .
[ . . .]
- Ja! gilde hij, ja, ja, en 'k moet haar hebben! 'n Ander wil haar
nemen! 'k Moet . . . 'k moet . . .! 'k Moet . . .! (p . 546)
Als het meisje dan op 't Landjuweel aankomt, gebeurt er dit :
Eensklaps zag Odon het meisje, en als op een prooi vloog hij onstuimig op haar a£
- Sidonie! Sidonie! kreet hij, met onkennelijk geworden stem.
En vóór zijn ouders de tijd hadden tussenbeide te komen, noch
Sidonie zelf kans zag om zich te verweren, had hij haar in zijn armen
opgetild, haar meegesleept, zijn kamerdeur opengebeukt en die weer
dichtgeslagen, met een kraakdraai van het slot .
- Odon! Odon! Wat meen je! Ben je gek! krijste meneer op de deur
aanvliegend .
[ . . .]
- Oo! kreet hij, Oo!
[ . . .]
- Alles liever, alles, alles liever dan 't verleden! huiverde zij spalkogend, met verwrongen gelaatstrekken . (p . 547)
Volgens mij vindt Van Vreckem onterecht dat dit fragment een voorbeeld is "van omzichtige preutsheid" (Van Vreckem 1968 : 231) . Het
is inderdaad zo dat wat er achter Odons kamerdeur gebeurt, niet
besproken wordt, maar daarom hoef je nog niet van preutsheid te
spreken . Het schokkende van deze scène zit mijns inziens immers in
Odons niet langer controleerbare seksuele bezetenheid 15 waardoor hij
zich als een roofdier op zijn prooi stort en ook in de verslagenheid

(15) Odons oncontroleerbare seksuele bezetenheid wordt hier zonder enige twijfel voorgesteld als een dierlijke drift, wat een naturalistisch motief bij uitstek is . In Buysses Schoppen boer
(1898) bijvoorbeeld, dat algemeen als een naturalistische roman wordt beschouwd, is dit
motief het prominente thema geworden .
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van zijn ouders die hun zoon Sidonie als het ware laten verkrachten
zonder hem echt te stoppen . Zij zien niet alleen voor hun ogen een
taboe doorbroken worden (wat het Nederlandse naturalisme kenmerkt, zie Antieek 1982 : 60), maar ze provoceren tegelijkertijd ook
zelf door een uiterst lakse houding tegenover de buitensporige seksualiteit van hun zoon aan te nemen .

2.6. Het taalgebruik in Het volle leven
In Het volle leven wordt een natuurgetrouwe dialoog zorgvuldig nagestreefd . Ten eerste maakt Buysse via enkele zinnetjes duidelijk dat de
adellijke Dudemaines in het Frans met elkaar praten :
[ . . .] en af en toe kwam hij sidderend van het hoofd tot de voeten
vóór zijn in smart vernielde dochter staan en gilde als een uitzinnige, in 't Frans, omdat de boden het niet zouden verstaan :
- Mais tu es donc un monstre, un reptile, une bête malfaisante, que
nous avons nourrie avec tendresse et qui nous tue, qui nous assassine, qui boft notre sang l . . . (p . 466)' 6
Ten tweede worden alle conversaties tussen de leden van het gezin
Dudemaine en mensen van de lagere klasse steevast weergegeven
zoals ze zijn . Het dialectische taalgebruik van de knecht Médard, de
meiden, Sidonie en haar ouders en broer Seynaeve van de naburige
boerderij wordt er namelijk in nagebootst . Het valt daarbij op dat
Odon zich veel meer dan zijn ouders aanpast aan die lokaal gekleurde taal en dus zelf ook dialect meepraat . Van de talloze voorbeelden"
waarin het dialect in deze conversaties wordt gereflecteerd, geef ik er
twee :
- Wie es er doar? riep, na een tweede geklop, Médards schorre stem .
- Ikke! . . . Médard, hêt-e gij mijn meulekens omverre gesmeten?
- Wa blieft er ou, menier Odon? vroeg Médard, meteen zijn deur
openend.
(16) Zie ook p . 492, p. 493, p. 494, p . 498, p. 499 en p. 566.
(17) Andere fragmenten vind je op p . 476, p. 492, p. 493, p . 495, p . 496, p. 497, p. 498,
p . 499, p. 527, p . 528, p. 531, p . 532, p. 542, p . 543, p. 562, p . 563, p. 566, p . 577, p. 599,
p . 600, p . 601, p. 603, p . 604, p . 605, p. 606, p . 606, p . 607, p . 608, p. 609, p . 610 en p.
613 .
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- Of ge mijn meulekes omverre gesmeten hèt? gilde sidderend Odon .
(p . 492)
en
Klied ou aan, Seynoave, zei hij tegen de boer, - en goa mee.
- Wa blieft er ou, meniere! vroeg de man verbaasd .
- Ah, par exemple, non! non! non ; Faisons Ca demain, n'est-ce pas?
protesteerde heftig meneer Dudemaine .
- Aujourd'hui, tout de suite, sans perdre une seconde! riposteerde
uitdagend Odon. En dringend-autoritair, tegen de stom-onthutste
boer :
- Ala, Seynoave, hoast ou, klied ou aan en goa mee naar Siesken
Beele . (p . 493)
Ook wat het andere aspect betreft in verband met het taalgebruik
sluit Het volle leven perfect aan bij Anbeeks analyse van de
Nederlandse naturalistische roman . Er zijn heel wat fragmenten te
vinden die als kunstproza mogen worden beschouwd . Het gaat dan
vooral om beschrijvingen van de natuur waarbij het opvalt dat de
stemming die eruit spreekt doorgaans veel positiever is dan hoe de
personages zich op dat moment voelen . Zij voelen zich meestal
melancholisch, depressief of wanhopig terwijl van de natuur wordt
verteld dat ze harmonieus en prachtig is . Dit staat in principe wel
haaks op wat Antieek (1982 : 64) schrijft in verband met écriture
artiste :
Kunstprozapassages zijn vaak pogingen om exact de indruk vast te
leggen die een bepaalde situatie op een romanpersonage maakt . De
beschrijving drukt tegelijkertijd uit wat de romanfiguur voelt.
Volgens mij is het echter het belangrijkste dat écriture artiste in hoge
mate opduikt in Het volle leven. Het : openingsfragment is een duidelijk voorbeeld:
De grote lusttuin van het Landjuweel stond in zijn rijkste najaarspracht . . .
Het gloeide alom van brons en goud en purper op de hoge kruinen .
De zware boomstammen stonden te laaien, de lovers tintelden ; en
ook daar waar het groen nog overheersend wolkte, kronkelden lange,
oranje vlechten door de toppen, of kuifden rode kammen op, uitda2 52

gend vlammenschietend, als glinsterende vuurraketten . De zon ging
onder, bloed-druppelend in het kreupelhout, en haar laatste,
geweldige, stralenbundels doorglansden heel de atmosfeer met
een apotheosegloed, terwijl, hoog uit de zacht-serene, blauwe
hemel, een teer-wazige nevel nederdaalde, die van lieverlede
alles met zijn vredevolle rustsluier omhulde . (p . 461)
Dergelijk kunstproza kan je ook vinden op p . 478, p . 500, p . 501, p .
508-509, p . 510, p . 519, p . 525-526, p . 5G6, p . 568, p . 577 . Het
fragment op p. 566 enerzijds en de fragmenten op p . 500, p . 501, p .
508-509 en p . 519 anderzijds kan je wel enigszins speciaal noemen
omdat het respectievelijk een passage is waarin niet de weelde van de
natuur, maar wel het uniform van een telegraafjongetje wordt
beschreven en omdat in de andere passages telkens een personificatie
van een natuurelement voorkomt. Ik geef van dat laatste één voorbeeld :
[ . . .] en de hoge grote bomen stonden daar, als bebaarde, onbeweeglijke reuzen, in de bespiegeling van hun wintergloriepracht verzonken .
[ . . .]
[ . . .] en de oude, donkergroene sparren staken hun lange, slanke takken uit als beschermende reuzenarmen van fluweel en hermelijn .
(p . 508)

2.7 . De vertelwijze in Het volle leven
Erlebte Rede is talrijk aanwezig in deze roman . Ik geef twee voorbeelden'$ :
- Hoe moest dat? Wat zou ze doen, wat zou ze zeggen, als Odon en
haar man straks alle twee, in gejaagde twijfelangst op 't rijtuig zouden komen toegesneld? En wat zou er gebeuren, wanneer ze, droef
het hoofd schuddend, hun zeggen moest dat alle hoop verloren was,
en zij met een besliste, onvoorwaardelijke weigering terugkwam? (p .
576)

(18) Verdere voorbeelden van erlebte Rede vind je op p . 467, p . 535, p . 549, p. 570, p .
571, p . 574, p. 576, p. 588, p. 595, p . 603, p . 612-613 .
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Wat kende hij anders van het grote, mooie, ruime leven dan zijn
kleine, dagelijkse omgeving? Wat kende hij van de schone, krachtige, zielsverheffende liefde dan zijn treurig en vernederend geknoei
met 't meisje van het herbergiertje? (p . 595)
Omdat de gedachten over een geïdealiseerde liefde misschien enigszins in strijd zijn met het algemene beeld van Odon dat de lezer in
deze roman krijgt, zou je kunnen argumenteren dat het niet de
gedachten van Odon zijn die hier worden weergegeven, maar wel dat
het commentaar is van een auctoriële verteller. Volgens mij echter
betreft het hier toch erlebte Rede aangezien deze passage volledig
omringd wordt door (andere) gedachten, bespiegelingen en gevoelens van Odon die dan wel indirect worden weergegeven en dus wel
worden verteld door een auctoriële vertelinstantie .
Naast de erlebte Rede, wat volgens Anbeek (1982 : 65) een typisch
personele wijze van vertellen is die de naturalistische roman van het
Noorden bij uitstek kenmerkt, wordt het personele perspectief in Het
volle leven ook nog gerealiseerd in fragmenten zonder erlebte Rede .
In die fragmenten is het doorgaans door de ogen van mevrouw
Dudemaine dat we het verhaal volgen . Zij is het die onder de zelfmoord van haar dochter het meest geleden heeft zodat ze extreem
waakzaam is voor alle gebeurtenissen die het volle leven van haar
zoon zouden kunnen dwarsbomen . Alle hindernissen die zoals al is
gebleken een groot deel van het verhaalgebeuren uitmaken, die haar
ideaal verstoren, krijgt de lezer via haar ogen te zien omdat zij het is
die ze zorgvuldig analyseert en overdenkt . In het volgende fragment
filosofeert ze bijvoorbeeld over de geïsoleerde en wereldvreemde
manier van leven van aar gezin :
Zijzelf voelde scherp het bitter teleurstellende van zijn plotseling
weer doelloos leven, zonder iets te vinden wat het nog kon opfleuren . Zij waren nu eenmaal twee oude, van het groot wereldverkeer
afgezonderde mensen ; de jarenlange invloed van omstandigheden en
gewoonten had hen gemaakt tot wat zij waren : eigenaardig, uitmiddelpuntig en haast zonderling in vele dingen ; hij, haar man, had het
eerst zo gewild, en later, toen het reeds té laat was, niet anders meer
gekund. Dat zat in hen, in hun huis, in hun zijn, in hun leven vergroeid; dat had hun leven eentonig en somber gemaakt en op hun
gemoed, en meer nog op 't gemoed van hun kinderen, een stempel
gedrukt, die niet meer uit te wissen was . (p . 581)
254

Als mevrouw Dudemaine, die tot dan toe het sterkst psychologisch is
uitgewerkt, sterft, verschuift de focus naar Odon . Hij wordt nu het
romanpersonage door wiens ogen we de verdere gebeurtenissen van
het verhaal volgen . In feite blijven er op dit moment (we zitten bijna
aan het einde van de roman) behalve Odons dood nog maar weinig
echte gebeurtenissen over . De personele vertelwijze via het gezichtspunt van Odon blijft vanaf hier dan ook beperkt tot Odons visie op
zijn klein bekrompen kringetje (p . 595-596), op zijn kinderen voor
wie hij weinig vaderliefde voelt (p . 596), op het benauwde herbergja
van Sidonie's ouders dat hij meer en meer verkiest boven de mooie,
rijke kamers van het prachtige Landjuweel (p . 598), en op de dood
van de knecht Médard, van boer Seynaeve en van Sidonies ouders
(p . 599) .
Hoewel het personele vertelperspectief (gerealiseerd via de erlebte
Rede, via dialogen of via de fragmenten waarin het verhaalgebeuren
wordt gevolgd door de ogen van mevrouw Dudemaine) 19 in Het volle
leven overweegt, worden toch ook heel wat delen van de roman door
een auctoriële vertelinstantie verteld . Het zou me te ver leiden al deze
auctoriële fragmenten te bespreken zodat ik er hier slechts enkele zal
noemen . Helemaal in het begin van de roman bijvoorbeeld gaat een
auctoriële verteller twee jaar terug in de tijd om de hele geschiedenis
van Marguerite en haar relatie met een handelsreiziger uit de doeken
te doen (p . 461-468) . Dat is nodig opdat de lezer het vervolg van de
roman zou begrijpen . Ook alle personages waarin de écriture artiste
optreedt en passages waarin lange beschrijvingen worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van het herbergja van
Sidonie's ouders (p . 495) worden gekarakteriseerd door een auctoriële vertelinstantie. Tot slot wil ik in dit verband nog wijzen op de vele
tijdsprongen die in de roman gemaakt worden waarbij de tussenliggende gebeurtenissen worden samengevat door een auctoriële verteller. Ik denk hier onder andere aan het volgende fragment :
Drie jaren waren verlopen . . .
Odon was nog eens voor een examen gezakt en dan weer voor een
volgend geslaagd, en langzaam aan ging 't leven zijn gewone gang,
zonder buitengewone gebeurtenissen .
(19) Het verhaalgebeuren wordt ook enkele keren gevolgd door de ogen van meneer
Dudemaine, van Sidonie, van Sidonies ouders en van haar kinderen, maar dat heb ik hier
onbesproken gelaten .
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Elke zondag bleef hij op het Landjuweel komen, door Médard met
het rijtuig gehaald, en gedurende de vakanties, die hij bij zijn ouders
doorbracht ging hij geregeld drie of vier maal per week naar de stad .
[ . . .]
Ook over het verleden, over Sidonie, over de Reinhardts, werd geen
woord meer gesproken . Wist hij, of wist hij niet dat Elsa slechts
enkele maanden na mevrouw Dudemaines treurig bezoek op het
buiten van hun vroegere vrienden, met een jong ingenieur getrouwd
was? En wisten zijn ouders, of wisten ze niet, dat Sidonie in de stad
door hem gekamerd was en nu reeds twee kinderen : een meisje en
een jongen van hem had? . . .[ . . .] . (p . 587)
Na deze samenvatting van een aantal gebeurtenissen die in drie jaar
tijd gesitueerd zijn, maar die in de vertelde tijd van de geschiedenis
dus maar nauwelijks belicht worden, wordt de draad van het `eigenlijke' verhaal weer opgepikt met de volgende zin : "t Was op een
warme ochtend in 't begin van augustus . . ." (p . S87) .20
Ter afsluiting van mijn analyse van de vertelwijze van Het volle
leven wil ik nog twee zaken opmerken . Ten eerste geldt voor Het volle
leven, net zoals voor Sursum corda , Mea culpa en Daarna, dat
Anbeeks inzichten wat het vertelperspectief in de Nederlandse naturalistische roman betreft in De schrijver tussen cle coulissen (1978) in
feite veel relevanter zijn dan die in De naturalistische roman in
Nederland (1982) . In die eerste studie laat hij immers veel meer
plaats vrij voor een auctoriële vertelinstantie naast een weliswaar
overwegend personeel perspectief in de (Nederlandse) naturalistische
roman (Antieek 1978 : 77) . Ten tweede mag de auctoriële verteller in
deze roman niet worden begrepen als de auctoriële verteller die doorgaans optreedt in idealistische literatuur en die de lezer direct aanspreekt en hem via allerlei moraliserende manipulaties zal trachten te
beïnvloeden in zijn oordeel over de romanpersonages . Een dergelijke
auctoriële verteller is volledig afwezig in Het volle leven .

(20) Het is duidelijk dat hier de verteltijd . (de tijd die de lezer nodig heeft om een
verhaal(fragment) te lezen) en de vertelde tijd (het tijdsverloop van de geschiedenis die verteld wordt) niet samenvallen . De verteltijd is korter dan de vertelde tijd. H. Van Gorp, R.
Ghesquiere en D. Delabastita noemen dit in het Lexicon van literaire termen (1998 : 470) een
(tijds)uitsparing.
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2 .8 . De objectiviteit, de afstandelijkheid in Het volle leven
ik heb er al een aantal keren op gewezen dat Anbeek (1982 : 65-66)
in De naturalistische roman in Nederland er heel sterk de nadruk op
legt dat de personele vertelinstantie de auctoriële zo goed als verdringt in de Nederlandse naturalistische roman . Toch wil dat niet
zeggen dat er in deze roman nergens een auctoriële verteller optreedt
die zich via expliciete typeringen gaat inmengen of een oordeel gaat
vellen (Anbeek 1982 : 66) .
Nu heb ik hierboven besproken hoe er in Het volle leven een auctoriële verteller ten tonele verschijnt als er zaken uit het verleden moeten worden verteld (bijvoorbeeld de ongelukkige geschiedenis van
Marguerite), als er gebeurtenissen moeten worden samengevat of als
de natuur of andere dingen worden beschreven . Uit wat nu volgt zal
blijken dat een auctoriële verteller ook nog elders dan in deze gevallen tevoorschijn komt . Het volle leven wordt immers ook gekenmerkt
door vertellersoordelen en -inmengingen . We zien dat Buysse, net
zoals de Nederlandse naturalistische auteurs, die oordelen en inmengingen inlast om "een distantie te bewaren tot zijn hoofdfiguren, te
verhinderen dat de lezers zich klakkeloos met hem of haar identificeren en daardoor alleen maar één kant van de zaak zullen zien"
(Anbeek 1982 : 69-70), kortom, om de objectiviteit tegenover de
hoofdpersonen te bewaren . Anbeek (1982 : 67) geeft wat dit achtste
kenmerk van de Nederlandse naturalistische roman betreft onder
andere het voorbeeld van De Meesters Een huwelijk (1890), waar de
auteur volgens hem een bijna vijandige houding aanneemt tegenover
zijn hoofdpersoon via negatief kwalificerende woorden .21 Omdat hij
tegen elke prijs wil vermijden dat hij personages presenteert die te
sympathiek zijn (helden zoals die in het oude idealistische proza
voorkwamen), onderstreept hij naar de mening van Anbeek (1982 :
67) de zwakheid van zijn `held' . Iets gelijkaardige doet zich naar mijn
mening voor in Het volle leven en de houding van een auctoriële ver(21) Hier en op andere plaatsen (zie bijvoorbeeld ook op p. 68, p .69, p .70 en p . 71) in De
naturalistische roman in Nederland schrijft Anbeek uitdrukkelijk dat het de auteur is die via
expliciete typeringen en inmengingen de objectiviteit tegenover de personages waarborgt . Op
p . 66 echter heeft hij het over vertellersoordeel, vertellersinmenging en expliciete typeringen
van de vertelinstantie . Er heerst in dit verband dus enige onduidelijkheid . Mij lijkt het in elk
geval het meest logische om te zeggen dat het een specifieke vorm van auctorieel commentaar
van een verteller is die de kritische distantie tegenover de personages realiseert .
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teller tegenover de twee hoofdpersonages, Odon en mevrouw Dudemaine, en in derde instantie ook tegenover meneer Dudemaine .
Hoewel Odon door zijn verwende en arrogante gedrag sowieso al
niet sympathiek overkomt bij de lezer wordt zijn onhandelbare
manier van doen door vertellerscommentaar nog eens extra in de verf
gezet . Ik geef twee voorbeelden22 :
Maar Odon bleef opgewonden en vergramd, wrokkig zelfs tegen zijn
ouders, alsof hij de schuld van 't: gebeurde ook op hen wilde leggen .
- Neen, neen, u hoeft er niet meer mee aan te komen ; ik ga d'r niet
terug, voor niets ter wereld! herhaalde hij nog nijdiger, zich bijna
ruw uit de zachte omarming van zijn
moeder loswringend . (p . 477)
en
- Hij had mij gesard en geplaagd! riep Odon . En zijn gezicht kreeg
weer dezelfde vals-nijdige uitdrukking als de avond tevoren . (p. 479480)
In feite wordt in de hele roman door een dergelijk commentaar op
Odon gegeven Wat mevrouw Dudemaine betreft, oordeelt een
auctoriële verteller bijzonder negatief over de manier waarop zij en
haar man hun kinderen opvoeden . In het volgende fragment bijvoorbeeld bekritiseert de verteller de bekrompen reactie van meneer en
mevrouw Dudemaine op de hartstochtelijke liefde van hun dochter
voor een handelsreiziger :
En zij hadden 't niet begrepen, zij hadden niet de moed noch de eerlijkheid gehad, zich één ogenblik, ernstig, diep en zonder vooroordeel in het gevoel en de smart van hun kind te verplaatsen! Laf en
kleinzielig, bang en bekrompen ., enkel vol van de ellendige begrippen en bezwaren van hun stand, dat waren ze geweest . (p . 467)
Deze passage behoort in feite tot een flashback helemaal in het begin
van de roman waarin de verteller de voorgeschiedenis van de Dudemaines vertelt op het moment dat het `eigenlijke' verhaal begint .
Vanaf dan is Odon nog de enige zoon en zal de verteller beoordelen

(22) Enkele andere willekeurig gekozen voorbeelden vind je op p. 468, p. 477 en p. 486 .
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hoe zijn ouders met hem omgaan . Ook dat blijkt allesbehalve positief te zijn . De verteller hekelt vooral de lakse houding van Odons
ouders tegenover hun zoon, die veeleer een goede dosis tucht en discipline nodig heeft . Het volgende fragment is hiervan duidelijk een
illustratie :
Stil hoopten zij, zonder het formeel te durven eisen, dat Odon aan
hun wens zou voldoen . Maar hij nam er eenvoudig geen notitie van
en de molentjes bleven storend in de winderige nachten klepperen .
Dat duurde zo enkele dagen . Meneer Dudemaine was inwendig verwoed, maar durfde nog niet flink optreden, steeds teruggehouden
door de smekingen van zijn vrouw, die in haar angst alles vermeed
wat Odon kon ontstemmen . (p . 487-488)
Verdere voorbeelden vind je nog op p . 481, p . 483, p . 484, p . 490 en
p . 494 .
Ter afsluiting van dit gedeelte over de objectiviteit in Het volle leven
wil ik nog één fragment aanhalen waarin Sidonies ouders opmerken
hoe belachelijk het is om in het midden van de nacht iedereen wakker te maken om uit te zoeken wie Odons molentjes heeft vernietigd .
Het bijzondere aan dit fragment is dat zowel Odon als zijn vader zelf
door deze opmerking afstand nemen van hun eigen houding in de
affaire van de windmolentjes :
Op haar beurt nu hoorde Sieskes vrouw de vreemde geschiedenis
aan; en toen zij met haar plompe oprechtheid uitroep : - En es da
veur zuk 'n foete-bagatelle da ze de meinschen uit ulder bedde
komen hoalen! konden Sieske, en Médard, en Seynaeve een stille
spotlach niet bedwingen . Odon zei niets meer, als voelde hij ook eindelijk 't belachelijke van zijn overdreven opvliegerij ; en meneer
Dudemaine, die zich diep schaamde, vond er niets anders op, om
hun komst daar enigszins te rechtvaardigen, dan aan Seynaeve en
Médard, en ook aan Sieske en zijn vrouw te vragen of zij soms iets
drinken wilden . (p . 497)
3 . Het volle leven :

tot slot

Uit mijn analyse van Het volle leven in het licht van Anbeeks De naturalistische roman in Nederland (1982) kunnen de volgende conclusies
worden getrokken : in deze roman staan twee overgevoelige zielen
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centraal die allebei een ontnuchteringsgeschiedenis meemaken .
Odon, wiens hypernerveuze temperament voornamelijk naar voren
komt in zijn onhandelbaar en verwend gedrag, ondergaat een ontwikkeling naar fysiek, geestelijk en moreel verval . Zijn moeder op
haar beurt wordt in haar overgevoeligheid door allerlei gebeurtenissen die haar ideaal om Odon het volle leven te geven, verstoren, keer
op keer ontgoocheld tot op het moment waarop ze sterft . Naast
Odon en mevrouw Dudemaine vertonen ook Marguerite en meneer
Dudemaine pathologische verschijnselen maar die zijn door Buysse
onuitgewerkt gebleven . Precies doordat Buysse in feite het hele gezin
Dudemaine een hypernerveus karakter heeft meegegeven, zou je verwachten dat de erfelijkheidsleer in Het volle leven expliciet wordt toegepast . Dat gebeurt niet, terwijl dat voor een andere potentieel determinerende factor, namelijk het noodlot, wel het geval is . Dat geldt
althans voor mevrouw Dudemaine, die door de noodlottige gebeurtenis van Marguerites zelfmoord van een kalm en praktisch-handelend persoon naar een echt overgevoelige ziel is geëvolueerd . Odon
daarentegen is mijns inziens zelf verantwoordelijk voor zijn degeneratie . Het vierde aspect dat volgens Anbeek (1982) de naturalistische
roman in Nederland kenmerkt, namelijk een kritische houding
tegenover de burgerij, is afgezien van twee fragmenten waarin de
typisch burgerlijke waarde van het overdreven standsbesef (Anbeek
1982 : 59) in vraag wordt gesteld, afwezig in Het volle leven . Dat gaat
dan weer niet op voor het vijfde kenmerk van de naturalistische
roman uit het Noorden : de belangstelling voor seksualiteit (Anbeek
1982) . Odons seksualiteit kent een zekere ontwikkeling naar het perverse en de climax van zijn erotomanie, waar hij als een bezetene
Sidonie voor zich opeist, is naar mijn mening, in tegenstelling tot die
van Van Vreckem (1968 : 231), helemaal niet preuts . Wat de volgende drie karakteristieken van de naturalistische roman in Nederland
en Het volle leven betreft, kan ik hier kort zijn : het taalgebruik van
deze roman kent talloze fragmenten met écriture artiste en de dialogen zijn natuurgetrouw. Voor de vertelwijze is het zo dat erlebte Rede
en het personele vertelperspectief in het algemeen overvloedig aanwezig zijn naast enkele weliswaar auctoriële passages, die volgens mij
voor het grootste deel voortvloeien uit de structuur van de roman . Ik
denk hier bijvoorbeeld aan de flash-back aan het begin van de roman
en de vele ellipsen die de verteller ertoe dwingen gebeurtenissen die
in de vertelde tijd niet worden belicht, samen te vatten . Tot slot laat
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Buysse een auctoriële verteller via expliciet negatief kwalificerende
typeringen een onpartijdige houding tegenover de hoofdpersoon
aannemen zodat de objectiviteit in deze roman wordt bewaard . Ik
hoop dat de hierboven getrokken conclusies samen met mijn uitvoeriger analyse van Het volle leven duidelijk maken dat Van Vreckem
(1968 : 231) zich vergist als hij beweert dat Buysse het onderwerp van
deze roman "op een volledig on-naturalistische wijze heeft uitgewerkt" . Behalve het aspect `kritische houding tegenover de burgerij'
beantwoordt Het volle leven immers volledig aan Anbeeks (1982)
beschrijving van de (pathologisch) naturalistische roman in
Nederland .
Wat uitgesproken naturalistisch is, kan niet idealistisch zijn . En
inderdaad, het blijkt dat Anbeeks (1982 : 13-14) beschrijving van
idealistische literatuur helemaal niet strookt met wat uit de analyse
van Het volle leven kan worden geconcludeerd . Ten eerste kunnen de
personages niet worden ingedeeld in de `goeden' en de `slechten' .
Zoals ik in het onderdeel `De objectiviteit, de afstandelijkheid in Het
volle leven' heb trachten te illustreren, wordt er een onpartijdige
houding aangenomen tegenover de hoofdpersonages : de zwakheden
van zowel Odon als zijn ouders worden extra in de verf gezet door
auctorieel vertellerscommentaar met het oog op de objectiviteit . Ten
tweede kent Het volle leven geen happy-end : voor zowel Odon als
voor zijn moeder (en ook voor zijn vader, hoewel dat minder uitgewerkt blijft) is de plot een geschiedenis van een ontnuchtering .
Bovendien eindigt de roman met de scène waarin Sylvain, Odons
zoon, bedenkelijke foto's van zijn ouders vindt en het zo aanvoelt
alsof 't Landjuweel ook voor hem een vervloekte toekomst klaar heeft
(p. 614) . Ten derde ontbreekt in dit werk elke wonderlijke of opzienbarende gebeurtenis uit de traditie van de avonturenroman . Tot slot
heeft Het volle leven geen auctoriële vertelinstantie die een duidelijke
scheiding aanbrengt tussen `edele' en `onedele' personages om aldus
het oordeel van de lezer te manipuleren en bij hem sympathieën op
te wekken voor het ene personage, maar voor het andere dan weer
niet.
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HET RECHT VAN DE STERKSTE:
Een Vlaams plattelandsgezin als locus
horribilis en gedroomde locus amoenus
door
Romain John van de Maele

ik heb nooit onderwerpen van romans of novellen gezocht . Altijd hebben zij zich aan mij opgedragen . Sommige plotseling, als in een weerlicht. Andere heel langzaam, in verloop van jaren .
Cyriel Buysse'
De Gentse literatuurhistoricus Van Elslander beschouwt de publicatie van de rauwe novelle De bietenstekker (1890) als de doorbraak van
het naturalisme in Vlaanderen . 2 Voor de criticus R.F. Lissens is Cyriel
Buysse (1859-1932) `dé vertegenwoordiger van het naturalisme .' 3
Een eerder gepubliceerde novelle roept, volgens Van Elslander, herinneringen op aan het werk van Conscience, de gezusters Loveling en
George Sand, niet aan de naturalistische werken van Guy de
Maupassant en Emile Zola. 4
De lokroep van het naturalisme is echter onweerstaanbaar. Op 28
juni 1 890 schrijft Buysse aan Emmanuel de Bom 5 dat hij aan een
`Oost-Vlaanderschen naturalistischer roman' werkt . 6 Elders is het
naturalisme op dat ogenblik al over zijn hoogtepunt heen . In 1887,
het jaar waarin de eerste Nederlandse naturalistische roman verschijnt (Een liefde van Van Deyssel), verkondigt F. Brunetière het

(1) Zie Yves T'Sjoen, `Brieven van Paul Wijnarts, Willem Rombaut en Cyriel Buysse', in :
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XX (Gent 2004) p . 91-106, alwaar 102 .
(2) A. van Elslander, Cyriel Buysse Uit zijn leven en zijn werk 1(Antwerpen 1960) p. 42.
(3) R .F. Lissens, geciteerd in : Marc Galle, Cyriel Buysse (Brugge 1966) p . 9 . Vergelijkbare
opvattingen vindt men o .a. in: C .G .N, de Vooys en G . Stuiveling, Schets van de Nederlandse
letterkunde (eenendertigste druk; Groningen 1971) 144 en Romain Debbaut, `De wereld van
Cyriel Buysse', in : Cyriel Buysse, Romans en verhalen (Leuven 1986) p . 7-14, alwaar 7.
(4) Van Elslander, Cyriel Buysse, p . 36 .
(5) Emmanuel de Bom (1868-1953) publiceert in 1898 de eerste Vlaamse stadsroman
( Wrakken) . Hij is samen met Cyriel Buysse, August Vermeylen en Prosper van Langendonck
redacteur van het tijdschrift Van nu en straks (1893-1894) .
(6) Van Elslander, Cyriel Buysse, p . 45 .
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einde van het naturalisme in La banquerotte du naturalisme.' In
Frankrijk verschijnt in 1 893 Le docteur Pascal, het laatste deel van
Zola's romancyclus Les Rougon-Macquart.
Hetzelfde jaar verschijnt Buysses Oost-Vlaamse naturalistische
roman, Het recht van de sterkste, bij W. Versluys, de uitgever van De
nieuwe gids. Alfons de Cock, die het werk reeds in december 1893
recenseert, en P.H .S . van Vreckem, die in 1956 een essay wijdt aan
Buysses romandebuut, wijzen op overeenkomsten met het werk van
Zola .$ Buysse erkent zelf dat hij door Zola's romans is beïnvloed . Die
kwestie behoeft geen verdere uitleg. 9
In dit essay zoek ik een antwoord op de vraag hoe een Vlaams plattelandsgezin, door het gebruik van opvallende woordvelden en/of
beelden, in Het recht van de sterkste als locus horribilis en gedroomde
locus amoenus wordt gepresenteerd . Het antwoord op deze vraag kan
inzicht bieden in de stilistische en de inhoudelijke spanningen in
Buysses debuutroman, en bijdragen aan een betere situering van deze
roman in een lange literaire traditie, die niet bij Guy de Maupassant
en Emile Zola is begonnen . 10 Zola heeft ook zelf benadrukt dat hij
niets heeft uitgevonden, `zelfs niet het woord naturalisme' ; hij ziet
zichzelf als `staande in een lange traditie ." 1
(7) Zie Romain Debbaut, `De konsekratie van de burger bij Cyriel Buysse 1894-1903', in :
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap II (Gent 1986) p . 55-106, alwaar 55 .
(8) Zie Van Elslander, Cyriel Buysse, p . 52 en .
P H .S . van Vreckem, `Het recht van den sterkste en Emile Zola', in : Nieuw Vlaams tijdschrift 1013 (1956) p . 296-309 .
(9) De canonisering van Buysse als een (vooral) door Franse auteurs beïnvloed naturalist
heeft vooral haar bekroning gevonden in de dissertatie van P.H .S van Vreckem . Van Vreckem
heeft wel (en overigens terecht) beklemtoond, dat Buysse `nooit een integraal vertegenwoordiger van de Franse strekking' is geworden . `Door de intieme verstrengeling van romantiek en
naturalisme' acht hij het werk van Buysse `merkwaardig verwant aan zijn voorbeelden, Zola,
Huysmans, Flaubert .' .H
P .S van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk
van Cyriel Buysse (Brussel 1968) p. 325 .
Van Vreckems nadruk op de Franse voorbeelden wordt later gerelativeerd door o .a. Romain
Debbaut. Hij benadrukt, dat `Buysses literaire code iets minder eenvoudig [is] dan men
geneigd is te denken, en dan ook [Buysse zelf] misschien dacht .' Romain Debbaut, `Cyriel
Buysse en het naturalisme', in: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap V (Gent 1989)
p . 77-129, alwaar 98 .
(10) De criticus André Demedts beschouwt niet alleen Zola en De Maupassant, maar ook
Conscience, de gezusters Loveling, Zetternam en Joanna Courtmans als wegbereiders van
Buysses naturalisme. André Demedts, `Cyriel Buysse, een groot verteller', in : Mededelingen
van het Cyriel Buysse Genootschap I (Gent 1985) p . 29-39, alwaar 30 . Voor Buysses naturalistische voorlopers en tijdgenoten in Vlaanderen, zie ook Van Vreckem, De invloed van het
Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, p . 1-63 .
(11) Geciteerd in : B . Luger & G . Lodders, `Naturalisme', in : G.J . van Bork & N. Laan
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Bij de beesten af
In 1846, ruim vóór Buysses geboorte, beschrijft Charlotte Brontë
(1816-1855) in The professor12 de gelaats- en lichaamstrekken van
Vlamingen . Na een studieverblijf in Brussel is ze van oordeel dat
Vlamingen intellectueel inferieur zijn 13 , en ze brengt die inferioriteit
in verband met erfelijke factoren en het milieu . 14 Een van haar protagonisten legt ze de volgende woorden in de mond : `[Vlamingen
zijn] lastdieren .' 15 Ook Hendrik Conscience (1812-1883) vergelijkt
nu en dan zijn romanfiguren met dieren . In De gierigaard (1852)
beschrijft hij het personage Thijs als een slang, een serpent, een loeiende stier, een hyena en een wild gedierte .' 6 Het is geen fraai beeld,
maar het is toch minder bij de beesten af dan in de debuutroman van
Buysse .
Een van de opvallendste woorden in Het recht van de sterkste was en
blijft beest met de vele varianten zoals dier, zwijn en varken, oude
bok, teef, kattin, roofdieren .'' Tot hetzelfde woordveld behoren ook :
dierlijke drift, de werkwoorden klauwen en krabben, gebrul van een
wild beest, kudde en beestengeilheid . 18 Ook in De biezenstekker
gebruikt de verteller gelijkaardige woorden .' 9 Hoewel beest vooral
een mannelijke lading dekt, wijzen de woorden teef en kattin erop
dat ook vrouwen nu en dan met dierlijk gedrag worden geassocieerd .
`Reus' Balduk - steeds op iconische wijze met een hoofdletter

eds ., Twee eeuwen literatuurgeschiedenis . Poëticale opvattingen in de Nederlandse literatuur
(Groningen 1986) p . 118-142, alwaar 124 .
(12) De roman wordt postuum uitgegeven in 1857.
(13) Charlotte Brontë schrijft : ` . . . the true Flamand physiognomy, where intellectual inferiority is marked in lines none can mistake .' Charlotte Brontë, The professor (London 1985) p. 54 .
(14) Ook de Vlaamse meisjes worden als inferieur bestempeld: ` . . . inferior-looking
Flamandes, including two or three examples of that deformity of person and imbecility of intellect whose frequency in the Low Countries would seem to furnish proof that the climate is such
as to induce degeneracy of the human mind and body . . .' Brontë, The professor, p . 80 .
(15) `Des bêtes de somme . . .' Ibidem, p. 72 .
(16) Hendrik Conscience, De gierigaard (Brussel z.j .) p . S3 : slang; 73 : serpent; 146 : loeiende stier ; 147 : hyena en wild gedierte .
(17) Cyriel Buysse, Het recht van de sterkste (Antwerpen 1984) p .12: dier; 24 : zwijn en varken ; 23 : oude bok; 31 : teef; 18 : kattin ; 132 : roofdieren.
(18) Buysse, Het recht van de sterkste, p.18 : dierlijke drift, klauwen en krabben ; 42 : gebrul
van een wild beest; 121 : kudde ; 99 : beestengeilheid.
(19) Cyriel Buysse, `De biezenstekker', in : Idem, Romans en verhalen (Leuven 1986) p.1748, alwaar 25 : wild beest; 34 : ruwe poten .
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geschreven - verpersoonlijkt vanaf het eerste hoofdstuk de dierlijke
drift . Dit beeld verdringt Reus' volledige naam, Kamiel Balduk, naar
het eind van hoofdstuk VII .
In Het recht van de sterkste heeft Buysse het leven in de Zijstraat
beschreven . In deze beruchte straat wonen landarbeiders, wiedsters
en stropers . Het leven is er onderworpen aan de brute kracht van de
man . De hoofdpersoon is de breekbare en zuivere Maria, die door
Reus wordt verkracht en met hem trouwt als blijkt dat ze `eraan' 20
(zwanger) is . Het huwelijk wordt vrij snel een hel, en Maria - die ooit
van een gezin als locus amoenus heeft gedroomd - wordt in haar
onderworpenheid geconfronteerd met het gezin als locus horribilis .
Ze vindt slechts tijdelijk - en dan nog in beperkte mate - rust als
Reus, na een groteske visvangst, in de gevangenis belandt . Deze
uiterst bondige samenvatting gaat voorbij aan de vele scharniermomenten en aan de inbedding van het geweld en het gezin in een bredere maatschappelijke context, waarvan de Zijstraat en haar bewoners - `de heffe des volks, alles wat Brakel aan slecht en bedorven
gepeupel telde . . .' 21 - slechts één facet vertegenwoordigen .
De verteller confronteert de lezer aan de ene kant met brutale mannen - beesten - die hun instinctieve onderwerpings- en paringsdrang
botvieren op meisjes en vrouwen die op een fatalistische manier het
recht van de sterkste aanvaarden, en aan de andere kant met de
breekbare zuiverheid van Maria (immaculata), de zachtaardigheid 22
van Slimke (Theofiel) Snoeck en de razernij van Maria's moeder.
Zoals andere in hun eer aangetaste vrouwen haalt ook Maria's moeder fysiek en verbaal uit naar haar dochter . Vrouw Beert doet me denken aan de rijke boerin Malivoire, die in De bekentenis, een verhaal
van Guy de Maupassant (1850-1893), haar zwangere dochter scheldwoorden als slet en sloerie23 naar het hoofd slingert en haar bovendien nog een pak slaag geeft . Het verhaal is echter minder droefgeestig dan de roman van Buysse . Ook mevrouw Malivoire en haar dochter Céleste berusten na de scheldpartij in het gebeurde . Ze gaan er
uiteindelijk op een utilitaristische manier mee om, en dat is heel wat

(20) Buysse, Het recht van de sterkste, p . 42 .
(21) Ibidem, p . 17 .
(22) Ibidem, p . 28 .
(23) Guy de Maupassant, De beste verhalen 2 (Amsterdam 1987) p . 556 .
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anders dan het naturalistisch uitgangspunt dat de mens `synchroon
en diachroon gedetermineerd is .' 24
Ongewenste en buitenhuwelijkse zwangerschap is in de Zijstraat
heel gewoon. Nadat Reus Maria omver heeft geworpen, bespreken de
wiedsters hun eigen ervaringen : Moeffe Vrieze is slechts twintig jaar
oud en heeft drie kinderen . Ze was slechts veertien toen ze door een
`oude [ . . .] uit het klooster' werd gelokt . 25 Oele Feeffe is dertig jaar
oud en heeft één kind . Zij werd door een boer tot gemeenschap
gedwongen . Muimme Taey is tweeëntwintig jaar . Ze heeft twee kinderen en is zwanger van een derde . Zij geraakte niet uit de `klauwen'
van het Slijperken . 26 Verool - een niet mis te verstane bijnaam 27 ontfermt zich alleen over haar vier kinderen .
[ . . .] Allen waren met geweld, met bedrog of door verrassing gepakt
geweest ; en wat ze daarvan onthouden hadden was geen spijt over 't
verlies van hun eer, noch een walg voor de brutaliteit van de aanslag,
maar wel een indruk van gefopt-zijn, gepaard aan een onbewust
gevoel van eerbied voor de kracht van de man, van noodzakelijke
onderwerping aan het recht van de sterkste .28
Ook Maria legt zich neer bij het recht van de sterkste, maar zij geeft
zich wel rekenschap van haar verlies . Zij beseft dat haar bescheiden
droom van een gezin als locus amoenus, `ergens te lande, ver van de
woelige, walgelijke Zijstraat'29 , na de verkrachting een onbereikbaar
ideaal is .

Het recht van de sterkste: een andere ervaring

Na een aaneenschakeling van gewelddadige scènes vraagt Reus Maria
op een ongewone manier ten huwelijk . Op het eerste gezicht betekent het voorgestelde huwelijk een eerherstel, maar Maria stemt

(24) Luger & Lodders, `Naturalisme', p . 119 .
(25) Buysse, Het recht van de sterkste, p. 23 .
(26) Ibidem, p. 25 .
(27) Het Franse substantief vérole is een synoniem van syfilis ; petite vérole, of variole betekent pokken.
(28) Buysse, Het recht van de sterkste, p. 26.
(29) Ibidem, p. 27 .
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vooral met het huwelijksaanzoek in om het haar toegestopte geld,
`dat haar en haar kind van de ellende zou redden . . .' 30 Ook zij verdringt haar gevoelens - haar onuitgesproken weigering - uit utilitaristische overwegingen .
Deze ontwikkeling luidt een nieuwe fase in . Reus, het beest waarvan al eerder is gebleken dat het een `mensenstem' 31 heeft, wordt
zachtzinniger, en de hoofdstukken waarin het huwelijk en de uitstap
op de bruiloftsdag worden beschreven, zijn minder naturalistisch
gekleurd . De burgerlijke - en de kerkelijke - huwelijksplechtigheid
verloopt zonder veel ceremonieel en weerspiegelt de ongeletterdheid
van de plattelandsbevolking . Alleen Maria zet `ontroerd, met trage,
licht bevende hand, haar naam onder de akte .' 32 Een realistisch detail,
zoals het `stroppen' 33 op de terugweg naar huis, verhoogt de waarachtigheid van de beschrijving . Dit gebruik, waarbij men met een over
de straat gespannen touw de weg verspert, wordt ook schutten of
schatten genoemd . 34 Met een traktatie kopen de jonggehuwden hun
verbintenis bij de jonkheid af. Zelfs in de straat van het gepeupel
worden bepaalde gewoontes gerespecteerd .
Ook de uitstap naar Gent en het bezoek aan de Scheldewerken
worden realistisch beschreven, zonder vergelijkingen en metaforen,
tot Maria, onder de indruk van wat ze ziet, het recht van de sterkste
intuïtief op een sociaaldarwinistische manier ervaart :
Dat grootse werk had ook in zich iets overweldigende, iets verkrachtends, dat haar als de weerschijn van haar eigen lot voorkwam . Ook
dáár was het zwoegen en lijden ; ook daar heerste het ruwe recht, het
recht van de sterkste en geenszins het eigen goedvinden noch de
individuele wil . 35
Het recht van de sterkste krijgt plots een bovenpersoonlijke dimensie . Het labeur wordt een schakel in een lange genealogische reeks :

(30) Ibidem, p . 47 .
(31) Ibidem, p . 33 .
(32) Ibidem, p . 51 .
(33) Ibidem, p . 52 .
(34) Zie Gerard Rooijakkers, `Opereren op het snijpunt van culturen : middelaars en media
in Zuid-Nederland', in : Peter te Boekhorst, Peter Burke & Willem Frijhoff ede ., Cultuur en
maatschappij in Nederland 1500-1850 (Meepel en Heerlen 1992) p . 245-283, alwaar 260 .
(35) Buysse, Het recht van de sterkste, p . 55 .
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Zo hadden haar vader, haar grootvader, al haar voorouders
gezwoegd; zo zouden haar man, haar kinderen, al de afstammelingen
van haar bloed ook hun leven lang moeten doen . 36
Deze overpeinzing, dit realistisch en tegelijkertijd naturalistisch
inzicht contrasteert fel met de grote, wilde vaart in de vorige hoofdstukken . Deze stille bespiegeling is hét naturalistisch moment par
excellence. Naturalistische schrijvers leggen vaak de nadruk op de
ongedifferentieerde werking van natuurwetten als allesoverheersende
mechanismen. 37 Aan de andere kant is Maria's onuitgesproken
inzicht ook een scharniermoment en een noodzakelijk stilistisch
intermezzo tussen ontucht, misère en braspartijen en nog groter
onheil . Onheil is slechts onheil in vergelijking met harmonie,
ontucht en dierlijkheid veronderstellen hun tegendeel . Het kwaad is
ondenkbaar zonder het goede .
In Het recht van de sterkste belichaamt de breekbare, zuivere Maria,
ondanks haar afstamming en het fnuikend milieu waarin ze is opgegroeid38 , het burgerlijk opvoedingsideaal van de verteller . Van dat ideaal vindt men ook een zwakke afspiegeling bij Reus, althans vóór hij
volledig afglijdt naar een misdadige levensstijl . `De van zijn ouders
geërfde traditie, door arbeiden zijn brood te verdienen, en een soort
van ingeboren fierheid' 39 vormen voorlopig een dam tegen verder
onheil . De aftakeling van zijn normbesef gaat, zelfs nadat hij heeft
toegegeven aan de lokroep van het dievenleven, nog steeds gepaard
`met een overblijfsel van schaamtegevoel [en] het besef van [Maria's]
waardigheid en zijn verdorvenheid . . .' 40

De verloren eer van Maria Beert
Een tweede opvallend woordveld heeft te maken met (seksuele en
maatschappelijke) eer en schaamte . Tot dit woordveld behoren o .a .

(36) Ibidem.
(37) Luger & Lodders, `Naturalisme', p . 119 .
(38) Maria's vader lijkt op de andere mannen uit de Zijstraat ; haar broer, een vaak veroordeelde dief, is naar het buitenland vertrokken .
(39) Buysse, Het recht van de sterkste, p . 74-75 .
(40) Ibidem, p . 95 .
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eerlijkheid, afkeuring, preuts en deugden .41 De verloren seksuele eer
wordt uitgewist door het huwelijk, maar dit eerherstel betreft slechts
één facet van de verloren eer. Het brutale gedrag van Reus, die eerst
stroper wordt en daarna een gemene dief, ontaardt in mishandelingen van Maria `om het louter genoegen' van het mishandelen . 42 Ook
Reus' minnares, Witte Manse, deelt in de klappen . Reus geeft haar
schoppen en slagen, `juist als aan een wettelijke vrouw .' 43 Het recht
lijkt exclusief mannelijk te zijn, en het gaat in Het recht van de sterkste niet gepaard met even duidelijke plichten . Alleen de vrouwen lijken plichten te hebben - o .a. de plicht zich te onderwerpen en het
onuitgesproken gebod voor het gezin te zorgen . Maria, die van een
ideaal gezin heeft gedroomd, staat met de rug tegen de muur en is er
erger aan toe dan Cecilia in De gierigaard van Conscience . Ook zij
wordt mishandeld :
[Thijs] trapte het meisje zoo geweldig op den voet, dat eene pijnlijke zenuwrilling over gansch haar lichaam liep . Zij sprak geen woord .
Dan bewoog hij zijne ellebogen bij haar hoofd en stiet haar wreedelijk in het aangezicht, zonder dat echter eene klacht haren mond
ontviel . Integendeel, zij kroop ineen en maakte zich klein, als
iemand die zich aan lijden verwacht en het met machtelooze onderwerping aanvaardt . 44
Ruim veertig jaar vóór Maria ziet Cecilia het huwelijk als `de vernietiging van het vrouwelijke wezen' - een `vernietiging door het goddelijk gebod, door het gevoel des plichts, door de onverbiddelijke
noodzakelijkheid .' 45 Ongehuwd behoudt ze haar eigen wil . Als vrouw
van Thijs moet zij zich onderwerpen aan zijn begeerte en zijn wil,
hem `toebehooren als eene lijfeigene slavin!' 46
Na een groteske en mislukte visdiefstal, waarbij Reus zich tot leider
van een dievenbende ontpopt, wordt Maria's precair eerherstel ongedaan gemaakt . De wonderbare visvangst is ook een scharniermoment . Het stoutmoedig avontuur herinnert aan de volksboeken over

(41) Ibidem, p . 93 .
(42) Ibidem, p . 99 .
(43) Ibidem, p . 94 .
(44) Conscience, De gierigaarch p. 80 .
(45) Ibidem, p . 84 .
(46) Ibidem.
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`de beruchte benden van Baekeland en van Cartouche . . .' 47 De verteller onthult zelf de bronnen van de twee hoofdstukken waarin hij een
ander taalregister opentrekt . 48 Dit intermezzo verdringt voor een
korte tijd de huiselijke onvrede en de brutale beestengeilheid . 49
Nadat Reus en zijn bende veroordeeld zijn, breekt voor Maria een
periode van relatieve - armoedige - rust aan, al probeert ook Slimke
Snoeck `met zijn glimlachend meisjesaangezicht'S 0 haar tot geslachtsgemeenschap te dwingen . Niet de wederzijdse intimiteit drijft hem
naar Maria, maar de afwezigheid van Reus en de `goesting' . 51 De
(dierlijke) drift onderdrukt kennelijk volkomen elke vorm van respect . Maria's verzet ontlokt hem de volgende reactie : `Wat kan het u
schelen, nu gij er toch `aan' [zwanger] zift : gij moet het toch niet laten
voor zulk nen smeerlap van 'n man gelijk de uwe . . .' 52 De vastberadenheid van Maria brengt hem tot inkeer en een weinig later zinkt
hij `ineens beschaamd en als verlamd, op een stoel neer.' 53
Voor Maria is de maatschappelijke oneer die gepaard gaat met
`bedelen' of `schooien', haar laatste `reddingsmiddel' in bittere financiële noodS 4, echter erger dan de aanval op haar seksuele eer . Slimke
Snoeck kan ze zelf van het lijf houden, maar het geldgebrek en de
hongersnood zijn taaiere, ongenode gasten . `Met van schaamte blakende wangen' 55 loopt ze, samen met andere vrouwen, bedelend door
de straten . Deze maatschappelijke oneer, die zo haaks op haar levensideaal staat, blijft haar achtervolgen tot in het graf . Na de terugkomst
van Reus verzet ze zich nog wel tegen diens ontuchtige handelingen
met haar zus Lisa, maar zij heeft de strijd dan al verloren . Als bezegeling van haar ellendig lot wordt ze zonder veel plichtplegingen
begraven in een waardeloze kist, die bij het dichtgooien van het graf

(47) Buysse, Het recht van de sterkste, p . 119 .
(48) In een `Vergelijkende proeve van interne kritiek' bestempelt Van Vreckem dit intermezzo als het resultaat van een constructiefout . De wijlopige beschrijving van de strooptocht
`draagt geenszins bij tot het thema van de roman .' Van Vreckem, De invloed van het Franse
naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, p . 273 .
(49) Buysse, Het recht van de sterkste, p . 99 .
(50) Ibidem, p . 123 .
(51) Ibidem, p . 124 .
(52) Ibidem, p .125 .
(53) Ibidem .
(54) Ibidem, p . 121 .
(55) Ibidem .
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openbarst . De grafdelver gooit na de eerste `vervroren klompen'SG
fijne aarde in de put . . . `als een herhaling van de afschuwelijke aanslag, waaronder Maria jaren tevoren, ginds in de zandweg, tussen
Akspoele en Brakel, bezweken was . . .'S 7 Ook bij het bewijzen van de
laatste eer (oneer) wordt Maria `bezoedeld en verkracht .'S8

De locus amoenus als element van het beschavingsoffensief
In de Middelnederlandse literatuur verwijst de topos van de lieflijke
plaats (locus amoenus) naar `de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de
beschaafde gemeenschap .'S9 De lieflijke plaats wordt er tegenover de
natuur gesteld . Heil is enkel te vinden in een harmonische gemeenschap, en de bespiegelingen over natuur en cultuur zeggen, volgens
Jozef Janssens, meer over de `statusgevoeligheid van een hofpubliek
dan over een middeleeuwse visie op de natuur .'60 De locus amoenus
wordt in de middeleeuwse literatuur ook geassocieerd met de deliciae
of genotselementen . 61
In de periode 1780-1850 is de topos een onderdeel geworden van
het burgerlijk opvoedingsideaal . In die tijd krijgt het burgerlijk gezin
een `naar binnen gericht gezicht.' 62 Het (ideale) gezin wordt geassocieerd met `huiselijkheid, moederliefde, kinderzorg, patriarchale rechten en plichten, een zekere kameraadschap, echtelijke liefde, maagdelijkheid voor het huwelijk, levenslange trouw en privacy .'G3 Het is precies in die zin dat ook Maria het huwelijk als een lieflijke plaats
opvat . Haar ideaal is gebaseerd op zuiverheid, eer en respect, en het
staat haaks op de open, lage cultuur van de Zijstraat . In die beruchte straat is het gezin een naar buiten gerichte `ontmoetingsplaats' .
Maria's ideaal steekt schril af tegen de opvattingen van Reus, die
vooral aan zijn rechten denkt . 64 Het ideaal is ook de absolute

(56) Ibidem, p.150 .
(57) Ibidem, p.151 .
(58) Ibidem .
(59) Jozef Janssens, `De natuurlijke omgeving', in : Manuel Stoffers cd ., De middeleeuwse
ideeënwereld 1000-1300 (Heerlen en Hilversum 1994) p. 171-200, alwaar 175 .
(60) Janssens, `De natuurlijke omgeving', p. 177 .
(61) Ibidem, p. 183 .
(62) Dirk Damsma, `De dubbele revolutie in het gezin', in : Ton Zwaan cd., Familie, huwelijk en gezin in West-Europa (Amsterdam en Heerlen 1993) p . 165-192, alwaar 192 .
(63) Damsma, `De dubbele revolutie in het gezin', p . 192 .
(64) In de negentiende eeuw bepaalt het huwelijksrecht o .a . dat de vrouw gehoorzaamheid
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tegenpool van de utilitaristische visie die Thijs in
woordt :

De gierigaard

ver-

Het [huwelijk] is de verbintenis van twee personen, die hun leven in
gemeenschap leggen, om er meer voordeel uit te trekken . [ . . .] Min
noch meer dan twee kooplieden, die hun geld te zamen brengen, om
grooteren handel te kunnen drijven . ó5
Maria is echter meer dan een zuivere en breekbare vrouw, ze is een
type. Ze is de incarnatie van het burgerlijk huwelijksideaal . Hoe
`naturalistisch' het woordgebruik ook mag zijn, de verteller laat in
zijn kaarten kijken . Op de laatste bladzijde worden de laatste oneer
en Maria's ideale bestemming in één zin samengeperst . Haar `heerlijk
geschapen lichaam, geboren en gevormd tot het genieten van geluk
en liefde' wordt een laatste maal `bezoedeld en verkracht .' 66 In deze
beschrijving, die een romantische visie verraadt, wordt cultuur - met
de gepaste deliciae of genotselementen - ongenadig tegenover natuur
geplaatst . Buysses antithetische benadering maakt duidelijk, dat hij
geen vuilschrijver is . Wat de intenties betreft, sluit Het recht van de
sterkste aan bij het schroomvallig realisme van o .a . Conscience en
Domiep Sleeckx (1818-1901) .
Sleeckx heeft in 1 862 het realisme verdedigd tijdens de eerste zitting van het Taal- en Letterkundig Congres te Brugge : `Ik wil u spreken over het realismus in de letterkunde . Nog meer : ik wil ten voordeele van dit realismus eene lans breken .' 6' Tijdens die lezing verzet
hij zich wel tegen de Franse realisten, die `in het zedelijke zoowel als
in het stoffelijke, onderwerpen behandelen, die niet mogen behandeld worden . . .' 68 In 1 878 heeft hij het over de `gewrochten'69 van
Victor Hugo, Balzac, George Sand en Zola. Omdat ze hun lezers in
Parijs niet met zedelijk verheven werk kunnen behagen, nemen ze,
volgens Sleeckx, hun toevlucht tot onzedelijke, `verderfelijke schril

verschuldigd is aan haar man . `De vrouw is verplicht met den man samen te wonen en hem
overal te volgen waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te houden . . .' (Burgerlijk Wetboek) .
(65) Conscience, De gierigaard , p . 83 .
(66) Buysse, Het recht van de sterkste, p. 151 .
(67) Domiep Sleeckx, Literatuur en kunst 1(Gent 1880) p. 261 .
(68) Sleeckx, Literatuur en kunst 1, p . 270 .
(69) Ibidem, p. 54 .
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ten .''° Hij verwijt de Franse realisten `effectmakerij' 71 , en Madame
Bovary bestempelt hij als `een roman, waarin, benevens blijken van
het onbetwistbare talent, overdreven realistische uitspattingen voorkomen . . . In een voetnoot bij de uitdrukking `realistische uitspattingen' merkt hij op, dat de Franse realisten en naturalisten hun lezers
vaak op `walgelijke dingen'73 vergasten .
In de besprekingen die Sleeckx' collega's aan Het recht van de sterkste wijden, weerklinkt een echo van diens aanklacht tegen het Franse
realisme en naturalisme - een aanklacht die men ook aantreft in het
bericht waarmee Conscience op 15 november 1 849 De loteling
opent . Conscience belooft zijn lezers een `getrouwe afspiegeling' 74 van
het leven in de Kempen, en hij stelt zijn eigen verhalen tegenover `de
heerschende mode' :
'72

[Mijn verhalen] zijn geen mengsel van bloed, van dieventaal, van
oneer, van overspel, van naakte ontucht, van spottend ongeloof, van
vernielzuchtige moedeloosheid ; zij doen bij den lezer het haar niet te
berge rijzen uit schrik voor zijne eigene deugd en voor de toekomst
van het menschdom, 7
S

Het dominante woordveld rond verdierlijkte drift is voor veel recensenten een `uitspatting', al gebruiken ze een ander vocabulaire . In De
gids heeft J .N . van Hall het over Buysses `gewilde grofheden en wildheden .' 76 Sleeckx' vroegere leerling aan de normaalschool in Lier, de
Oost-Vlaming Alfons de Cock (1850-1921), heeft geen bezwaar
tegen het realisme en het naturalisme, maar wel tegen een aantal te
sterk gekleurde gesprekken :
Doch, al behoor ik niet tot de preutschen, ik zag hier zekere ultranaturalistische gesprekken en toneelera liever minder gekleurd ; het
boek zou er enkel bij winnen en even waar zijn . Immers, de volstrekte, naakte waarheid kan in dergelijke gevallen nooit geschreven wor-

(70) Ibidem, p . 55 .
(71) Domiep Sleeckx, Literatuur en kunst 2 (Gent 1885) p . 317.
(72) Sleeckx, Literatuur en kunst 2, p . 317 .
(73) Ibidem .
(74) Hendrik Conscience, De loteling (Brussel z .j .) p . 11 .
(75) Conscience, De loteling, p. 10 .
(76) Geciteerd in : Van Elslander, Cyriel Buysse, p . 49 .
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den, want zatte boeren zeggen vaak meer vloekwoorden dan andere,
en onze buitenmeisjes . ., voeren somtijds vuiler gesprekken, - ik
hoorde dat met eigen oren - dan de heer Buysse haar in den mond
legt . . ."
De Cock, van 1 869 tot 1904 onderwijzer in de Oost-Vlaamse dorpen Moorsel, Herdersera en Denderleeuw, kent de zeden en het taalgebruik van de plattelandsbevolking . Hij verzet zich tegen het ultranaturalisme uit artistieke overwegingen . Na het lezen van de recensie
schrijft Buysse op 27 december 1 893 een brief aan De Cock, waarin
hij de recensent gedeeltelijk bijtreedt . Hij beklemtoont ook, dat hij
zijn lezers geen zedelijke strekking wil opdringen : `Een ieder trekke
uit mijn werk de moraal die hij wil of trekke er ook geene hoegenaamde uit . . .' 78 De morele les, die een lezer uit een roman kan trekken, is steeds persoonlijk gekleurd, maar Buysses stelling is een
understatement . De korte romantische overweging in de slotfase van
het boek doorbreekt de naturalistische opzet en maakt van Het recht
van de sterkste een indirect pleidooi voor de idealen van het beschavingsoffensief. Het gezin als locus amoenus is het fundament van de
beschaving. Een plattelandsgezin, zoals men dat in de Zijstraat - een
naam met een symbolische lading - kent, staat haaks op het ideaal
dat Buysse en vele anderen voor ogen staat . Zoals in Zola's romans,
sluiten de determinerende factoren de `overtuiging van de veranderbaarheid van de maatschappij' 79 in Het recht van de sterkste niet uit .
In de periode 1870-1880 maken de gezinnen in de echte Nevelse
Zeistraat vaak deel uit van samengestelde huishoudens met een relatief losse en open structuur ; ze wijken sterk af van het meer voorkomende conjugale gezin . 80 De Zeistraat (Zijstraat) mag dan al niet
representatief zijn voor het Vlaamse platteland, Buysse heeft er zich
alleszins door laten inspireren . De samengestelde huishoudens die hij
er leert kennen, kunnen bezwaarlijk als locus amoenus worden
beschouwd, maar de grauwe realiteit van die verpauperde buurt is
geen alibi voor het gezin als locus horribilis .

(77)
(78)
(79)
(80)

Ibidem, p . 50 .
Ibidem, p . 51 .
Luger & Lodders, `Naturalisme', p . 125 .
J . Taeldeman, `De Nevelse Zeistraat anno 1870-1880 en die van Buysse', in :
Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap III (Gent 1987) p . 137-149, alwaar 139 .

277

Een koppelteken
Buysse loopt niet hoog op met Zola's `wetenschappelijke tendenz,
bijv. [ . . .] de quaestie van de herediteit .'81 In de tweede druk van Het
recht van de sterkste schrapt hij dan ook een belangrijke passage . Op
die manier dempt hij `de echo van de poëtica van Zola met zijn sterke nadruk op het `erfelijk karakter van de ondeugd .' 82 `De macht, de
vitaliteit der erfelijke Ondeugd' 83 (met hoofdletter) is beheersbaar, en
het gezin als locus amoenus is meer dan de vergeefse droom van de
onteerde Maria . Aan die impliciete boodschap gaat de contemporaine kritiek voorbij . De recensenten staren zich blind op het woordveld
waarin het mannelijk dier centraal staat . Ze beseffen wellicht niet,
dat Conscience al eerder op een schroomvallige wijze aandacht heeft
gevraagd voor de problemen die Buysse zo navrant heeft beschreven .
Ik beschouw Buysses `Oost-Vlaanderschen naturalistischer roman'
als de aanzet tot een gesprek over het gezin als locus amoenus én als
element van het beschavingsoffensief . Anne Marie Musschoot heeft
erop gewezen dat Buysses naturalisme niet consequent is, `doordat de
romantische component vaak zo sterk naar voren [komt] in zijn
werk .'84 Het recht van de sterkste is, evenals Germinal (1885) van
Zola, geen zuiver naturalistische roman, want `the naturalist novel, as
Zola portrayed it, is a theoretical construct .' 85 Deze (vast)stelling kan
ook neutraler worden geformuleerd . Luger en Lodders hebben erop
gewezen, dat de naturalistische roman vanaf de beginperiode een
`hybridisch karakter' heeft . 86
Buysses debuutroman, met zijn uitdagende woordveld rond menselijke beestengeilheid, bevat opvallende naturalistische elementen,
maar de verteller doorbreekt steeds weer op impliciete en expliciete
wijze de uitgangspunten van het naturalisme . Wat Van Deyssel over
het werk van Zola heeft geschreven, geldt ook voor Het recht van de

(81) Geciteerd in : Debbaut, `Cyriel Buysse en het naturalisme', p. 82 .
(82) Anne Marie Musschoot, `Het naturalisme in Vlaanderen', in : Ton Anbeek e .a.,
Nederlandse literatuur na 1830 (Brussel en Utrecht) p . 100-105, alwaar 102 .
(83) Musschoot, `Het naturalisme in Vlaanderen', p . 102 .
(84) Ibidem, p.103 .
(85) Nicolette David, `Germinal : the naturalist novel', in : Delis Da Sousa Correa ed ., The
nineteenth-century novel Realisms (London 2000) p . 357-379, alwaar 378 .
(86) Luger & Lodders, `Naturalisme', p . 123 .
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sterkste. ` . . . onder de breede objektiviteit van Zolaas stijl, hoor ik dan
den kunstenaar toch klagen en weenen .' 87 Buysses werk is geen eindpunt en geen beginpunt, maar een koppelteken in een lange reeks
negentiende-eeuwse geschriften waarin de objectieve en de subjectieve drijfveren van het menselijk handelen steeds verder bloot worden
gelegd . Deze ontwikkeling, waarbij de ene literaire code de andere
geheel of gedeeltelijk verdringt, maakt deel uit van het vooruitgangsstreven waartoe ook het beschavingsoffensief moet worden gerekend .
Het onderscheid tussen Buysses proza en het idealistisch of romantisch realisme is kleiner dan veelal wordt aangenomen . Buysse heeft
de eenduidig positieve en negatieve romanpersonages van
Conscience en andere - binnen- en buitenlandse - romanciers vervangen door mensen die soms verkeerde keuzes maken, maar ook
Buysse volgt het spoor van het beschavingsoffensief . Ongeveer twintig jaar na Het recht van de sterkste verschijnt De nachtelijke aanranding (1912), een roman waarin de aandacht verschuift van de handeling op zich naar de plaatsvervangende of symbolische handeling . In
De nachtelijke aanranding werpt Guust zich nog wel `als een wild
beest' 88 op Marie, maar later ontdekt hij, samen met Péélzie, dat een
handeling ook een symbolisch karakter kan hebben . Met Péélzie ontdekt hij ook het gezin als locus amoenus : `Péélzie hêt doar veuren
gezurgd ; z'hêt te goare mee Guustje, volgens de leerijnge van den wijzen Plato, noar den anderen helft van heur wezen gezocht . . . ' 89 Twee
veelvoorkomende historische situaties, die ook frequent in het oeuvre van Buysse worden beschreven - het definitief celibaat en het
gezin als locus horribilis -, blijven in De nachtelijke aanranding,
ondanks de naturalistische beginfase, opvallend afwezig . De hoofdpersonages zeggen ja tegen de bescheiden genotservaring van het
gehuwd samenleven .

(87) Ibidem, p . 130 .
(88) Cyriel Buysse, De nachtelijke aanranding (Brussel z.j .) p . 71 .
(89) Buysse, De nachtelijke aanranding, p . 188 .
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IN MEMORIAM PROSPER DE SMET
2 juni 1919 - 13 september 2005

Op 13 september 2005 is Prosper de Smet overleden, ten gevolge van
een ongeval . Hij was een trouw en enthousiast lid van het Cyriel
Buysse Genootschap en schreef voor de Mededelingen een door velen
gesmaakte reeks artikelen waarin hij uitgebreid verslag deed over zijn
herleesavonturen : niet alleen van de zeven delen van Cyriel Buysses
Verzameld werk en van de brieven van Rosa Rooses, maar ook van
Virginie Loveling, voor wie hij een grote bewondering had . Prosper
was een opgemerkte aanwezige bij alle colloquia die het Genootschap
organiseerde . Veel van de `buitenactiviteiten' in september moest hij
tot zijn spijt missen : hij was op zijn zesentachtigste nog steeds lid,
samen met zijn vrouw Amanda, van een wandelclub waarmee hij
verre tochten ondernam . Of hij was gewoon op reis, met vakantie,
met een kennelijk nooit afnemende vitaliteit die veel jongere mensen
hem mochten benijden . In het Gentse was Prosper de Smet een
legendarische figuur, een boom van een vent met een opvallende kale
kop . Hij was overal aanwezig op activiteiten waar zijn schrijvershart
naar hunkerde en verplaatste zich bij voorkeur per fiets . Die fiets,
waarmee hij de stad doorkruiste in alle richtingen, is hem uiteindelijk fataal geworden : hij werd aangereden na een onhandige beweging
en kwam ten val .
Als schrijver is Prosper de Smet nauw verbonden met zijn geboortestad Gent en met de krant Vooruit waarvoor hij werkte als letterzetter en waarin hij stukjes schreef, zoals zijn grote voorgangers Richard
Minne en Louis Paul Boon . In 1952 kreeg hij de opdracht een
humoristisch stukje te schrijven over de Ronde van Frankrijk . Zo
ontstond de rubriek `Ernst en luim van Polke Pluim' . Later werd zijn
`krabbel' deftig ondertekend met P Pluym . Maar humoristisch en
lichtvoetig bleef hij, veertig jaar lang, vol zelfrelativering en meewarige spot met hen die zichzelf te veel au sérieux namen . Zijn stukjes
gingen meestal over de kleine dingen des levens, maar ze lieten ook
zien dat hij een gepassioneerd lezer was : de lezer mocht mee genieten
van zijn omvangrijke bibliotheek, van zijn ontdekkingen, van zijn
lees- en herleesavonturen . Zelf heeft hij een vrij omvangrijk en veel282

zijdig oeuvre tot stand gebracht, met dichtbundels, proza en literaire
kritieken . In 1958 verscheen de opmerkelijke tragikomische dichtbundel Aan de voet van 't Belfort, eigenlijk een lang verhalend gedicht
waarin hij zichzelf opvoert als een Dichter met zelfmoordneigingen .
In hetzelfde jaar werd hij bekroond met de letterkundige Prijs van de
Stad Gent . Nog in 2000 gaf hij, in eigen beheer, een dichtbundel uit
onder de karakteristieke titel Gekke gedachten, stille gepeinzen .
Zijn proza omvat zes romans en een novellebundel, waarin de stad
Gent vaak prominent aanwezig is . Een bijzondere plaats in dit proza
neemt de roman Oproer in het weeshuis (1985) in, een sterk autobiografisch boek waarin hij zijn jaren bij `de kulderkes' beschreef.
Prospers vader was overleden toen de jongen nog maar zeven was en
zoals toen wel meer gebeurde werden hij en zijn zus als halve weesjes
naar het weeshuis of `de kulderschole' gestuurd . Hij verbleef er vijf
jaar, meer dan genoeg om haarscherpe, blijvende herinneringen op te
slaan en in een zeer authentiek verhaal te gieten .
Ook de vroegere romans van De Smet, De ontploffing (1966) en In
het partijlokaal (1971), die een grotere bekendheid genieten, hebben
een autobiografische achtergrond . De laatstgenoemde beschrijft het
socialistisch arbeidersmilieu waaruit Prosper zelf afkomstig is; in de
eerste roept hij volkse types op in een Gents `citeetje' . Geen wonder
dat Prosper zo'n groot bewonderaar was van de `Gentse' roman
Levensleer van Cyriel Buysse en diens tante Virginie Loveling . Prosper
koos in deze en ook in de volgende boeken voor zijn eigen werkmilieu als speelruimte .
Wie meer wil lezen over het werk van Prosper de Smet kan dat vinden in de kleine monografie die zijn Vooruitvriend Rik Lanckrock
schreef in de reeks Oostvlaamse literaire monografieën (1983) en op
de webstek h ttp ://www.literairGent. bel (klik door via `auteurs') .
Prosper had vele vrienden . Velen zullen een warme herinnering
bewaren aan deze sterke, maar ook zo kwetsbare, weemoedvolle en
umorrijke man .
Anne Marie Musschoot
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KRONIEK

CYRIEL BUYSSE oktober 2004 - september 2005

De kroniek van vorig jaar werd afgesloten met de introductie van een
nieuwe rubriek: de aanwezigheid van Cyriel Buysse op het internet .
Deze rubriek mag nu de opener zijn, uiteraard omdat daar steeds
meer informatie te rapen valt, maar ook en vooral om de aandacht
van onze lezers te vestigen op `onze' webstek . Die was er vorig jaar al,
maar sinds enkele maanden beschikken we over een geregistreerde
domeinnaam, zodat het `tk'-aanhangsel nu definitief vervangen is
door het officiële `be'-aanhangsel . Ons adres luidt voortaan :
www. cyrielbuysse. be en blijkt nu al veel bezoekers te trekken, die vooral de aangebrachte links of doorverwijzingen appreciëren . De `traffic
check' van onze poortwachter leverde voor de eerste maanden de volgende bezoekersaantallen op : 116 in januari 2005 (dat is kort na de
verspreiding van ons jaarboek, met de bekendmaking van het adres)
en vervolgens 59 in februari en 57 in maart 2005. Verrassend is wel
dat de webstek ook regelmatig bezocht werd door surfers uit de
Verenigde Staten (12 in januari, 9 in februari, 19 in maart), wat op
het eerste gezicht niet te verklaren valt maar wellicht, zoals bestuurslid Jan Luyssaert bedacht, in verband kan worden gebracht met zoekende genealogen of stamboomfanaten . Zoals bekend uit de familiegeschiedenis zijn er destijds nogal wat Buysses uitgeweken naar de
nieuwe wereld . Maar daar hield het natuurlijk niet mee op .
Onlangs nog viel in de krant dit bericht te lezen onder de titel `Belg
neergeschoten in Brazilië' : Op zijn plantage in Brazilië is de 39-jarige

ex-visboer Marc Buysse uit Blankenberge op 13 september neergeschoten
aan zijn voordeur. Dat heeft het Belgische consulaat in Brazilië vrijdag
bevestigd aan de familie van de man . Buysse werd in 1996 door de
Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vierjaar cel na een frauduleus bankroet. Hij vluchtte naar het Zuid-Amerikaanse land, waar
hij een vrouw leerde kennen. Met haar heeft hij drie kinderen . Marc
Buysse was een verre neef van Cyriel Buysse (in De morgen van 25-092004) .
Maar we hadden het over het doorklikken op het internet . In een
mum van tijd valt te ontdekken dat zowel de bekende novelle `De
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biezenstekker' als de roman Tantes bij http ://www.dbnl.org/. integraal
elektronisch beschikbaar zijn (vorig jaar hebben we deze digitale
bibliotheek Nederlandse letteren al aanbevolen) . Door wat verder
gegoogl (en met wat uithoudingsvermogen en wat meer tijd) kan
men op het spoor komen van recente herdrukken en van nieuwe
drukken . De Franse pagina's leverden zelfs de informatie op dat de
vertaling van Zoals het was. . . (C'était ainsi . . .) volledig op het net te
lezen valt; ze geven ook namen en adressen van antiquariaten die
boeken van Buysse in huis hebben . De zoektocht in de Nederlandse
pagina's was dan weer zeer vruchtbaar door het aanklikken van
`afbeeldingen' . Zo kwamen we terecht bij een productie van Rozeke
van Dalen door Toneelkring De Waag in Liedekerke, in een regie van
Gie Beullens . Die verzorgde zes voorstellingen in het SintGabriëlinstituut op vrijdagen en zaterdagen 21 en 22, 28 en 29 januari en 4 en 5 februari . De première, op 21 januari, was tevens een `speciale Bovenvoorstelling', waarbij horenden uiteraard ook welkom
waren . De aankondiging draagt ook een waarschuwing : "Gezien het
naturalistische karakter van bepaalde scènes is dit stuk minder
geschikt voor kinderen!" Op het net is ook de fraaie affiche voor deze
voorstelling opgenomen, en er zijn foto's van maar liefst 18 acteurs
en figuranten, naast foto's van de voorstelling zelf, gesigneerd Yves
Nevens Fotografie w ww. nevens. b e l . Een bezoekje waard is dat . Te
ontdekken via wat klikwerk maar ook op de oude, klassieke manier
te vinden is de kleine uitgave van het verhaal `Les grenouilles', een
vertaling van `De kikkers', door uitgeverij Finitude, 10 rue des
Bahutiers, F-33000 Bordeaux . Het verhaal wordt `gewoon' besproken door `Jeanpyer Poëls' in het Brusselse blad Le Mensuel literaire et
poétique nr. 324, oktober 2004 . Met dank aan auteur Pol Hoste, die
ons dit blad bezorgde . Het is een bijzonder fraai verzorgd boekje, in
een speciaal formaat (20 x 22,5), en contact met de uitgever heeft al
diens belofte opgeleverd dat er nog meer komt . Buysses voornaam
wordt voorlopig nog Cyriël gespeld - een spelling die hij zelf hanteerde in de periode dat hij eraan dacht door te dringen tot de Franse
literaire scène - maar we hopen dat dit nog kan verkeren .
De voorstelling van de publicaties beginnen we met twee correcties .
In de `Kroniek' van Mededelingen XX, p. 222 schreven we dat in
Antwerpen in 1963 een tweetalige loge werd gesticht waaruit in 1969
een dochterloge Broederker ontstond. Een aandachtige en sympa292

thieke lezer meldde ons dat dit een mooie vondst was (in die context
dan toch) maar niet correct . Wij zetten dus graag recht wat krom
was . Bedoeld Broederker is wel degelijk Broederketen . Met excuses aan
al wie zich door deze ongewilde (flauwe) grap beledigd heeft gevoeld .
De tweede correctie is eigenlijk een aanvulling . Eveneens in
Mededelingen XX, maar dan in de editie van de `Brieven van en aan
familieleden III', p. 26 staat te lezen in noot 4 dat Th . Janssens niet
kon worden geïdentificeerd. Jan Luyssaert wees er ons op dat het hier
gaat om Theodoor Janssens (°
1852 en overleden te Nevele op
24.02 . 1 899), kerkdecorateur, kunstschilder en stichter van een
kunstatelier te Nevele . Meer over hem is te lezen bij A . Janssens,
`Mensen uit ons heem (III) . Theodoor Janssens', in Het land van
Nevele, jg. 21 (1990), afl . 1, p . 31-46 . Met dank aan Jan Luyssaert
dus . Verder signaleren we hier graag dat in het jaarboek XxXIII
(2004) van de Heemkring Scheldeveld (Sint-Martens-Latem 2004)
een bijdrage is verschenen van Peter Theunynck (p. 3-51) over "La
Frondaie" . Karel van de Woestijnti te Zwijnaarde (1925-1929)' waarin o .m . de bekende groepsfoto (door Barbaix) met Buysse is afgedrukt en een bezoek van Buysse aan Van de Woestijnti wordt vermeld . In dezelfde aflevering, p. 103-118, schrijft Eddy Vaernewijck
over `Laat ons de Leie . Kroniek van het protest tegen de kanalisering
van de Leie in 1911', waarbij natuurlijk ook de lezersbrief van Buysse
(gedateerd Afsné 5 juillet 1911) in La Flandre Libérale ter sprake
komt, evenals diens aanwezigheid op een protestbetoging op zondag
20 augustus . Buysse als betoger, een ongewoon beeld is dat . Maar hij
was wel in goed gezelschap, o .m . van twee senatoren en diverse burgemeesters uit de Leiestreek . Ze hebben er zelfs een uitbundig feest
van gemaakt, want de bevoegde minister had intussen zijn besluit
ingetrokken om de kromme Leie recht te trekken .
Weliswaar niet uitvoerig (men zou wensen dat ze uitvoeriger was)
maar wel interessant is de beschouwing over Buysse en de
Leiekunstenaars in het `Zomerdagboek van Erwin Mortier', verschenen in de weekendkatern `Zeno' van de krant De morgen op zaterdag
30 juli 2005 met een prachtige foto van Tim Dirven . `Alle onderdak
kan alleen tijdelijk zijn' is de titel van het dagboek, dat loopt van
donderdag 21 tot woensdag 27 juli . Op zondag 24 juli mijmert
Mortier over de oevers van de Leie bij Merendree (zijn geboortedorp)
en Bachte-Maria-Leerre : `Hier in de rafelige rand van Gent levert de
stroom zich over aan een stuurloosheid die hem al eeuwenlang tot
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pittoresk bochtenwerk inspireert . Hij lijkt wel geschapen om als uitzicht te dienen vanuit de dure villa's aan de overkant van de spoorweg, in de volksmond "de betere kant van Drongen" geheten .' Op
zoek naar `literaire fossielen in de zompige ondergrond van de Leie'
is Mortier op de feestrede gestoten die Maurice Roelants bijna tachtig jaar geleden hield toen Van de Woestijnti vijftig werd . Hij heeft
ook citaten gevonden van Buysse en natuurlijk van Van de Woestijnti
zelf:

"Iets, ik weet niet wat", stelde bijna een eeuw geleden Cyriel Buysse
vast, "heeft me daar altijd aangetrokken, van kindsbeen af, en trekt me
nu nog aan .
"De vlakke streek, die rust aan de stille Leye, als aan een wijde gestrekte moederarm, welk is haar geheim' ; vroeg ook Karel van de Woestijnti
zich in zwelgende bewoordingen af "welk is hare gelokene kracht, dat
niemand weerstaat aan hare zoetheid?"
Mortier laat nog een hele passage volgen met verzuchtingen van
Van de Woestijnti over het tekort aan vervoer naar Latem, maar
intussen had de kunstenaarskolonie die zich rond hem en zijn schilderende broer had gevormd steeds meer `jonge Gentsche aestheten"
met hun `preraphaëlitische liefjes' naar de Latemse weilanden gelokt .
`Zelf liet hij zich aan boord hijsen van de plezierboten waarop de
Gentse beau monde de grillige rivierloop kwam afgezakt', is de
bedenking van Mortier, `om de artiesten te verwennen met dure
heerlijkheden langs de waterkant - onderwijl misschien "de neus
dichtknijpend voor een scherp riekende mestvaalt", zoals Buysse fijntjes opmerkt .'
Buysse is prominent aanwezig in Zuurvrij. Berichten uit het
AMVC-Letterenhuis nr. 8, juni 2005 . Joris van Parys introduceert er
kort de correspondentie tussen Baekelmans en Buysse die hier, in
deze aflevering van de Mededelingen, volledig wordt uitgegeven . Dirk
van Hulle, docent Engelse letterkunde en tekstgenetica aan de
Universiteit Antwerpen, maakt een belangwekkend initiatief bekend .
Omdat literaire archieven vaak handen tekort komen om alle waardevolle documenten in te scannen en dat in het AMVC-Letterenhuis
zeker niet anders is, biedt de Universiteit Antwerpen aan haar licentiestudenten van het departement letterkunde de mogelijkheid om
enkele literaire documenten in te scannen en er een transcriptie van
te maken als eindwerk. Van Hulle gaf met het oog hierop een college op locatie voor het vak `Tekstgenese en editie', om de studenten te
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leren werken met de databank Agrippa en ze te confronteren met de
tastbare documenten zelf. De uitnodiging tot digitalisering bleek
voor de studenten aantrekkelijk en leverde ook al directe resultaten
op . Eén daarvan is de afstudeerscriptie van Indra van Sprundel en
Marleen Smeyers, die de vroege versies van Cyriel Buysses Het gezin
Van Paemel onderzochten (de schets, in het Frans, van de personages
in een notitieboekje uit 1901 en de twee manuscriptversies) en een
elektronische archiefeditie bezorgden waarvoor ze werden bekroond
met de CTB-Prijs voor Teksteditie 2004 van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde . De scripties,
inclusief de elektronische archiefeditie, kunnen worden geraadpleegd
in het AMVC-Letterenhuis . Een afgeleide publicatie van een lezing
op een Antwerpse studiedag verschijnt binnenkort en zal wellicht in
onze volgende kroniek met preciezere gegevens kunnen vermeld worden .
Het Jaarboek X van het Stijn Streuvelsgenootschap (2004), onder
redactie van Marcel de Smedt, is geheel gewijd aan Prutske van Stijn
Streuvels . Het boek bevat o .m . een bijdrage van de betreurde Prosper
de Smet, die onder de titel `Is Streuvels nog te lezen?'ingaat op de
vraag of het gebruik van West-Vlaamse woorden de teksten van
Streuvels voor de moderne lezers onbegrijpelijk maakt . In De Smets
bibliotheek staan Buysse en Streuvels broederlijk naast elkaar, deelt
hij mee, en hij is ook bij Streuvels aan een herleesavontuur begonnen . `Streuvels niet meer leesbaar? Vergeet het', is het resultaat van de
oefening: `Hij heeft een paar weken mijn leescrisis omgetoverd in
leesgeluk' . Voor Prosper de Smet ligt de betekenis van Streuvels niet
zozeer in zijn taal (`raar taaltje soms,' inderdaad) maar `in het bedenken van een verhaal, in de constructie van een roman, in zijn psychologisch doorzicht, in het tot leven wekken van zijn personages' (p .
216) . Gelukkig heeft Prosper de Smet zich niet laten verleiden tot het
in de literaire kritiek obligate tegen elkaar uitspelen van Buysse en
Streuvels . Voor de `echte' lezer van vandaag kunnen ze eindelijk broederlijk naast elkaar staan .
Elders in dit jaarboek over Prutske belicht Kathryn Smits het ontstaan van de editie die ze heeft bezorgd van de correspondentie tussen Stijn Streuvels en Emmanuel de Bom in de jaren 1900-1914,
`Een aardig bundeltje brieven, 2 dln . (deel I . Teksten; deel II .
Annotaties), verschenen bij Pelckmans, Kapellen, 2005 . De uitgave
werd (samen met een studie over Streuvels door Tom Sintobin) onder
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grote belangstelling aan het publiek gepresenteerd in de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent op 22 juni
2005, met o .m . een toespraak van Streuvels' kleindochter Leentje
Simons-Vandemeulebroecke . Kathryn Smits wijst er in het Jaarboek
op dat in de correspondentie tussen Streuvels en De Bom en in de
annotaties daarbij veel te lezen valt over de veelbesproken verhouding
van Streuvels tot Cyriel Buysse . `Uitingen die in brieven van vele
jaren verstrooid voorkomen moesten behoedzaam worden geïnterpreteerd', stelt zij (p . 204), en als voorbeeld haalt zij natuurlijk het
steeds weer besproken conflict aan dat aan het einde van de negentiende eeuw (in 1897) was ontstaan door Buysses vernietigende kritiek op de flaminganten en zijn geringschattende uitlatingen over de
Vlaamse taal . `Streuvels kon hem deze woorden niet vergeven', is de
interpretatie van Kathryn Smits, maar ze voegt eraan toe dat Buysses
oordeel over Streuvels' taalgebruik (in De Amsterdammer van
21 .12 .1902) `evenmin tot een goede verstandhouding tussen de twee
schrijvers [heeft] bijgedragen .' Inderdaad, over die tegenstellingen en
conflicten zal men wel nooit uitgepraat raken . Maar gelukkig groeit
ook het besef dat al die spanningen werden opgedreven en dat beide
schrijvers `in de letterkundige tijdschriften (en door de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde) al jaren op onaangename wijze tegen elkaar werden uitgespeeld' (p . 207) .
In de brieveneditie zelf valt nog meer te ontdekken . Er zijn verscheidene brieven waarin die `moeilijke' verhouding tussen Buysse en
Streuvels ter sprake komt . De gemeenschappelijke vriend Mane de
Bom heeft uiteindelijk een belangrijke verzoenende rol gespeeld, dit
is althans de klemtoon die hier door Mevr. Smits wordt gelegd, zoals
ook blijkt in het register (p . 250) : `De Bom effende hem [Buysse]
het pad tot een terugkeer naar Vlaanderen en een verzoening met zijn
collega's' . Veel blijft hier onvermeld, in de eerste plaats het feit dat
Buysse naar Nederland is gaan wonen (in 1896) nadat hij was
getrouwd met een Nederlandse en niet (zoals hier stilzwijgend wordt
geïmpliceerd) als gevolg van of in samenhang met de breuk met zijn
letterkundige collega's in Vlaanderen . Die breuk kwam er dus pas
toen hij al in Den Haag woonde en heeft in oorsprong ook veel te
maken met Buysses onvermogen om de schulden mee te vereffenen
die waren opgebouwd na de eerste reeks van Van Nu en Straks. Een
grote rol heeft natuurlijk ook zijn vriendschap met Maeterlinck en
diens uitlatingen over `le Flamand' gespeeld . Maar het is hier niet de
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plaats voor een uitvoerige discussie of bespreking van deze interessante brieveneditie . Hoe dan ook, rond 1910 zou de weerstand van De
Bom tegen zijn oude vriend Buysse wat afbrokkelen, zo wordt hier
gesteld . In werkelijkheid was dat veel vroeger ; zie bijvoorbeeld de zeer
waarderende studie van De Bom in Vlaanderen 1906, die in brief
325 ter sprake komt. Maar duidelijk is wel dat De Bom bij de voorbereiding van de feestelijke huldiging van Buysse in 1911 een belangrijke rol heeft gespeeld . Streuvels werd, via De Bom, gevraagd om toe
te treden tot het erecomité maar wenste daar niet op in te gaan en
begreep ook de `ommekeer' bij De Bom niet . Deze verdedigde zich
na afloop op die manier (brief 629) :

ja, Stijn, daar is in mij een ommekeer gebeurd : Cyriel is me danig meegevallen, om zijn stoeren eenvoud, zijn stoïeke verduldigheid onder den
regen van honig. En zijn komediestuk [Het gezin Van Paemel] heeft me
een opdonder gegeven . Bjuysse]'s kleine rede op 't banket - zoo echt en
zoo sober - deed mij 't overige, hij heeft me werkelijk gewonnen. Toen
was er geen plaats meer voor wrevel tegen de jongens, die tactloos rond
Buysse gepoenderd [ = drukte gemaakt] hebben. 'k Zag alleen mijn
resultaat: ik voelde tegenover Buysse in 't krijt te staan, zijn laatste werken liet ik ongelezen, en nu ik er kennis mee maak voel ik dat als een
ongerechtigheid. Mijn geweten dwingt me dat goed te maken .
Dit is slechts een klein fragment van de brief, die gedateerd is
en die een centrale plaats verdient in een nog te schrij16 .04 .
ven studie over de vriendschap (en de correspondentie) tussen Buysse
en De Bom . Streuvels, intussen, kon zoals bekend niet worden overgehaald en vond al dat gefeest maar niks . Buysse van zijn kant vroeg
zich af of Vlaanderen dan zo klein was dat er geen plaats zou zijn én
voor Streuvels én voor hem . Wie zich verder wil verdiepen in de
`moeilijke' verhouding tussen de twee `grote' naturalisten en realisten
in Vlaanderen vindt in deze brieveneditie een goudmijn aan informatie .
Wat vonden we nog meer op onze leestafel? De nieuwe editie van
Tantes, die vanaf 14 november 2004 tot januari 2005 integraal werd
voorgelezen door Nic Balthazar op Radio 1 in het programma
Gulliver op zondagavonden, lokte weinig commentaar uit in de
schrijvende pers . In De standaard van 14 .04.05 vonden we wel een
reactie van Eddy Bettens, die niet het boek als zodanig bespreekt
maar er een zin uithaalt waarbij hij uitvoerig commentaar geeft in de
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rubriek `Zinspelingen' . Het gaat over de blik van Adrienne, die verliefd is geworden op Raymond maar stuit op het veto van de tantes .
Die blik is `gedurfd' en `bijna wild', schrijft Buysse, waarna hij
Raymond zo laat reageren : `Het maakte hem gejaagd en angstig, en, hij
kon het niet helpen en telkens dat hij dat beeld verjoeg kwam het hardnekkig zich weer opdringen ; de blik waarmee zij hem soms aankeek,
deed hem denken aan de blikkerende ogen van zijn koeien, wanneer zij
wild werden en den stier in de nabijheid ruikten.' De zin is in Tantes

vooral aangrijpend, meent Bettens : `Je leest die tachtig jaar oude zin
niet zonder een kleine schok' . En : hij `heeft iets van een vluchtige
metamorfose' waardoor het lot van Adrienne (het loopt slecht met
haar af) al beklonken is .
Ook schokkend, maar dan voor uw kroniekschrijfster, was de vermelding van Buysse in de rubriek `Literatuur in de klas' door Sasja
Koetsier in Literatuur. Magazine voor Nederlandse letterkunde, jg . 21,
nr. 8, december 2004, p . 17 . Daar wordt gerapporteerd over een
onderzoek naar de actualiteit van het literaire erfgoed in de klas (in
ASO-6 op het Sint-Donatusinstituut in Merchtem) . Het blijkt dat
onwennigheid met de afwijkende taal van Vondel en gebrek aan kennis van de politiek-culturele achtergrond van oude teksten, een positieve waardering daarvan behoorlijk in de weg staan . Om toch iets te
kunnen doen met `historische teksten' heeft de docente besloten
`oudere literatuur te linken aan de belevingswereld van de leerlingen,
via populaire eigentijdse boeken of actuele fenomenen' . En wat lezen
we verder? `Ze koppelt Vondels gedichten over zijn dode kinderen
aan teksten van Kristien Hemmerechts over dat onderwerp, of het
naturalistische drama van Buysse aan Trainspotting.' Buysse verklaard
aan de hand van de `harde' cultfilm Trainspotting uit 1996? Waar het
gaat om jongeren die als losers worden opgevoerd, leugenaars, psychoten, dieven en junks, die hun alledaagse leven als werklozen in
Edinburgh kleur proberen te geven met drugs? Hard was dat . Zeer
hard, met enkele zeer confronterende scènes . Maar schokkend
genoeg, dat wel . Met dank aan Agnes Gelaude, die deze vermelding
(én Trainspotting zelf) vond.
Maar er is natuurlijk ook de minder schokkende Buysse . Naar aanleiding van de opening van de schitterend vernieuwde permanente
tentoonstelling in het AMVC-Letterenhuis in Antwerpen, maakte
het weekblad Knack op 27 oktober 2004 een `persoonlijke' selectie
van de meest pakkende vertellingen uit twee eeuwen Vlaamse vertel298

kunst . In deze top 50, samengesteld door Frank Hellemars, staat
Buysse op nummer 5 met 't Bolleken, waarvan de typering met `hilarische trekken' in verband wordt gebracht met Oblomov van de
Russische romanschrijver Gontsjarov . En er is nog meer van dat . In
De standaard van maandag 25 april 2005 worden de vrienden
Maurice Maeterlinck en Cyriel Buysse genomineerd voor de titel `De
grootste Belg' aller tijden . De presentatie van Buysse is van de hand
van Heleen Touquet, redactrice DS Online, die verwijst naar de hier
herhaaldelijk al vermelde digitale bibliotheek Nederlandse letteren
op het web maar ook de site van ons genootschap `best de moeite
waard' vindt . Dat is dus mooi meegenomen . We noteerden ook dat
Heleen Touquet Tantes heeft gelezen (zij signaleert de herdruk van
2005), dat zij vindt dat het verhaal `leest als een trein' en dat de
romans van Buysse nu nog zeer leesbaar en modern zijn .
De berichten over opvoeringen draaien, zoals gewoonlijk, rond de
klassiekers . Toch zit er ook weer iets `anders' tussen . Yvan de
Maesschalck signaleerde ons (waarvoor dank) dat op 20, 21, 26, 27
en 28 november 2004 in het Parochiehuis van Haasdonk Lente werd
opgevoerd, naar een bewerking van Peter de Kemel, in een regie van
Timothy Begijn en met acteurs die deel uitmaken van de lokale
toneelkring Tassijns . Lichtvoetig en bij wijlen `grollig' noemt Yvan de
Maesschalck deze opvoering, die aan het publiek `uitbundige reacties'
ontlokte . Met deze `lichtvoetige' toonzetting zit de regisseur duidelijk
op de lijn van een nieuwe, hedendaagse trend in het theater en is
uiteraard ook de conclusie gewettigd dat Buysse blijft leven, `ook in
de uithoeken van het blaasland' . We kunnen er nog aan toevoegen
dat Peter de Kemel zelf ons op de hoogte bracht van een verfilming
van zijn bewerking van Lente. Het gaat om een film die als feuilleton
voor de televisie zal worden gebracht . De tweede aflevering werd al
gepresenteerd op woensdag 1 juni 2005 in Jeugdherberg Groeningheheem, Passionistenlaan 1A in Kortrijk . Meer nieuws hierover
hopelijk in onze volgende kroniek .
Resten ons dus nog te vermelden : de klassiekers . Uiteraard valt hier
de naam van Jo Decaluwe, die zijn Tinnenpotproductie (vroeger :
Arca-productie) van `Och Hiere God Toch' nog steeds als vaste waarde op zijn repertoire houdt . We noteerden een opvoering op 9 juli
2005 naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap,
aangeboden door het Gemeentebestuur en de cultuurraad van Des299

telbergen . Maar er waren en komen ook nog vele andere speeldata .
Bij de voorstellingen van de klassiekers tijdens het afgelopen
toneelseizoen kregen we een herhaling van de tegenstelling die zich
vorig jaar al aftekende : tegenover de behoefte om de naturalistische
visie van Buysse intact op het theater te houden zoals ze honderd jaar
geleden was, zien we nu ook even sterke pogingen om Buysse naar
onze tijd toe te halen, te moderniseren en dus een beetje tijdloos te
maken, zoals het bij sterk theater past : dat zit niet vast in zijn tijd,
maar is van alle tijden . Over die laatste visie blijven de meningen verschillen . Zo was er een productie van Het gezin Van Paemel, verzorgd
door het Nieuw Gents Volkstoneel onder regie van Willy Verbeke,
die zelf de titelrol speelde . Ze werd nadrukkelijk aangeboden `in originele versie', als tegengewicht voor de meer esthetiserende versie
o .l .v. Herwig Deweerdt, die vorig jaar werd gebracht door het
Publiekstheater Gent. Het Nieuw Gents Volkstoneel bracht opvoeringen op vrijdag l lmaart 2005 om 20u, zaterdagen 12, 19 en 26
maart om 19 .30u en zondagen 13, 20 en 27 maart om 15u, met
daarbij nog twee `speciale' voorstellingen `voor de derde leeftijd' op
woensdagen 16 en 23 maart, dat alles in de gemeentelijke feestzaal te
Ledeberg (Gent) . Het was een zeer verdienstelijke voorstelling van
dit ijzersterke drama, in een sobere, ingehouden vertolking en een
regie die pathetiek schuwde en koos voor minimale decors . Uw verslaggeefster gaf op 3 maart voorafgaand aan de voorstellingen een
korte, introducerende lezing over Buysses theaterklassieker waar,
zoals in de folder van het NGVT viel te lezen, geen `vervaldatum op
staat' . Donderdagavond 3 maart was een koude vriesavond maar er
waren heel wat aanwezigen in de gemeentelijke feestzaal, waaronder
enkele geïnteresseerde acteurs . De `andere' visie kwam het afgelopen
theaterseizoen evenzeer en even sterk ook weer aan bod . Herwig
Deweerdt bracht aansluitend op `zijn' Gezin Van Paemel nu een
Driekoningenavond in een speelstijl en regie die aan de tragedie ontspannende komische (of groteske) elementen toevoegen . Deze eigenzinnige manier om repertoirestukken te actualiseren zonder dat de
oorspronkelijke boodschap verloren gaat, vindt aansluiting bij de
hang naar het absurde die met succes werd geïntroduceerd door het
jonge theatercollectief de Roovers, maar die al lang de huisstijl is van
de Gentse theatergroep `De Waanzin'onder leiding van Dirk Decorre
(die overigens ook al een Gezin Van Paemel heeft gebracht voor vele
uitverkochte zalen) . Hoe dan ook, de Driekoningenavondvan Herwig
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Deweerdt, gespeeld door het Gentse Multatuliteater op 21, 22, 27,
28, 29 januari, en op 3, 4, 5 februari om 20u in de Anseelezaal van
het ABVV gebouw aan de Vrijdagsmarkt, was een boeiende en interessante, zeer verzorgde productie, die tal van originele en geslaagde
vondsten liet zien . Zo werd de schrijver op het toneel gezet, zodat hij
met een knipoog naar het publiek commentaar kon geven bij het
gebeuren en werden door de acteurs ook regelmatig kleine stapjes
buiten het `kader' gezet . Op die manier ontstond een zeer moderne,
eigentijds gemaakte voorstelling, waarbij de oorspronkelijke tekst
zeer getrouw werd gebracht, maar de zware tragiek van het stuk werd
verzacht door wat lichtheid en afstand aan te brengen en wat luchtige elementen toe te voegen zonder in kolder of slapstick te vervallen .
Wat relativering dus . Zeer gesmaakt was ook het optreden van de
kinderen van de Gentse Freinetschool `De Harp', die het
Driekoningenavondlied live zongen .
IJzersterk, dat theater van Buysse, zo blijkt telkens weer, zowel in
originele als in vernieuwde versie . Het is nu uitkijken naar wat het
volgende jaar te bieden heeft .
A.M .M .

30 1

INHOUD

Inleiding

5

14u revoir. Ton vieux Clausken
Cyriel Buysse en Emile Claus, een vriendschap in letteren
door Johan De Smet

7

Dagen in Deurle.
1911-1914

door Joris van Part's

77

`Een idealistische realist:
Brieven aan Victor de Meyere
uitgegeven door Joris van Part's en Hans Vandevoorde

151

`Ons onontkoombaar lot :
Brieven aan en van Lode Baekelmans
uitgegeven door Joris van Part's

165

Cyriel Buysse en de naturalistische roman in Nederland.
Verslag van een onderzoek met een tekstuele invalshoek
Deel 1
door Elke van Nieuwenhuyze

185

Het recht van de sterkste : een Vlaams plattelandsgezin
als locus horribilis en gedroomde locus amoenus
door Romain John van de Maele

265

In memoriam Prosper de Smet 1919-2005
door Anne Marie Musschoot

282

Register op Mededelingen XIXX

284

Kroniek door Anne Marie Musschoot

291

De Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap XXI
werden in november 2005 gedrukt in een oplage van
300 exemplaren door de drukkerij Sanderus n.v.,
Ronseweg 65, 9700 Oudenaarde .

