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TER INLEIDING
Wie Stijn Streuvels zegt, zegt De vlaschaard ; al ligt
alles van dezen veelzijdigen kunstenaar in zijn meesterwerk
geenszins besloten. Het is een realistische boerenroman;
het heeft niets van het proletariërsmotief, van de sprookjes
en sagen, van het doordringen in de kinderziel, van het
religieuze hunkeren : evenzoveel grote bestanddelen in het
veelvuldig oeuvre van wie meer dan vijftig jaar reeds
arbeidt, - en meer dan eens heeft de kritiek De teleurgang
van den waterhoek, of Alma, of Prutske veel te laag gesteld,
omdat ze maar wilde dat Streuvels nieuwe Vlaschaarden
zou schrijven. Toch staat deze machtigste en meest harmonische van zijn scheppingen in het midden van leven
en productie. In het vlechtwerk van zijn artistiek worden
en veroveren lopen er wel lijnen langsheen; doch veel
andere raken of doorkruisen het. Daarom loont het de
moeite, bij wijze van aanloop tot een bredere, een zoveel
mogelijk alles omvattende studie, aandachtig na te gaan
wat De vlaschaard voor zijn schepper heeft betekend en
niet heeft betekend; - wat er op uitkomt en wat er van
uitgaat; - hoe deze landelijke schrijver, de onlangs
gehuwde bewoner van het pas gebouwde Lijsternest te
Ingooigem, van November 1906 tot einde Januari 1907,
een der machtigste prozawerken uit onze Nederlandse en
Westeuropese literatuur, als spelend kon optrekken en
afwerken; - hoe zijn latere grote werken, van deze zo
gelukkige vondst en gemakkelijke bewerking, zo ver afweken ... Het loont de moeite; maar de uitslagen blijven
onvolkomen. Mogen zij dan het veilig uitgangspunt worden van een bredere studie, door wie dan ook; want onze
grootste prozaschrijver van deze eeuw, meestal willekeurig
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opgehemeld, neergehaald of voorbijgezien, moet eindelijk
op het voetstuk geplaatst worden dat hem toekomt. Bij deze
viering dan van zijn vijf-en-zeventigsten verjaardag, bij dit
herdenken van zijn meer-dan-vijftigjarig schrijverschap:
ziehier een eerste poging.
Een kunstwerk, een groot kunstwerk, kan op korten tijd
tot stand komen; maar zijn wortels zitten diep. In schijn
tovert de kunstenaar; in werkelijkheid ontkomt hij niet aan
de wetten van groei en tijd. Eer het werk gecreëerd werd,
bestond het reeds lang, - en vaak wanneer, in een reeks
van producten, een onverwacht hoogtepunt bereikt wordt,
neemt men achteraf de voorbereiding en den voorglans
waar van dat plotse licht.
Elk groot kunstenaar brengt ook een vernieuwing : de
kunstenaar herschept zichzelf. Hij peilde en spande zich in;
ineens kwam alles in beweging. Hij verloor zich en vond
zich; huiverend dook hij onder in het geheimzinnige leven
dat hem duizelen deed. Gelijk Sint Jan uit de olie, zo staat
hij er uit op, jeugdig en vernieuwd. Op alle wijzen kan die
vernieuwing zich voordoen : een verlichting of een versombering; een andere weg dien men inslaat of dezelfde
richting waarin men vordert. Een bevrijding of een last;
een moedeloosheid zelfs, omdat het diepst begeren toch
nooit voldaan wordt ... Alles is mogelijk, alles komt voor;
maar telkens heeft het grote werk den kunstenaar, terwijl
hij het voltooide, grondig veranderd.
Met zulke opvatting vooraf, plaatsen we De vlaschaard
in Streuvels' leven. Hoe werd dit meesterwerk voorbereid ?
Hoe ontkiemde het, groeide en bloeide ? Wat werkte het
uit ? Kan men het zelf niet een vlasveld noemen ? - en de
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verdeling van onze studie zou precies die van het grote boek
zijn: «De zaaidhede; De wiedsters; Bloei; De slijting ».
Maar dat stichtte alleen verwarring; we zouden daarbij
voorbarig, onrijp en niet vertrouwbaar werk leveren. Een
voorlopig peilen beproeven we dan; met partiële maar zoveel veiliger resultaten; volgens een meer rationele methode,
met al haar voordelen en nadelen. We nemen namelijk
de grote bestanddelen uiteen, die samen het eigenaardige
van De vlaschaard uitmaken. In een eerste hoofdstuk leggen wij ze vast; daarna behandelen wij ze, in de opeenvolgende werken die De vlaschaard voorafgingen, nogal
afzonderlijk; in een hoofdstuk-tot-slot voegen we alles
samen.
Werkwijze en resultaten zullen gaandeweg zichzelf verklaren en rechtvaardigen. Moge onze studie den groten
vijf-en-zeventiger waardig zijn en zijn ononderbroken
productie, een halve eeuw door. Moge ons volk eindelijk
een van zijn machtigste kunstenaars, naar waarde en verdienste, dankbaar erkennen en huldigen.

EERSTE HOOFDSTUK

DE VLASCHAARD
« Dit is de groote gang door de onverschillige,
wreede natuur, die voortbrengt en verslindt,
die leven wekt en leven doodt, in eenbaarlijken rondegang ».
(<<Zonneblommen», Stille avonden)
I

De vlaschaard werd geschreven te Ingooigem, van November I906 tot einde Januari I907. Op heel korten tijd
dus; want « het liep bij mij van een leien dakje met dien
Vlaschaard, ik had hem maar uit de mouw te schudden;
het verloop moest ik maar afschrijven effenaan gelijk het
gebeurde» (Hoe men schrijver wordtJ. Sedert een goed
jaar bewoonde Streuvels het Lijsternest : het huis en de
plaats die hij zelf had gekozen en laten optrekken; de
hoogte aan de buitenzijde van het dorp, de vensters met
het uitzicht op de glooiende velden onder den wijden
hemel. Als «plaatsenaar » van het grotere Avelgem had
de kunstenaar zich beklemd gevoeld : daar had hij nooit
vrije observatie, loop noch beweging. Waarom niet dichter
bij de natuur en alleen nog schrijven? Zo had hij grond
gekocht en een huis laten bouwen; in den Herfst van I905
leidde hij zijn jonge vrouw daar binnen. In die geheel
vernieuwde sfeer; nadat hij met Stille avonden (I905) van
het oude milieu had afscheid genomen en met Het uitzicht
der dingen (I906) zich aan het nieuwe gewend; in dat onlangs verworven huiselijk geluk; in de volle kracht van zijn
vijf-en-dertig jaar en wanneer twaalf voorgaande boeken
hem zelfvertrouwen en vaardigheid hadden geschonken :
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zo schreef Streuvels, voor wien alle praktische vragen nu
waren opgelost, het evenwichtig-machtigste van zijn werken, De vlaschaard. «De omgeving, het midden is alles
voor een schrijver en, op zulk eene hoogte, met zulk een
uitzicht, moet men wel meesterstukken maken, weder men
wil of niet» (Hoe men schrijver wordt) !
Die vlaschaard is dan «eigenlijk het eerste werk, dat van
ginder uit de ruimte is opgevat, afgekeken en samengesteld» (Hoe men schrijver wordt). Het draagt er ook alle
sporen van, - en aanstonds onthouden we hoezeer, voor
het volkomen begrijpen van haast alles bij dezen groten
auteur, veel omstandigheden van tijd en plaats niet kunnen
gemist worden.
Is dat niet voor ieder kunstenaar het geval? Jawel; maar
niet in gelijke mate noch op dezelfde wijze. En méér voor
Streuvels : een tegelijk geheel lijdzaam en onbedwingbaar
vitaal temperament.
Reeds als knaap vertoonde hij een haast massale passiviteit; met, als enig teken van verzet, een af en toe onbreekbare koppigheid \ en, goed merkbaar, een zelfstandig
denken en bestaan. Als de jonge man dan zijn eigen beroep
niet kiest om slechts in te gaan op wat men voor hem beslissen zal; als de latere schrijver aan zijn Avelgemse leraars
verwijten zal zijn onwetende passiviteit te hebben uitgebuit
zonder zijn innigst wezen ooit uit te lokken noch te richten:
onmiskenbaar dringt een karaktertrek zich op, die altijd
voort den schrijver zal kenmerken. Zelfs als het den schrijvèr van jeugdherinneringen is bijgebleven hoe hij, zonder
weerbarstig te zijn noch veel kattekwaad te bedrijven, op
de school toch nooit voor een modeljongen doorging:
eens te meer raden we den lijdzame en gedweeë, die zijn
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opmerkelijk krachtige en harde persoonlijkheid toch nooit
verbergen kon.
Arme mensen moeten wel, zwijgzaam en stil, volgen
en zich aanpassen : wie ziet naar hen ook om ? Landvolk
doet het vanzelf: wat vermag het tegen de natuur, waarvan
het bestaan moet ? Hoe drukte dan, op ons verarmd en
verminderd volk van het einde der negentiende eeuw, een
stomme verdraagzaamheid! En toch belichaamt ze Streuvels
op een bijzondere wijze. In zijn kunst gelijk in zijn leven,
bij alle voorvallen en omstandigheden past hij zich aan.
Alles neemt hij in zich op, te eenvoudig spontaan zelfs om
fatalistisch te heten; alles gaat door hem heen, en alle
daden en scheppingen vertonen de onmiddellijke beïnvloeding. Hij is als een boom met veel twijgen en blaren:
een stoere boom; maar alles beweeglijk bij elken wind.
Men leze, in Hoe men schrijver wordt, de omstandigheden
waarin de eerste werken ontstonden; wie daarna de werken
zelf ter hand neemt, ziet ze telkens even precies als grondig
belicht.
Doch, even groot als de lijdzaamheid, een onbedwingbare, onuitputtelijke kracht, vitaal, spontaan, uit het diepste
wezen. Daarop wees reeds de koppigheid. In zijn jeugdherinneringen verhaalt Streuvels hoe hij, kind of jonge man,
voor een spel of bezigheid, voor muziek, toneel, tekenen
en schilderen, voor knutselwerk allerhande, een tijd lang
alles kon vergeten. Zo ver mogelijk vorderde hij. Toen het
niet verder meer kon, onderwierp hij zich gewillig, en zelfs
de hinderpalen op de baan ruimde hij niet weg: liever
liep hij er omheen. Zo vond hij, na tekenen, toneel en
muziek, na techniek en oefening allerhande, de lectuur
en de letterkunde 2 • Welke drift bij het lezen van boeken,
bij het leren van talen! Hij las, keurde, overwoog ... : ja,
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zo iets vertellen kon hij ook. Hij schreef en schreef. Ditmaal
liep alles los. In 1903 kon hij het besluit nemen Avelgem
en den bakkersstiel vaarwel te zeggen. Hij koos Ingooigem.
Het Lijsternest op de landelijke hoogte was zijn buit, en,
in het Lijsternest, De vlaschaard zijn eerste grote tropee.
Passiviteit tegen vitaliteit, geheel tegen geheel; een
avontuurlijkheid die nooit brutaal wordt; nieuwe wegen
die men, zonder ze te banen, vanzelf vindt; een allertaaiste
soepelheid, en volhardend dringt de veelzijdige persoonlijkheid zich op ... : in het algemeen herkennen we, het
Vlaamse volkskarakter; in het bijzonder de Gezelle-familie.
Zonder tot de grootouders van Guido Gezelle en de Franse
revolutie terug te gaan, - was de priester-dichter niet even
mak en breekbaar als avontuurlijk en veroverend? Hoe
werd zijn broer Romaan vuurwerkmaker; hoe Streuvels'
broer, Karel Lateur, beeldhouwer? Nogal passief en gemakkelijk kwetsbaar in het gewone leven; maar rijk,
krachtig en ongedurig door den alles beheersenden, den
vrij weinig bepaalden droom: evenzeer als de anderen
draagt Streuvels den familietrek; evenzeer poëtisch en artistiek, licht geörienteerd naar het concrete en technische ...
Daarom hechten we belang aan de omstandigheden waarin
De vlaschaard ontstond: omheen en in het werk liggen
Streuvels soepele passiviteit en veelvuldig vitaal vermogen
vervlochten en verenigd. Nu de kunstenaar technisch gevormd was en de beslissende levensrichting was ingeslagen:
nu vermocht hij zijn eerste groot meesterwerk te creëren.
Hij deed het als spelend: De vlaschaard.
Vereenvoudig niet te veeL In de lectuur en het schrijven
alleen loste Streuvels' veelzijdige, licht liefhebberende en
avonturende levensdrang zich geenszins op : men hoeft
slechts de foto's na te gaan van De Pillecijn's Stijn Streuvels
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(vooral die der eerste uitgave), om de verscheiden werkzaamheid van den kunstenaar waar te nemen, niet het minst
zijn liefhebberij in het fotograferen zelf. Doch alleen de
letterkunde werd professionalisme ... Evenmin losten, bij
het schrijven, de vele mogelijke genres in De vlaschaard
zich op : reeds de onmiddellijk daarop volgende werken
zouden er grondig van verschillen. Vereenvoudig dus niet
te veel: De vlaschaard is alleen, van een heel gelukkige
en enigermate definitieve levenswending, het verrassende,
het vanzelf harmonische, het machtig imponerende, geenszins het exhaustieve resultaat.
11

Iedereen kent De vlaschaard en zijn inhoud. Boer Vermeulen, de heerser op de hoeve, dwarsboomt (met schade
en schande) zijn zoon Louis, in wien hij zijn al te spoedig
gekomen opvolger ziet. Eindelijk slaat hij, in een vlaag
van woede, den zelfstandig uitgegroeiden jongen man neer;
doch bij het ziekbed begeeft zijn trots.fAlles geschiedt
omheen een vlasveld; het neemt enkele maanden in beslag,
vanaf den zaaitijd tot aan het slijten.
De vlaschaard beschrijft dus de opeenvolging van seizoenen en geslachten over een vlasveld. Die van seizoenen :
het voorjaar wanneer men zaaien moet; de Lente en het
wieden; de Zomer en de bloei; de nazomer en de oogst.
Die van geslachten: hoe de stugge boer Vermeulen zijn
heerschappij moet prijsgeven. Vreedzaam wentelen de
seizoenen, tragisch kenter,en de geslachten; De vlaschaard
beschrijft een tragischen' troonsafstand, in de vreedzame
wisseling van wolken, hemels en luchten.
Tragiek in vreedzaamheid; maar de tegenstelling drukt
alles niet uit. Een tragiek om en door de vreedzaamheid;
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want de krillgloop der natuur duurt langer dan een menselijk leven, en telkens, terwijl schijnbaar niets geschiedt,
treedt traag en onopgemerkt een ondergang nader. Het
menselijk leven is tragisch omdat het, in de durende natuur,
niet duren kan.
Natuur en mens werken op elkander in. De natuur doet
den mens groeien en bloeien, staan en vergaan; de mens
tracht de natuut te beheersen, in haar nooit onderbroken
kringloop zijn bestaan te verlengen. Telkens wordt hij
verslagen, uiteindelijk geeft hij zich gewonnen; - een
van die gevallen, buitengewoon typisch dan, dat van boer
Vermeulen en zijn zoon Louis, verhaald in De vlaschaard.
De vlaschaard bestaat uit vier delen: «De zaaidhede;

De wiedsters; Bloei; De slijting ». Een jaar, een vlasoogst;
maar het laatste deel valt ineens veel langer uit, omdat,
door den regelmatigen loop der dingen, een menselijk
drama heenbreekt. Op een onvermoeden doodslag loopt dit
vlasjaar uit, en toch, achteraf gezien, lag deze van het begin
af in het vooruitzicht.
Een Lente- en Zomerseizoen maken we nlee op de hofstede van boer Vermeulen : de beste hofstede der streek
en de kranigste boer; maar, ouder geworden, nukkig en
koppig, verliest hij iets van zijn sekure zelfzekerheid. Naast
hem zijn zoon, jong en fris, een dartele knaap die reeds
man is geworden: de vader zelf, toen hij, zoveel jonger,
zijn heerschappij inzette. Bij ieder van beiden hoort een
vrouw, Barbele en SchellebeUe,; beide wat achteruit, in
de schaduw.
Het seizoen vangt aan; alles haalt Streuvels ons nabij,
rustig als iemand die den tijd heeft. Ook hij volgt het
gebeuren: «Ik had maar mijn venster open te zetten om
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de velden te zien bewerken en bezaaien, om de geel-groene
vrucht te zien wassen, om de liedjes te hooren der wiedsters
en het spel te zien en de leute der slijting» (Hoe men
schrijver wordt). Alles ondergaan we dus: den nawinter
van Maart en de schone dagen van April; de grillen en
verlangens der mensen, hun gissen en wagen, voorspoed
en tegenspoed. Dan zetten de werkelijke groei en bloei in;
met werk en belangstelling, met inspanning en leute worden
allen meegesleept in het vorderen van Lente en Zomer, van
zon en maanden. Kleine wrijvingen, geen werkeli jk conflict;
maar bij den boer dringt een starre gedachte zich op, en bij
den zoon bruist de eerste dartele liefde. En dan het ongeluk: bij den vlasoogst slaat de_ boer met zijn mispelaar zijn
zoon in den nek. Ja, .alles daarvan lag vooraf in het boek
besloten; komen moèst het zo weinig verwachte ongeluk.
Zozeer. beheerst de natuur dan alles : zij maakt den ene
oud, den andere volgroeid en sterk. Maar de oudere legt
zijn trots niet af, terwijl bij den jongere de onafhankelijkheid toeneemt. Beider plannen verschillen; .de uitkomst
stelt den jongere in het gelijk. Deze bedwingt daarbij zijn
liefde voor een dienstmeisje niet; hij windt zich op. Het
gaat dus om een vlasveld en een hoeve, den oogst en het
bezit, bij boeren die met hart en ziel verknocht zijn aan
grond en werk ... Ja, het moèst zo gebeuren; verdoken bereidde de natuur het ongeluk voor, dat neersloeg als een
plotse bliksem.
De natuur, de geweldige en onweerstaanbare natuur,
zacht en rustig, majestatisch en teer, vol van verrukking,
hinderlagen en aanslag, is, in De vlaschaard, de enige
drijfkracht. Bij epen en tragedies spreekt men van de moira,
het noodlot, de Voorzienigheid; hier is het de natuur ...
Janss.n. Stro 2
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Buitenmensen ondergaan alles heel passief. Zij volgen de
grillen van weer en seizoen ; zij berekenen en bereiken het
beste: een lijdzame onderdanigheid, - en de eerste fout
van Vermeulen bestaat hierin dat hij, om de tegenspraak
alleen, de natuur niet involgt. Bij zaait laat en op den
hoogkouter; wanneer de laagkouter, vroeger bezaaid, beter
ware geweest. Te laat zet hij den oogst ook in, zodat het
onweer de werkers overvalt. En nóg zou hij het werk daarna
tegenhouden.
Passief, maar spontaan en vol van kracht, leven de mensen mee. Jong en lustig, half ernstig nog maar, speelt Louis
met vrouwen genot. En al de wiedsters en arbeiders, bij
elke taak die aan hun groep wordt toevertrouwd, arbeiden
en genieten; zij zingen, dansen en drinken, doch met zoveel
meer vreugdevolle toewijding spannen zij zich in. In de
weelde van den Zomer past hun veelvuldig geweld.
Gedwee dan opgaan in de stuwing van de natuur ! Maar
de mens kan zich ook verzetten: een vierkant verzet; een
optreden koppig en onhandelbaar. Meer en meer naarmate
hij ouder wordt en duidelijker de partij zal verliezen,
spiegelt hij zich nog veel jaren voor van taaie kracht; zoveel
steviger houdt hij alles vast wat hij verwierf. Deze stugge,
ongezeglijke, blinde en baldadige koppigheid is het kwaad
bij Vermeulen, gebroken alleen door den slag op zijn zoon
en het gevaar van diens leven. Dan is het alsof, onder de
natuurlijke hardheid altijd verstikt, een tederder hart ZIch
ineens uiten wil. .. Maar jaren heeft de hooghartige boer
de seizoenen als in bedwang gehouden; tot zij zich wreken
op zijn bijna plots bezwijkende standvastigheid.
111

Wij zoeken naar de kern van De vlaschaard : naar welk
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eindpunt richtte Streuvels zijn lang verhaal? Naar den
ommekeer bij Vermeulen; naar den trotsen heerser, die,
om het zo uit te drukken, zijn staf laat vallen.
Van waar die ommekeer ? De dood is nabij: de dood
waaraan de boer zelf schuld zou hebben.
Van waar die dood ? Uit het tijdsverloop en den groei
der dingen: de boer is ouder geworden, de zoon zelfstandig.
Met den doodslag reageert de heerszucht van den vader
op de vrijheid van den zoon.
Hoe kwam het zo ver? Zo groeide het uit; op de schoonste hoeve van de streek, waar de vader meester was en de
zoon het worden moest; omtrent den edelsten oogst, dien
van het vlas. Ineens, na veel eenvormige jaren, brengt één
jaar conflict en beslissing.
Al de grote bestanddelen liggen zo bloot : de kenterende.
levenshouding; de nabije dood; de boer op zijn hoeve; het
onweerhoudbaar vorderen van jaar na jaar. Zij vormen
één geheel: terwijl de jaren voorbijgaan en de boer de zon
zou doen stilstaan om steeds voort te bezitten, ziet men
de grote verandering ineens ingetreden. In de meest tragische omstandigheden ruimt een koning de plaats.
Hoe eenvoudig dit geheel, en hoe bestaat het uit solied
materiaal! De gang van een jaar: welke betere compositie
dan deze natuurlijke kringloop? Boeren en dagloners op
het veld : de mensen die het best bij het leven der natuur
zijn aangepast. De dood: het allervreselijkste. Daardoor
de algehele kentering, die niet volkomener kon geschieden.
Wie daarmee een bevredigend werk scheppen kan, heeft
het, met machtige hand, uit de natuur als gegrepen.
Alles werd op de spits gedreven. Het verloop vult precies
één vlasjaar; terwijl de bestemming van het vlas en die van
het boerengezin precies parallel lopen. Het geldt de mach-
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tigste hoeve van de streek, en de specialiteit zelf van haar
bezitter, het vlas: Het gaat om een enigen zoon, erfgenaam
van de hoeve en voortzetter van de taak. Het conflict spitst
zich toe op een doodslag (of zo goed als) van den vader
op den zoon. Van oppermachtig wordt de vader als ontredderd : «De oude boer, de taaie kamper stond daar als
een onnoozel kind» (De vlaschaard, einde) ... Zulk geval
lijkt wel een onder duizenden. Geen enkel ander reikt zo
ver; maar alle hebben er iets van. In één symbool ligt alles
saamgevat : een gelukkiger, een natuurlijker, een eenvoudiger en dieper, een meer omvattend onderwerp had Streuvels
nooit kunnen kiezen. Dat moèst een meesterwerk worden.
Maar nu zien we wat een grondige studie van De vlaschaard in zich kan besluiten. De bijzondere betekenis en groei
van elk bestanddeel; daarnaast de smaak, de macht, de
geest, de waarde van hun onderlinge harmoniëring. En
tegenover zulke objectieve beschouwing, als men weet dat
elk kunstenaar in de conceptie en structuur van elk groot
gewrocht zich geheel verraadt: het subjectieve belang van
De vlaschaard in Streuvels' leven en creatie. Het moest een
meesterwerk zijn, schreven we reeds; maar langzaam dan
volgroeid. En toen vloeide het vanzelf uit de pen... Hoe
groeiden bestanddeel na bestanddeel? Hoe voegden ze zich
samen ? Wat zou op dit resultaat volgen ?
Om de beurt behandelen we vorm en inhoud. Vooraan
«Het beschrijvend verhalen» : een hoofdstuk over den
vorm; waarin we voor het eerst, vanaf de eerste schetsen
tot aan De vlaschaard, Streuvels schrijver zien worden.
De volgende drie hoofdstukken hervatten, met het oog
op den inhoud, de momenten van die ontwikkeling. Een
laatste hoofdstuk, we zegden het reeds, zal alles samenvatten en besluiten.

TWEEDE HOOFDSTUK

BESCHRIJVEND VERHALEN
« Pour qu'une chose soit intéressante, i1 suffit
de la regarder longtemps ».
(uit Gen 0 vev a van Bra ban t)
I

Men zegt soms dat Streuvels veel beschrijft en weinig
verhaalt; eigenlijk verhaalt hijbeschrijvend. Een gewoon
verhaal stelt, nogal geïsoleerd, mensen voor of symbolen
van mensen; een beschrijving daarentegen omgeeft en omkleedt ze met duizenden dingen, - en Streuvels stelt nu
eenmaal het heelal in beweging, met de mensen daarin
op een heel kleine plaats. Het brede wentelen van dagen
en maanden, rustig en op zijn tijd; een volledig gebeuren,
ononderbroken gezien; een gehele levensgang, met een
einde dat aan het begin beantwoordt : zo verloopt het in
Streuvels' traag beschrijven, soms luchtig, vaak beklemmend
door zijn zware werkelijkheid.
Beschrijvend verhalen: het is de gang volgen van de
natuur zelf. Alles lijkt stil te staan: men ziet de planten
niet groeien, de blaren niet schieten, de bloemen niet ontluiken, de vruchten zwellen noch rijpen; men ziet de sterren
niet wentelen en de zon wandelt niet door den hemel.
Niets ziet men op één moment; maar de reeks der momenten
laat alles proefondervindelijk waarnemen. Beschrijvend
verhalen : het is stilstaand vooruitgaan. In den eenvormigen
gang, even gestaag en onweerstaanbaar als onopgemerkt
en stil, is alles opgenomen als al de sterren in een langzaam
kerend hemelgewelf, - en de stijl zelf volgt dat gaan,
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ongezien vorderend, bevorderend tot meer leven, getrouw
noterend alles wat opvalt en geschiedt.
Veel spontaner en volkomener dan het stadsverhaal,
wordt de landelijke roman zo ingekleed. Vanzelf berust
hij op het eenvoudig, zeker verloop der dingen: op morgen,
middag en avond, op ebbe en vloed, op wassende en afnemende maan, op wolken en zon, op jaargetijden en jaren.
De stadsschrijver daarentegen weet niet goed op welk
rhythme hij steunen kan; want waar liggen, in het stadsleven, regelmaat en vastheid ? Toch verhaalden ook verscheidene stadsschrijvers beschrijvend: Van Looy, Tolstoi
en Dostojewski; bijna al de groten uit de tweede helft der
negentiende eeuw. Het lijkt wel als zou de grote roman
het vaak vergen; want het onverstoorbare verloop, waarbij
men alles - ook het bijkomstige en schijnbaar nuttelozeopnemen en doorpeilen kan, brengt een stemming en bewogenheid, een diep-zien met warmende ogen, waarvan
de gebalde zegging en de flitsende jacht moeilijk en zelden
het gelijkwaardige bereiken. Daarbij, de rustige beschrijver
liegt veel minder; hij bedriegt zich zo gauw niet: hij neemt
zijn tijd. Altijd dus, in de grote romans, komen momenten
van vertraging voor: een beschrijving die aanhoudt en
waarbij, terwijl de zichtbare wereld wordt voorgetoverd,
haar wanden toch wijken; een zich laten drijven op den
traag verglijdenden stroom. Doch dikwijls blijft het bij
uitgekozen momenten; stadsromans die als geheel te langzaam verlopen, feilen meestal in de compositie. Want de
stadslevens rijzen en dalen niet op het immer weerkerend
rhythme, waar het buitenleven op bestaan moet.
Men kan vragen: blijft zulk beschrijvend verhalen niet
aan de oppervlakte der dingen? Men verdeelt de aandacht:
voorwerpen en vormen, kleuren en licht, planten en dieren,
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flitsen en onbeweeglijkheid; zo gemakkelijk valt de mens,
het enig interessante toch, bijna geheel buiten het gezichtsveld ... Jawel, veel beschrijvende verhalen blijven vlak en
banaal; evenals veel ander kunstwerk, hoe dan ook gecreëerd. Maar zegden we niet reeds dat het genre misschien
het volkomenst macht en verdieping in zich draagt ? Want
schrijver en lezer vinden den tijd om, allerkalmst en door
niets gestoord, te wachten tot de kern zelf van alles, doorheen veel traag verzwindende nevels, langzaam helder en
scherp zich opdringt.
Beschrijvend verhalen onderstelt, bij den kunstenaar,
een grote ontvankelijkheid. Een delikate en toch klemvaste
zintuiglijkheid, die het veelvuldig flikkeren en bewegen
ondergaat, schift en vasthoudt. Een buitengewoon soepel
uitdrukkingsvermogen daarna; zodat men den totaalindruk,
geschakeerd, verscheiden, met vluchtige rillingen en blijvende ontroering, met wemeling en vastheid, op den lezer
doet overgaan.
Veel meer echter onderstelt het de stilte van den geest,
waarin een heel intense activiteit. Want alles dient tot eenheid teruggebracht : het werk van een rustig gemoed, dat,
nooit opdringerig noch haastig, deel voor deel in zich opneemt en samenbrengt, zodat de diepere zin langzaam kan
rijzen. Het onderstelt een bijna passief schouwende persoonlijkheid; maar het schouwen vergt den massalen inzet
van geheel het wezen. Nu kunnen de ogen, naargelang
aanleg, temperament, levenswijze, gemoedsadel, religieuze
overtuiging, dieper of minder diep zien, meer de zon of
de schaduw, meer het vergankelijke of het blijvende; maar
beschrijvend verhalen, hoe verschillend ook van qualiteit,
onderstelt die zeldzame harmoniëring van globaal aan-
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vaarden met globaal creatief verwerken - het aanvaarden
wat vooraan - : het voorrecht van wie objectief en geduldig iets te doorzien weet.
11

Hoe kwam Streuvels tot het beschrijvend verhalen?
Op drie factoren leggen we om de beurt den nadruk :
de tijd waarop hij begon; het temperament en de aanleg;
de landelijke opvoeding.
leder kunstenaar, gelijk ieder mens, is het kind van zijn
tijd. Streuvels begon te schrijven in den bloeitijd van het
.
..
lmpresslOlllsme.
Natuurgevoel heeft in de kunst, in de letterkunde, altijd
bestaan; ook in de meest klassieke tijdvakken. Van hoeveel
werkelijkheidszin - natuur en mensen - geeft de Hollandse schilderschool der zeventiende eeuw wel blijk! en zelfs bij Vondel, den dichtenden stedeling, waait de
frisse natuurwind door heel wat verzen en strophen. Maar
het classicisme van de zeventiende en achttiende eeuw
spitste de aandacht. op den mens toch toe; tot de tweede
helft der achttiende eeuw moest men wachten, tot Rousseau
vooral, eer, door letterkundige kunstenaars, de natuur, de
ongerepte natuur het liefst, in en om zichzelf beschouwd
werd, bewonderd, beschreven: het grenzeloze paradijs
voor mateloze dromen. In de eenzame wildernis zocht
Rousseau de primitieve onschuld en meende Chateaubriand
God te achterhalen.
Maar de mens verzwond in het decor; de denkende
schrijver verzonk in den dichter van plastiek en stemmingen.
Bracht de romantische literatuur niet hoofdzakelijk een
kunst van kosmische gevoelens en aanschouwing, heroïsch
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en vaag, religieus en hunkerend ? Opnieuw ontdekte men
de gehele natuur; men drong er in door; men liet ze
bewonen door een geest en een godheid. Tot gaandeweg,
het meest in de tweede helft der negentiende eeuw, die
geest en die godheid weken voor een nuchtere, positieve,
bijna wetenschappelijke evokatie van hemels en wouden,
mensentypen en bonte werkelijkheid. Kleuren en vormen,
beweging en licht, oerkracht en geheim, wilde men vangen
in een vernieuwde, een verzwaarde, een vaak kunstmatig
gelijmde en gepolijste taal, rhythmisch en plastisch vol van
suggestie en kracht. Men had de natuur : haar onuitputtelijke concreetheid en openbaring, genot en pijn, verheffing
en zwaarte, logheid en schakering; men rukte en trok er
de taal omheen, die alles zou bewaren... Toen begon
Streuvels.
Liep, op het einde der negentiende eeuw, de romantische
droom dan dood ? Bij sommigen wel; bij anderen was hij
altijd aanwezig, en bij nog anderen zou hij spoedig heropstaan. Intussen was, doorheen het woud van het naturalisme, elke weg mogelijk: naar de hoogte of naar den
ondergang. In dien tijd, die de volledige werkelijkheid
met al haar fluisteringen wilde vatten en vasthouden, die
om de bomen het bos vaak vergat en de kleur-zware schets
boven het vernuftig, zelfs het gevleugeld verhaal kon verkiezen; in dien tijd die zo universeel heroïsch en revolutionnair voelde, den tijd van den impressionistischen Van
Deyssel en den schilderenden Van Looy (om buitenlanders
noch schilders hierbij te betrekken) : toen greep Streuvels
naar de pen.
Het was de tijd ook van het wetenschappelijk materialisme, hoezeer reeds bedreigd, - van de opkomst van het
socialisme, - van het algemeen verspreid en veelvuldig
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pessimisme. Het idealisme leek dood, ai zou het spoedig
heropleven. Toen begon Streuvels.
En men moet bedenken dat hij veel las, las in het wilde.
Op hem, den van nature uit zo beïnvloedbare, gingen
zoveel invloeden dan over 3 !
Een tweede factor, die Streuvels tot het beschrijvend
verhalen- bracht : temperament en aanleg.
Over de bijzondere begaafdheid der Gezelle-familie
spraken we reeds: artistiek, met technisch-positieven inslag; licht avontuurlijk en toch tenger; buitengewoon gevoelig maar tegen veel bestand; sterk beïnvloedbaar, doch
zonder de eigen geaardheid ooit af te leggen; fantastisch
dromerig en diep religieus; af en toe luimig met een heel
bijzondere geestigheid, meestal weemoedig. Van dat temperament is Streuvels de meest robuste vertegenwoordiger 4 •
Schrijvend moest hij van de onmiddellijk waarneembare
werkelijkheid dan uitgaan; handelde zijn oom, de dichter,
ooit anders? Uit zijn omgeving, uit zijn herinneringen
moest hij zijn schetsen wel ophalen: steeds volgens de beinvloeding van zijn tijd, met het eigen temperament sterk
gekleurd. Want nooit beschreef hij het uiterlijke alleen;
altijd was een ziel, een betekenis, een symbool aanwezig.
Streuvels, de beschrijvende Streuvels, leefde zijn onderwerpen van het begin af persoonlijk in; soms vrij diep,
niet altijd misschien tot de voldragenheid. En geheel zijn
wezen schreef hij uit, ook het licht ongestadige liefhebberen;
zodat hij in geen genre voorgoed rust vond, ook in dat van
De vlaschaard niet. Intussen beoefende hij het natuurlijkst,
met zijn concrete visie op de dingen, met zijn positief
artistieken aanleg, het beschrijvend verhaal. Beter : de beschrijving met een dieperen zin.

STIJN STREUVELS EN ZIJN VLASCHAARD

27

Ziehier den derden factor: de landelijke opvoeding,
vooral die te Heule.
Stadsmensen, ja moderne buitenmensen ook, die zijn
boek Heule lezen, staan verbaasd over de armoede, waarin
deze schrijver, kind toch van een familie die aanzien genoot,
zijn kinderjaren en jeugd heeft doorgebracht. Ouderen van
dagen, die de dorpen van het einde der voorgaande eeuw
gekend hebben, weten wel beter : zo was het overaL Haast
geen speelgoed; behalve, naast planten en dieren, een hoepel,
een top, marbels, een klakkebus die men zelf maakte.
Zelden liep men fatsoenlijk gekleed. Een dorpskind, een
wilde dorpsjongen was Streuvels dan, die zulk bestaan
a.ls natuurlijk vond en aan klagen niet kon denken. Had hij
de straat niet, de velden en weiden, de beek, de brede
natuur en de seizoenen? Had hij niet zon en licht, alles wat
blonk en bewoog? Zo vol van intens genot verliepen de
kinderjaren te Heule, dat de oude Streuvels ons alles nog
onder de ogen kan brengen : alles «pour mon plaisir »,
omdat de schat van zulk beleven nooit is uitgeput.
Het kind leefde dus, zonder uitwendige verfijning, heel
lijdelijk tegenover de grote natuurrnachten, intussen krachtig en vitaaL Het leerde zich behelpen, alles opmerken en
aanwenden, alles opzoeken en uitbuiten; soms kwam reeds
die wilde kracht in hem los. Van weinig grote voorvallen
mocht hij getuige zijn, van weinig praal en vieren; maar
de wisseling van het jaar werd hem lief, de bonte en toch
regelmatige opvolging van genot en spel, telkens anders
en telkens terugkerend. In het dorp Heule, tijdens zijn
kinderjaren, is Streuvels de passieve geworden die meegaat
den gang van alle dingen, de diep krachtige in zijn weerloze soepelheid. Zonder Heule ware hij nooit aan het land
zo verknocht geweest, ware hij misschien nimmer van
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Avelgem naar Ingooigem verhuisd: van het betrekkelijk
drukke dorp terug naar het open veld. Zonder Heule
hadden we misschien nooit De vlaschaard ontvangen ...
De beschrijvende verhaler van landeli jke dingen : het kind
Lateur is daarin de vader van den man Streuvels 5.
Wij vatten samen. Hoe kwam Streuvels tot het beschrijvend verhaal? Zijn artistiek Gezelle-temperament, op de
techniek en het concrete gericht, dat hem uiteindelijk tot
schrijver maakte, deed hem uitgaan van de zichtbare dingen : van de natuur vooral, die hij, naar het voorbeeld van
zijn oom, sterk concreet doch steeds met een lichte symboliek
omhuld, nabij toverde. - Zijn landelijke opvoeding, het
meest zijn kinderjaren te Heule, hadden hem, in gedweeë
armoede en krachtig spel, op het rhythme leren leven van
de sobere, de rustige, de nochtans overrijke en onuitputtelijke natuur. - En zijn tijd, die van het pessimistisch
naturalisme, deed hem aanvangen met beschrijvingen en
schetsen, waarin vaak de rauwe smaak van een gore
werkelij kheid.
111

Wie den gang wil volgen van Streuvels' beschrijvend
verhalen, vanaf het begin tot aan De vlaschaard, beschouwe
eerst Lenteleven (1899); groepsgewijze daarna Zomerland
(1900); Zonnetij (1900), Doodendans (1901), Langs de
wegen (1902). Eindelijk - en weer groepsgewijze, al geschiedt het samenbrengen hier meer willekeurig - Dagen
(1903)6, Minnehandel (1904) en Dorpsgeheimen (1904);
OPenlucht (1905), Stille avonden (1905) en Het uitzièht
der dingen (1906).
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Nog is zulke groepering niet juist: wij verdelen wat
doorlopend evolueert. Maar ergens moeten wegwijzers geplaatst, en een schematische klaarheid laat noodzakelijk
veel schakeringen verzwinden.
Bij de dertien stukken, die samen Lenteleven uitmaken
(geschreven van 1893 tot 1898), passen verscheidene losse
opmerkingen.
I. Telkens haalt Streuvels, met vaste hand, de werkelijkheid nabij. De werkelijkheid? Neen, een verruimde, een
machtiger wereld, met andere afmetingen dan wat we
waarnemen. En ziehier dan, van het begin af) een kenmerk
van zijn kunst: een episch be.zielen en verdiepen van wat
men dagelijks opmerkt, hetwelk dan ver..groot en machtiger
te voorschijn treedt.
2. Vaak stelt hij een dorpsgebeuren voor: niet het meest
gewone, maar wat ieder dorpsmens toch als zodanig herkent. Meer dan eens echter verwringt de verbeelding beïnvloed door lectuur, tijdsgeest en ook temperament het eenvoudig gegeven; reeds begint het spoken van dood
en akeligheid. Maar de beste stukken zijn degene waarbij
de verbeelding niets opdrijft: dan volgt de auteur, beschrijvend, het kalme verloop.
3. De epische bezieling is ook een verdieping; zodat
de zin van Montalembert - het motto bij «Een ongeluk»
- werkelijk een dieper inzicht aangeeft, Streuvels precies
eigen : «11 y a des malheurs qui arrivent d'un pas si lent
et si sûr, qu'ils paraissent faire partie de la vie journalière».
4. Zeven novellen zijn vrij kort; een enkele daarentegen
« Lente» beslaat ongeveer een derde van het gehele boek.
Het eerste bewijs van de geweldige inspiratie die Streuvels
kon meeslepen. Met een heel bijzonder genoegen, begeesterd
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en gedreven door het gebeuren zelf, moet hij die grote
schets hebben neergeschreven en voltooid. Zes jaar later
overigens, in Stille avonden, neemt hij niet zonder weemoed afscheid van «Horieneke », het communikantje uit
« Lente »7 •
... Wij besluiten. Met Lenteleven had Streuvels geleerd
onderwerpen uit de werkelijkheid op te halen en hun verloop, beschrijvend, te volgen. Doch reeds verruimde en
verdiepte hij alles. Meer dan eens sloeg een onbeteugelde
verbeelding, als vlam en rook, door zijn werk heen; doch
het meest vond hij zichzelf wanneer hij eenvoudige dingen
zo maar natekende. En eens, in « Lente », overtrof hij zich.
We begrijpen den bijval van dien eersteling: hij paste
in het letterkundig kader van dien tijd; tegelijk bracht hij
de verrassende openbaring van een artistieke persoonlijkheid. Een-en-veertig jaar vroeger, in 1858, had oom Gezelle
zijn eersten bundel Dichtoefeningen laten verschijnen:
even onvolkomen en onvast; even beïnvloed door tijd en
lectuur; evenzeer een nieuw geluid in een nieuwe Lente,
- en op bepaalde momenten was definitief werk reeds
geschapen. Gelijk Gezelle in «Het ranke riet », evenzo is
Streuvels in «Lente» geheel en zuiver aanwezig: veel
mèèr dan een grote belofte, een werkelijkheid.
Het verschijnen en de bijval van Lenteleven leken de
slag op de rots 8 : nu pas borrelde en stroomde de bron.
Ongemeen weelderig en machtig ontplooide de auteur begaafdheid en werkkracht. In 1900 verschenen gezamenlijk
Zomerland en Zonnetij (sluiten deze zomer-titels bij Lenteleven niet aan ?). In 1901 volgde Doodendans; in 1902
Langs de wegen.
Een geweldige vitaliteit; bijna een uitbarsting. De eigen-
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lijke uitbarsting ligt in «De oogst» (Zonnetij) en in de
eerste drie verhalen van Zomerland; Een taal die zwelt en
druist, slaat en davert, onuitputtelijk van klank, kleur,
rhythme en verscheidenheid; - een beweging die, in één
zwier, den lezer met de pikkers heenvoert naar Frankrijk,
doet stil blijven bij het onmenselijke en dodende werk,
en ze daarna, trots het ongeluk, terugbrengt met geld en
baldadigen overmoed. Of een andere beweging, met gevecht en moord, vete en brand, om stil te vallen bij een
dood kindje en vertwijfelde ouders. Jeugdige, levensdronken krachtpro~ven van weelde en geweld; met iets als een
zwaren weemoed, omdat het overdadig leven altijd naar
den dood voert.
Jawel, Zomerland blijft oneigen en onwerkelijk: een
wilde verbeelding, onbeteugeld en zonder maat, - en ook
in Doodendans loopt het met de fantasie vaak verkeerd.
Doch bewaar het meer realistische «De oogst»; trek deze lijn
door in «Een speeldag», «In de weide», ook in de minder
zuivere «Zomerzondag» en «Avondrust» : Streuvels heeft
zijn werkwijze gevonden. Niet meer het vrij bondig ophalen van een anekdote of een herinnering; maar een
tafereel, diep ingeleefd bij het beweeglijk beschrijven, als
omgezet in een breed gerhythmeerde muziek. Vertelde hij
zelf niet, over « De oogst» : « In gedachten ging ik mede
met de pikkers, die ik zooveel jaren naareen had zien optrekken en die ik dikwijls achter 't land of tegen avond
bij hun deur had hooren vertellen, gelijk oude kampers,
die geern de bedrevene heldendaden uithalen voor bevriende toehoorders» (Hoe men schrijver wordt)?
En na deze uitbarsting, de gewilde versobering van
Langs de wegen: Streuvels' eerste omvangrijk gewrocht;
het werk waarvan hij, langen tij d, het meest heeft gehouden.
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We begrijpen die voorkeur: precies had hij geweten wat
hij wilde; zonder grote inspanning had zijn oerkracht het
kunnen bereiken. Laten we hemzelf het boek dan voorstellen, en we merken zijn eigen weergave op van het beschrijvend verhalen:« Daarna hield ik mij een tijd gesloten
en dacht langen tijd na hoe ik een vorm vinden zou om
een kerel te verbeelden, met heel zijn omgeving en de lucht
die erover hangt, die als een lange wandeling, geleidelijk
zijn weg volgt, die hem voorgetrokken en uitgeteekend
staat als een levenslijn. Dat leven wilde ik verhalen van
den vent, die niets ontmoet tenzij gewone dingen, waarrond
niets gebeurt; die, door het toeval van een brief uit zijne
standplaats gebracht, die standplaats verlaat waar hij gerust
leefde en wrocht en er nu opuit gaat, waar het toeval hem
roept, te wankelen begint omdat hij zich onvast voelt en
zonder steun of hulp, missend de omgeving die hem tot nu
had recht gehouden. Die voortsukkelt terwijl hij voor de
wereld is en blijft: de gewone man in zijn gewone omgeving... tot hij afgebeuld, en tenden geleefd, er eindelijk
aan denkt, blindelings de oude standplaats weer op te
zoeken, die hij nooit had mogen verlaten. Dat boek heet
Langs de wegen. In zijn welgelukte soberheid, met de
wreedheid die blijkt overal uit de gewone dingen, is het
een werk geworden waar ik het meest van houd - voor
zoover schrijvers van hun eigen werk houden mogen»
(Hoe men schrijver wordtJ.
... Na den aarzelenden aanvang van Lenteleven en de
vondst van «Lente», had Streuvels zich dan, met Zomerland
en Zonnetij, in zijn grote en grootse gestalte opgericht: verbeelding en werkelijkheid, die in zijn schetsen nog dooreen
liepen; beide herhaaldelijk onzuiver. Bij deze twee hoort het
minder geweldige Doodendans : geheimzinnige fantasie
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naast eenvoudig realisme. En, aansluitend bij dat eenvoudig
realisme, vol van een kalm zelfbewustzijn en een fiere
stoutmoedigheid, het sobere Langs de wegen - één brok
proza, zonder verdeling noch onderbreking - waarbij de
mens en zijn bestemming, buitengewoon in het gewone,
meer dan vroeger de aandacht vergt.
Van Dagen (I903), een overgangsbundel, zegt Streuvels
zelf : « Daarop volgde een bundel kleinere stukken onder
den titel Dagen, waar ik al meer inzicht kreeg in het samenstellen en bij den zuiveren buitenkant der zaken ook de
zedelijke elementen samenbracht» (Hoe men schrijver
wordt). Werkelijk: laat de eerste twee (overigens oudere)
verhalen van kant; de andere vier stellen bijna psychologische conflicten of wendingen voor. Het meest «Vrede»
en «Verovering» : twee schetsen van boeren en boerenzonen; een dubbele voorarbeid, zou men reeds menen, voor
De vlaschaard zelf, indien niet Minnehandel (I904),
Sfteuvels' tweede grotere schepping, meer nabij had gelegen.
In zes hoofdstukken verdeeld, vertoont dit nieuwe werk,
in zijn twee delen: «het leven der dorpsjeugd met al de
kronkelpaden der wederzijdsche genegenheden en 't zotte
spel der liefde, die op 't einde door de ouders tot een stand
in 't werkelijk leven worden omgezet» (Hoe men schrijver
wordt). Maar alles wordt nauw gevat en sekuur ingedeeld
binnen het kader van seizoenen en feesten; het gehele complexe leven - spel en ernst, gewoonten en vernieuwing,
natuur en mensen - stroelt en dringt binnen de zes opeenvolgende bewegingen van deze grootse sonate.
Sedert het begin, hoe anders de werkwijze, hoe precies
toch dezelfde: beschrijvend verhalen! Meer en meer, vervlochten met het verloop der dingen, komen volksgewoonten
Janss.n. Stro 3
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en liederen voor, overwegingen en beschouwingen; alles
samen één machtige gang. Vaak, in Lenteleven, kende
Streuvels nog maar één instrument en één toon; nu dirigeert
hij een veelkoppig orkest : geluiden en klanken, solo's en
samen, soms dreunend soms nauw hoorbaar.
Uitwendig en oppervlakkig kan men Minnehandel nog
noemen : bont en verscheiden, wemelend van optredende
en verzwindende personages, rechtlijnig van psychologie;
de brede luidruchtigheid van fanfare of cantate. Maar door
het diepere zielsleven wordt de artist meteen getrokken
en verlokt : zes verkenningstochten in nieuwe velden en
wouden onthulden hem evenzoveel «dorpsgeheimen ».
Dorpsgeheimen (1904) creëert de dorpssfeer, ongeveer
gelijk Minnehandel de sfeer van boerderijen en feesten
creëerde; telkens met een geheimzinnig element, dat meestal
eerder gesuggereerd wordt dan naar voren gebracht. Nog
dieper tast dus de schrijver, nog meer in het geheimzinnige,
en terwijl van de werkwijze niets losgelaten wordt: hoe
grijnst, doorheen doodgewone voorvallen en verschijnselen,
soms akelige wanstaltigheid !
Met Dagen, Minnehandel, Dorpsgeheimen komt Streuvels' kunst bij den mens terecht, bij zijn gesluierd bestaan
met verlokkende mysteries. Rijker, verscheidener, temperamentvoller in een veelvuldiger denken, arbeiden en genieten ... ; toch volgt de schrijver nog altijd het uitwendig
gebeuren, en soms lijkt het als zou die uitwendige trouw
de consequente verdieping in den weg staan. Het lijkt
alleen : de groei is nog niet voltooid; geduldig wachten
brengt verder dan geweld.
De spokende dood verdwijnt. Donkere wolken drijven
en dreigen nog aan den hemel, waarin vaak, uit zuivere
blauwte, de zon reeds schijnt.
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Sedert 1903 maakte Streuvels toebereidselen om te verhuizen. Gelijk schilders en schrijvers Latem-aan-de-Leie
hadden verkozen; zo zou de hoogte van Ingooigem zijn
Latem zijn: als letterkundige en van de kunst zou hij
leven. Hoe opmerkelijk vernieuwde dat gewijzigd bestaan
zijn kunst en geest!
Wijst de titel OPenlucht (1905) niet reeds op een ander
decor? Een bundel, gelijk de voorgaande ongeveer, van
zes novellen; maar op twee na zijn deze luchtiger, geestiger,
zonniger. Op de eerste valt nog even de oude schaduw;
de tweede en al de andere vertonen een verheldering, die
luim wordt en leute. De laatste «Jeugd» is een beschrijven,
zonder enig verhaal fm; een benaderend en genietend meeleven met de jeugdige uitbundigheid van een jongen en
een meisje. Streuvels, de gelukkig geworden Streuvels,
leeft en schrijft, spontaan en rustig, zeker van kracht en
macht.
Het echte afscheid van het oude ligt in Stille avonden
(1905)' «Alzoo mag het bundeltje bespiegelingen uit
Stille avonden aanzien worden als een stille, ingetogen
afscheid aan mijn oude omgeving, aan het leven van het
groote dorp, aan het ouderlijke huis en aan mijn kleine
kamer, waar m~n eerste schetsjes geboren werden. Daarbij
kan ik niet nalaten die «Lente» te vermelden, met het
kleine« Horieneke », heel dien jongen bloei van het leven,
die me zooveel heerlijk genot verschaft heeft. Die Stille
avonden zijn het afscheid, het vaarwel, de innige groet
aan alles wat me omringd heeft. .. toen ik schrijver werd»
(Hoe men schrijver wordt) ! Maar de bundel bevat niet
alleen een afscheid; ook een begroeting. Reeds ging de
kunstenaar het nieuwe leven in; beschrijvend grijpt hij uit
de onmiddellijke werkelijkheid: persoonlijk beleven, oude
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herinneringen, tere mijmeringen, met, in «Ingoyghem »,
een bezoek aan zijn toekomstige woonplaats, een breden
blik over het grootse landschap en het besef dat hij daar
gelukkig zal zijn. Stille avonden biedt ons subjectieve bezinning, bijna lyriek. In geen enkel werk geeft de schrijver
zich zo onmiddellijk bloot, en we bevroeden met welk
mild gemoed hij het huwelijk aanging om samen het huis
op den heuvel te bewonen.
doet het geluk hem schrijven, de stille triomf om het schoon verworvene, de kalme
maar heel grote verwachting; hij schrijft vaardig en warm,
speels en zwierig, gelijk hij het nog nooit had gekund,
gelijk hij het over enkele jaren niet meer zal kunnen.
Het uitzicht der dingen (I906) gaat verder. Streuvels,
gehuwd, woont nu te Ingooigem : de opmerkzame getuige
van boerenbedrij f, weer, spel en arbeid. Warm en spontaan,
met breden zwaai, weelderig om de overmatige weelde
der dingen zelf, tekent hij de taferelen die hij waarneemt:
het land, de boeren en hun koppigheid, het vee en zijn
pracht, de dorpsfeesten en dorpsgewoonten. «Het uitzicht
der dingen, zo schrijft hij, is het nieuw géluid, de verkenningsroep van uit mijn nieuwe standplaats, van uit mijn
nieuwe woonst, nieuw leven en nieuw bestaan. Van nu
voort zit ik uit te staren uit de hoogte met een vergezicht
rond en rond, mijlen ver over een ruimte van weelderige
velden, vol kleur, vol afwisseling van tonen en tinten;
voor het oneindig veranderend schouwtoneel der eeuwige,
der groote natuur. In rechtstreeksche betrek met de zon,
waar men wind en regen uit de eerste hand krijgt en zonder
tusschenschermen of schutsels het weer meemaakt in al zijn
gedaanten en verschijnselen.
't Uitzicht der dingen vormde de inzet, de verkenning, de
proeve, de platte-grond, waar een jaar later, de Vlaschaard
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zou in groeien en gestalte krijgen» (Hoe men schrijver
wordt).
Ziehier het einde van «De ommegang », de laatste
schets van het boek. Geen tekst kan beter aangeven hoe
De vlaschaard vlak bij is gekomen.
«Boven hunne hoofden, terwijl ze te werken staan, op
de velden om end om, bakelt de zonne. Hoog boven alle
menschelijk inzicht en boven alle menschelijk belang en
andere nietigheden, wentelt zij voort, in stagen gang van
zomervaste dagen. Daar hooge nu, wordt er aan den hemel
iets anders aangekondigd; tnet feller klank dan bronzen
monden 't vergalmen kunnen, dreunt de boodschap als een
blijde nieuwmare. Door heel den hemel, waar de zonne
stijgt als een vlammend ros met waaiende manen van vuur,
wordt de komste ingeluid van het nieuwe jaargetijde,
't hoogtepunt van de lange dagen, 't singelen van de hardste
hitte: de zomer komt! de zomer wordt geboren! De zomer!
de straffe zomer, die 't koorn rijpt en heel den oogst, den
rijken oogst meebrengt en de leefte, de weelde en den rijkdom. En op heel het dorp is alleman nu daarmee bezig, met angst en betrouwen kijkt ieder naar omhooge, met
hoop en vrees in het hart: elk is in de weer met zijn eigene,
kleine belangen. En niemand denkt dat die grootsche gebeurtenis enkel en alleen de gewone wenteling verbeeldt
van het ronde jaar : de eeuwige, onmeedoogende gang van
den tijd, die gaat en gaat - met altijd en eenbaarlijk hetzelfde uitzicht der dingen dat, altijd nieuw en altijd oud,
nooit en andert : de groote en eenbaadijke «Ommegang»
van de wereld rond de zonne ! »
Weer besluiten we : de verhuisde en gehuwde Streuvels
was, te Ingooigem, bevrijd en vernieuwd. Te midden van
land en volk, hunkerde hij, de schrijver, naar één-zijn met
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alles en allen. Gelijk nooit tekende zijn breed gebaar ruime
schetsen; maar dit wist hij: de arbeid aan het kleinere werk
deed het grotere groeien. Zo waren Langs de wegen en
Minnehandel gekomen; zo kon het nu weer gaan ... : een
meesterstuk !

*
Van het begin af verhaalde Streuvels dus beschrijvend,
en wanneer hij, bij een reëel onderwerp, zijn pen liet lopen,
voerde deze hem onverwacht ver. Zo bij «Lente », «De
oogst », «Een speeldag », «Langs de wegen », «Minnehandel »... Waarom niet wonen te midden van natuur en
mensen, gelijk hij ze beschrijven wil ? ~aarom niet alles
nagaan en eenvoudig noteren, gelijk een ander zou schilderen? Streuvels deed het; vanzelf bracht het kleinere
werk hem tot grotere gewrochten. De eerste grote schepping, in dat nieuw bestaan : De vlaschaard.
Eens te meer merken we die buitengewone, die totale
vereniging op van passiviteit en levensdrang. Alles ondergaan; doch door alles persoonlijk opleven! In Streuvels
breekt, geheel anders, toch duidelijk het Gezelle-temperament door. Geen enkel meesterwerk misschien in onze
Nederlandse letterkunde is zo vanzelf uit de natuur gegroeid als De vlaschaard ; geen enkel misschien mag, in alle
opzicht, zozeer een natuurgewroçht heten. «Kon de zon
schrijven, zegde Verwey, ze zou schrijven als Streuvels ».

DERDE HOOFDSTUK

DE AANHEF
(Lenteleven) (r894-r899)
« Merkt ge de jongens ginder aan hun stoeiend
spel bij de beek? Dat wekt me een heele
wereld van herinneringen uit mijn leven ».
(<< Ingoyghem », Stille avonden)

Als vanzelf schreef dus Streuvels, pas gehuwd en nieuw
bewoner van het pas gebouwde Lijsternest, de kunstenaar
te midden van land en boeren, zijn grootste werk, De
vlaschaard. Als vanzelf had hij zijn schrijftrant gevonden
en ontwikkeld: beschrijvend verhalen.
Als vanzelf kwam hij ook tot den kringloop van het jaar,
waarin hij alles kon verdelen en besluiten. Als vanzelf tot
het onderwerp: de tr3:gische opeenvolging van geslachten;
de kentering bij den heerszuchtigen boer die zich gewonnen geeft.
Maar het onderwerp willen we van naderbij onderzoeken: zijn groei doorheen het leven en de productie van
den kunstenaar; zijn orgap.ischen vorm en diepere betekenis; zijn voortreffelijkheid en zijn tekorten.
I

Voor een verhaal is de inhoud alles. Niet de abstracte
inhoud, de korte samenvatting; maar het concrete verloop
gelijk het is voorgesteld, met eigen geleding, geest en
smaak : de inhoud die leeft in het organisme van den vorm;
een heel bepaald leven dat niemand onverschillig laat.
Die inhoud maakt al de delen van het kunstwerk één
en levend; hij is gelijk het hart en de bloedsomloop. Hij
doet het geheel magnetisch stralen, bewondering wekken
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of afkeer, als was iemand aanwezig. Want een goed verhaal reikt veel verder dan de nuchter omlijnde vertellmg
het zou laten vermoeden : het gaat van een levensinzicht
en levenshouding uit, van een diepe en teer gekoesterde
overtuiging. Een geheime voorkeur laat het raden; ons
doorvaart de trilling van iemands tegenwoordigheid. Neem
enkele verhalen uit het evangelie : de verloren zoon, de
Farizeër en de tollenaar, de barmhartige Samaritaan ... ;
nooit verlenen abstracte woorden noch oratorische uitweidingen aan Gods barmhartigheid, aan de naastenliefde,
aan het nederig gebed, aan zoveel hoge onderwerpen, de
volheid van zin, smaak, ervaring, overtuiging, waarmee deze
verhalen als vanzelf ze omvangen. Onmiskenbaar en onafscheidelijk horen we de godmenselijke stem van den Verlosser zelf, en ondergaan we zijn voedende aanwezigheid.
Bijeen lyrisch stuk vertoont zich de kunstenaar ; bij een
verhaal maakt hij, verborgen, zich bekend. Men raadt,
men vermoedt, men gist; men vindt als bij intuïtie: ja,
diè man, met dàt geheim leven, moest precies dàt en precies
zóó vertellen. In een goed verhaal leeft de verteller, geheel
anders en toch hijzelf, onsterfelijk voort.
En de diepste ervaring, de hoogste wijsheid, het verhevenste aanschouwen, de grondigste lering, de meest onvergetelijke voorschriften en voorbeelden: zodra iemand
ze aan een goed verhaal heeft toevertrouwd, duren en
groeien ze van geslacht tot geslacht, altijd vitaal en vruchtbaar. Het verhaal bezit het diepste en duurzaamste, het
teerste en bijna onzegbare, het eenvoudigste meteen van
elke overlevering. Harten, geesten, geslachten houdt het
samen; het gemoed geniet méér dan het verstand. Wie het
doorproeven en smaken kan, begrijpt alles van verteller:
ziel, tijd en mysterie; hij beweegt zich in het duistere licht.
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Voor een mens, een gemeenschap, een tij dvak kan een verhaal alles samenvatten waaraan men-in het natuurlijke, dat
spreekt! - geloofde, waarop men hoopte, wat men beminde.
Aandacht en genegenheid, ontzetting en onderwerping trekt
het tot zich, tot zijn droombeeld van geluk of fatalisme.
Alle wezens kunnen als personages in een verhaal optreden : planten en dieren, wolken en zon, voorwerpen en
schimmen, goden en duivelen; uiteindelijk vertegenwoordigen zij mensen en dragen zij menselijke waarden. Met
dezen verstande dat mens en natuur, naar leven en bestemming, nogal één zijn: het natuurlijk pogen culmineert in
den mens; de menselijke bedrijvigheid deint uit in de
natuur. Maar, welke de voorstelling, inkleding, intrigue
of acteurs van een verhaal ook mogen zijn: het gaat om
den mens en wat voor den mens waarde heeft.
In het verhaal spiegelt de kunstenaar (met en na hem
de luisteraar of lezer) zichzelf af. Het is niet een levensinzicht, abstract en koud, algemeen en onwerkelijk; het is
een concrete, een betoverende en beminde werkelijkheid.
Buiten zich stelt de mens zijn gedroomd geloof: den onverbiddelijken of verrassenden gang der dingen, geregeld
door een oppermacht. Met één flits kan hij het symbool
vinden dat hij behoeft, dat geheel zijn persoonlijkheid
verbergt en vertoont gelijk de parel zijn glans; maar de
mooiste verhalen komen, hoe onopgemerkt ook, langzaam
tot stand. Veel ervaring, ontgoocheling, verrukking vloeien
er in samen gelijk veel beekjes in een rivier; veel nadenken
en twijfel, verliezen, beproeven en vinden. Jaren van incubatie gaan meestal vooraf, eer het enig verrassende, het
eenvoudig diepe en nooit uitgeputte verhaal, als een verrassende fee alles in het licht zet.
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Zoekend naar de ziel van een verhaal, van iemands opeenvolgende verhalen, zoeken we noodzakelijk naar zijn
eigen ziel, naar de doorleefde werkelijkheid tegenover de
gedroomde waaraan hij zich gewonnen gaf. Wij stellen ons
het verhaal voor gelijk een sfinks; wij ondervragen hem
en zien in zijn ogen. Het raadsel tussen hem en ons is het
diepe, het persoonlijk geheim van den kunstenaar.
Het diepe, het persoonlijk geheim van Streuvels; van
Streuvels die De vlaschaard schiep! ... Laten we, eens te
meer, van Lenteleven tot aan De vlaschaard zijn werk
doorlopen. Eens te meer groeperen we zijn boeken gelijk
in het voorgaande hoofdstuk: Lenteleven vooraan; daarna Zomerland, Zonnetij, Doodendans, Langs de wegen;
- daarna Dagen, Minnehandel, Dorpsgeheimen; - eindelijk OPenlucht, Stille avonden, Het uitzicht der dingen.
Doch nu beschouwen we den inhoud van verhaal na verhaal: den inhoud in zijn bijzonderen vorm, meestal gevat
in,een breder, een cyclisch verloop. En zo diep mogelijk
dringen we er in door: in zijn objectief wezen; in het
subjectieve creëren.
I I

Toen Streuvels, de ene na de andere, de veertien novellen
van Lente/even schreef, sommige met een intens genot,
haalde hij uit zijn geheugen de typen en voorvallen op,
die het grijze leven te Heule en te Avelgem bonter en verscheidener hadden gemaakt: een dompelaar, een orgeldraaier met zijn hond, een onweer, een Eerste Communie,
Kerstavond met de verklede zangers, een ongeluk, een
verblijf op den zolder, een heksengeschiedenis ... 9 Korte
schetsen meestal; het onderwerp even naar voren gebracht
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door iemand die zijn pen nog niet vrij durft laten. Een onzekere keuze, op het instinkt af en zonder veel onderscheid,
door iemand die, weinig methodisch noch bezonnen, zijn
drang volgt, zijn liefhebberij. Een nogal onzuiver uitwerken
daarna: een globaal neerschrijven van het weinig gepolijste
gebeuren, terwijl de gapingen in de waarneming door wat
meer verbeelding worden gevuld. Doch bijna telkens maken
het Gezelle-temperament en de jeugdige schrijversdrift
alles meer dan goed : nu nog bewaart elke schets, haast
onverminderd, haar frisse suggestie.
Een enkele maal slechts, maar dan ook in « Lente », behandelt Streuvels het hui~elijk geluk, dat hij toch kent,
geniet en waardeert. Herhaaldelijk komen kinderen voor,
de gewone gestalten in zijn eerste boeken (<< De witte
zandweg », «Op den dool », «Van ongroei », «Lente »,
« In de vlage », « 's Zondags») ; mèèr nog armen, dolenden
en dompelaars (<< In den voorwinter », «Kerstavond »,
« Slenteren », «Op den dool », «Van ongroei », «In de
vlage », « Een pijpe of geen pijpe », « Een ongeluk », « Het
einde» ); meer dan eens beeldt het stuk een ontaarding,
een ontgoocheling, een verwoesting, een dood uit (<< Op
den dool », «Lente », «Een pijpe of geen pijpe », «Een
ongeluk », «Wit leven », «Het einde»). Deze drie kenmerken van het werk leiden ons, in de ziel van den schrijver,
verder binnen.
Graag beschrijft Streuvels kinderen; begrijpend en geboeid volgt hij hun spel en passie: zijn eigen gelukkige
kindertij d was nog zo lang niet voorbij. Kinderen vertonen
den onbeheersten en zorgelozen, soms baldadigen en wreden levenslust, de spontane ontvankelijkheid en het verrukkend genot om kleine dingen, gelijk hij die in zich had
gedragen; gelijk hij - een kunstenaar bij Gods genade -
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ze nog in zich droeg. Buitengewoon ontroert en treft hem
ook - hem, den jongen man die het schennende leven zo
scherp waarneemt - de kinderlijke onschuld, als kwam
de hemel nabij. Geen schoner gestalte, in heel het boek,
dan Horieneke uit «Lente »10; geen groter leute dan die
van haar broertjes; maar het lange verhaal moet ontgoochelend eindigen, omdat voor het Kommunikantje, op den
dag na den feestdag, het harde· leven begint. Streuvels beschrijft kinderen; zijn kinderverhalen, vooral «'s Zondags »11 en « Lente », overtreffen voorlopig al het andere
werk. Als hij kinderen nagaat, vertoont hij zijn hart: een
tere aanhankelijkheid, ook bij de bitterste ontgoocheling
nooit verzwonden; een telkens oplevend smachten naar
de allerzuiverste schoonheid, met het weemoedig besef dat
deze zo spoedig vergaat. Momenten van verrukking en
geluk zijn, ook voor kinderen, kort en vluchtig; maar altijd
blijft, wie fris en jong is, een wonder in Gods natuur.
Plaats, tegenover de kinderen, de dompelaars en dolers,
die andere gestalten waar Streuvels aan hecht. Van waar,
in dit eerste werk reeds, hun groot getal ? In het «arm
Vlaanderen» van het einde der negentiende eeuw leidden
ze, vrij talrijk, een ellendig leven. Enkelen van hen waren
ook, voor de kwajongens van Heule of Avelgem, de afwisseling geweest in het eentonige dorpsrumoer, - en de
eersten stelden ze, bij den jongen schrijver die zijn herinneringen schifte, ter beschrijving zich voor. Maar vooral:
het was de tijd van het niets ontziend naturalisme, van het
bijna fatalistisch pessimisme, van de sociale meewarigheid,
van Tolstoi en Van Eeden; het was de tijd toen het jonge
socialisme, in ons land, het hoofd opstak. Hoe kon Streuvels,
de concrete opmerker te midden van een arm en achterlijk
volk, de verwoede lezer van Noren en Russen, aan dien
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tijdgeest ontkomen? Door opmerking en lectuur dan,
misschien ook door temperament en gemoed, nam hij deze
medelijdende, deze af en toe opstandige aandacht voor de
allerarmsten in zich op; als kunstenaar keerde hij van
burgers en boeren zich af, met ogen alleen voor schamelen
en verstotenen.
Waarom stellen Streuvels' verhalen reeds zo vaak een
ondergang, een dood, een verwoesting, een einde voor ?
Reeds drukt enig fatalisme; reeds vervaart de dood. Jawel,
in de Gezelle-natuur lag, trots vlagen van levenslust en
korte opvluchten van hoog genot, altijd donkere weemoed
en een berustend pessimisme; maar, in de somberheid van
tijd en gedachten rond I900, wat kon zulke natuur anders
doen dan meedrijven met de geweldige stroming? Iets te
lijdzaam, iets te onbesuisd meedrijven; een passiviteit die
te veel verloren gaf, eer de krachtige persoonlijkheid het
evenwicht en de zelfbeheersing had hersteld ...
... Kinderen, dompelaars, dood : drie kenmerken van
de verhalen uit Lenteleven; het eerste eerder aan den mens
Lateur te danken, zijn innigste en beste wezen, - de andere
twee mèèr aan den schrijver Streuvels te wijten, aan den tijd
toen hij te schrijven begon. Drie nauwelijks samenhangende
lijnen, die toch reeds vaag den eersten vorm aangeven van
wat we noemen : Streuvels' levens- en wereldbeschouwing.
Het leven is grauw, eentonig, dreigend; het legt hinderlagen, en ineens is een ongeluk, zonder dat men het voorzag, voorbereid en gekomen. Toch brengt het momenten
van groot geluk: oasen van een onzeglijke vreugde, in de
woestijn weldra weer verzonken.
Waar ligt die vreugde? Een zwijgzaam genot, als wanneer
Stafke uren doorbrengt bij de duiven (<< 's Zondags»);
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een Eerste Heilige Communie ( « Lente»); eenvoudige
liederen (<<Kerstavond»); een ongerept en stil bestaan
( «Wit leven»). Vluchtig en diep; een vergeten van
kommer en zorgen; een licht opstijgen naar zon en blauwte.
Een aetherisch bezit; een voorbij varende zonneschijn ...
Plots is alles heen; zoveel akeliger dreigt de onmerkbaar
genaderde ramp. Vreugde en genot gaan van de weerloze
onschuld uit : door loden nevels een glimp van licht.
Het leven zelf brengt ondergang en pijn. De natuur die
vordert, een kracht die zich openbaart, een mens die genieten wil : alles draagt in zich schennis en vernietiging.
Niets groeit, of veel wordt verstikt en verdrongen; niemand
nadert, of een ander wordt verj aagd; niemand leeft intens,
zonder tergenden overmoed; twee mensen steunen niet lang
op elkander, of vroeg of laat haalt de dood een van beiden.
Toenemende kracht baant zich baldadig een weg; de broeiende zomerhitte jaagt dodende driften op of slaat verpletterende bliksems neer. Er zijn geen welstellende burgers, of zij verstoten de dolenden; weinig behoeftigen, die
in de ontbering niet ontaarden.
Het leven, dat van natuur en mens, vertoont een voorbijgaande pracht, te midden van verwoesting, dood en
moord. Streuvels, de schrijver van Lenteleven, neemt de
algemene ontaarding waar en gaat er op in, zonder zich los
te maken van kinderen en onschuld.
111

Geleidelijk was de jonge Lateur schrijver geworden; de
ontmoeting met de Van-Nu-en-Straksers, in 1896, had hem
voorgoed begeesterd; het succes van Lenteleven zou verholen krachten losslaan, en de kunstenaar zou zich oprichten
in zijn ware gestalte. Maar na het eerste onderhoud met
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Van de Woestijne en De Bom, had de vertrekkende Streuvels, van uit het treincoupé, aan beiden toegeroepen : « Ik
ben bakker, mijnheer »12. Voortaan leefden de bakker
Lateur en de schrijver Streuvels naast elkander: een min
of meer gesplitste persoonlijkheid.
Verscheidene Van-Nu-en-Straksers, niet het minst Van
de Woestijne, vertonen dezelfde splitsing. Hun literaire
dro~en en praestaties doen heroïsch, dweepzuchtig, bedwelmend aan : een gespannen romantiek, zwaar pessimistisch, zinnelijk mystiek tot tergens toe, licht opstandig en
zelfgenoegzaam; wars van het dagelijks leven, van het
kleinburgerlijke vooral dat ze toch bijna allen leiden.
Ze stellen zich in den dienst van schoonheid en kunst;
doch een deel van hun wezen kan niet dienen. Ze wOl:den
aesthetici : aanbidders van een nogal eigenwijs ideaal dat
stoffelijke overdaad met een vage religiositeit verenigt.
Ze willen de kunst vernieuwen en vernieuwen ze ook werkelijk; doch tot haar diepste gronden en voeding dringen
ze zelden door. Hun geest en werkwijze bevordert eerder
het betoverend fragment dan de breed-evenwichtige compositie, eerder het ène werk dan de reeks van creaties;
zij verliezen den soberen, den vreedzaam lichtenden eenvoud, voor de licht grootsprakerige, licht sentimentele en
plastisch opgedirkte verbositeit. Geheel hun kunst, ook
de verhalende, kleuren zij subjectief; zelden raakt hun
zintuigelijk impressionisme het meest verborgen leven.
Van nuchtere moraal en positieve wet keren zij, de vrije
aestheten, met walg zich af. .. Een neo-romantiek, al belijdt
men het realisme, zelfs het naturalisme; een onmiskenbare
pose, al verbant men de oude rhetorika; een revolutionnair
bewustzijn van eigen kracht en verovering, met een gemis
aan diepte en doordenken; een subjectief betrekkelijk
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stellen van alles, al beweert men objectief te zijn; een
onderlinge verdraagzaamheid, zover reikt het conventioneel
aanvaarde agnosticisme; een gezamenlijk aanbidden van
het tweede-beste, terwijl men zich om het allerbeste moedwillig niet bekommert...
Hiermee tekenen wij den jongen Streuvels niet; maar
ook bij hem werden levensernst en aesthetische ernst
enigermate gescheiden. Streuvels liep voor op Lateur; nogal moeizaam zou deze later zijn achterstel inhalen.
Gelijk in elke liefhebberij, was Streuvels in de lectuur
en de letterkunde op het instinct af vooruitgegaan, altijd
verder, als beluisterde hij verlokkende muziek. Waar zou
dat avontuur hem voeren ? Voorlopig gaf de kunst hem
voldoening en genot; voor het overige had hij zijn broodwinning. Lateur verdiende en Streuvels schreef.
Van de menselijke bedachtzaamheid, wijsheid, evenwicht en diepte nogal verstoken : zoveel minder vast en
meer stuurloos bewoog zich de schrijver; de even passieve
als persoonlijke Gezelle-natuur, de even werkelijk beïnvloedbare als schijnbaar zelfzekere; - zoveel meer onbesuisd en voortvarend ging hij de toenmaals moderne
richting op : tot verbazing, tot ergernis zelfs van omgeving
en geloofsgenoten. Wij, evenzeer getroffen door het landelijke van dat werk als door zijn geheel eigen voorkomen
en accent, zien het te weinig gekneed en gevormd door
tijdgeest en mode. Toch grepen deze heel sterk in : niet
alleen om het massale van Streuvels' temperament; ook,
vooral misschien, omdat de voorthollende schrijver zich
om den voorzichtigen mens te weinig bekommerde.
Dat verklaart ook een gemis aan diepte. Lang verweet
men Streuvels dat hij in de gemoederen niet doordrong.
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Ten onrechte, zoals verder zal blijken. Intussen mist men,
in de eerste schetsen, de goed gevestigde aandacht op zielen
en zielsconflicten : daartoe ontbrak het talent wel niet;
doch alleen wie in het eigen wezen diep doordringt, doet
het bij anderen. En Stijn Streuvels, die pas het van genot
overstelpend copiërend creëren had gevonden, de reeds
gevierde auteur van superieure schetsen en de onafscheidelijke bondgenoot der stormende Van-Nu-en-Straksers ...
de jeugdige kunstenaar ontdekte, in dronkenheid en overmoed, zijn kunnen en proportie. Als een door-gezond
veulen stoof hij door de weide ...
Hij groeide dus op in het werkelijke en in het onwerkelijke tegelijk: onwerkelijk overdreef hij - in het somber
pessimisme, in de impressionistische beschrijving, in de
fantastische epiek, in het uitzoeken van groter miserie werkelijke hoedanigheden, een spontane belangstelling,
een natuurgetrouwe richting.
Maar soms - bij het schrijven van « Lente» vooral had Streuvels op Lateur gewacht, en gingen beiden hand
in hand. Voor den schrijver gingen geen hoedanigheden
verloren; maar de mens doorzag de zielen: dan groeiden
ze beiden zienderoog. .. En dit kon de aandachtige lezer
van Lente/even in r899 reeds besluiten: deze nieuwe auteur
wàs een openbaring. Een vruchtbaar en verbazend schrijver
werd hij stellig: daartoe waren begaafdheid, werkkracht
en temperament te duidelijk aanwezig; - een groot schrijver misschien niet: daartoe schoten bepaalde menselijke
hoedanigheden habitueel te kort. Habitueel, niet altijd !
Het bleef dus mogelijk; werd het zelfs niet waarschijnlijk
dat de mens eenmaal met den kunstenaar gelijken tred zou
houden? En mocht men dan het allerbeste niet verwachten?
*
Janssen. Stro 4
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Achteraf gezien, welke kiemen van De vlaschaard kunnen we in Lenteleven ontdekken?
Het beschrijvend verhalen werd reeds gevonden; evenzo
de symboliek en de sfeer der seizoenen. Nog niet echter
hun kringloop, als kader van een verhaal, en evenmin het
kenteren van een levenshouding; tenzij in zover, voor
Horieneke bij voorbeeld, om het klassiek uit te drukken,
de Tarpejische rots aan den voet van het Kapitool ligt.
Herhaaldelijk komt de dood voor, en het diepere inzicht
bestaat dat het vorderen van maanden en jaren onopgemerkt ongelukken nabij brengt. Tussen Lente/even en De
vlaschaard ligt een lange weg; maar wie het eerste bereikte,
is afgereisd naar het tweede.

VIERDE HOOFDSTUK
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(Zomerland, Zonnetij, Doodendans, Langs de wegen)
( 1899- 1901 )
« Toen wist ik nog niet, maar voelde het: dat
een schrijver in zijn personagen altijd een
deel van zijn eigen wezen en aard beschrijft,
en dat bracht me dien schroom bij en dien
drang om 't geen ik schreef voor persoonlijke kennissen verdoken te houden».
(A vel g hem)

Laat Lenteleven een inzet geweest zijn, een aanloop;
onmiddellijk daarop sprongen onbeheerst geweld los en
onuitputtelijke creativiteit. Gezamenlijk verschenen Z omerland en Zonnetij (1900); daarna Doodendans (1901);
daarna Langs de wegen (1902). Nu nog openbaren deze
vier werken - drie bundels van meestal brede schetsen
en het eerste lang verhaal- het verbazend phenomeen van
Streuvels' opbruisende kracht en macht. Het is als bereed
hij een jongen hengst : nu eens hangen de teugels slap
(Zomerland); dan haalt hij ze aan (Langs de wegen), Een
wilde poging, gevolgd door de eerste bezinning en zelfbedwang.
I

Zomerland en Zonnetij staan tegenover Lenteleven als
de Zomer tegenover de Lente. Aanvang en aarzeling zijn
voorbij; een zwaar buigende oogst nu onder de brandende
zon. Al de onzekere lijnen worden met vaste hand doorgetrokken, scherp en recht : het wentelen der dingen met
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onvermoede ongelukken; de broeiende hitte en verraderlijke boosheid; een veelvuldige ontgoocheling en sterven.
Evenzeer gelijken de twee boeken op elkander als ze van
elkander verschillen. Vier verhalen telkens, nogal gelijk
van omvang, behalve het dubbel zo brede «De oogst ».
Een zékere techniek nu, overweldigend en onverbiddelijk:
de complexe werkelijkheid wordt bijgehaald; stap voor
stap volgen wij haar majestatisch verloop. Alles uit een
nooit begevende volheid van waarneming en inleven:
nooit wijkt terug of verkwijnt het trage en complexe
gebeuren.
In Zomerland en Zonnetij vertoont de schrijver, voor het
eerst, zijn volle kracht. Later zal hij zuiverder, breder nog,
meer majestatisch, de waarheid meer getrouw, uitbeelden
en schrijven; met grotere stielvaardigheid en sterkere plastiek zal hij, in een zwieriger rhythme, samenvoegen en
besnoeien; sober en beheerst zal hij dieper en meer duurzaam inwerken; - maar het jeugdig, overdadig, onverwinnelijk en stralend kunnen van deze verbeeldingen vindt
mèn niet terug. Het is voorbij gelijk de jeugd zelf voorbij
zal zijn. Met veel onbeholpenheid nog, gebrek aan ervaring
en in het oog lopende gebreken; maar het ène, het onvergetelijke moment, waarop de jongeling, speelse jongeling
nog, de mannenkracht in zich weet en ze aanwendt ... :
dàt moment ligt in de twee werken besloten. En daardoor,
meer dan welke andere twee ook, gelijken ze op elkander.
Doch ziehier de tegenstelling: Zomerland lijkt een avontuurlijk dolen in fantastische landen, Zonnetij een realistisch uitbeelden van waargenomen taferelen. Zie echter
toe: ook Zonnetij behelst fantasie en ook in Zomerland
wordt het beschrijvend verhalen volgehouden. Toch blijft
het verschil groot: Zomerland hoort thuis in de wereld

STIJN STREUVELS EN ZIJN VLASCHAARD

53

der verbeelding; Zonnetij, hoe verruimd en vergroot alles
ook zou voorkomen, hoort thuis in de onze.
Om de beurt onderzoeken we beide werken: een enige gelegenheid om Streuvels' fantasie, van de werkelijkheid die
hem inspiratie en houvast verleende, vrij zuiver af te scheiden.
Elk van de vier verhalen van Zonnetij bevat een gewelddadig sterven : de Vlaamse pikker Rik Busschaert komt
om in Frankrijk (<< De oogst»); een jong echtpaar verdrinkt in de Schelde «< In 't water») ; boer Kasteele wurgt
zijn zuster Lina (<<Zomerzondag» ); de oude Zalia struikelt
en sterft (<< Avondrust » ) ... Doch telkens is de dood anders
aangebracht: Rik Busschaert is naar Frankrijk getrokken
om met Lida Beucke te kunnen trouwen; Jan Boele, die
niet houdt van zijn vrouw, trekt haar mede in de Schelde
omdat hij het meisje van zijn drift wil bereiken; boer
Kasteeie, die zich met zijn vrome zuster dood verveelt,
zoekt een huisvrouwen nieuw genot; het einde van Zalia
beantwoordt, geheel anders nochtans, aan dat van haar
man Zeen, gelijk wij het in Lenteleven lazen.
Laat de laatste schets van kant - een stemmingsverhaal,
zoals de titel het aanduidt - ; de andere drie leggen den
dood aan het einde van den levensdrang. Een zinnelijke,
een zomerse levensdrang : de broeiende hitte die den mens
opjaagt tot de vermetelheid; een lusteloze werkeloosheid
die zich omzet in een gevaarlijken droom; de verdwazing
van een ongeoorloofde liefde. Uit het leven het sterven;
de zon wekt groeikracht op en weelde, doch ook doodslag
en ongeluk... We benaderen Streuvels' inzicht : de tegenstelling drijft hij op; als het geweld, de verworvenheid,
het leven zelf het machtigst triomferen, dàn juist is de dood
het meest verraderlijk nabij.
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Eens te meer gaan we niet in op de doodsgedachte bij
Streuvels' tijdgenoten; al zijn de Schemeringen van den
dood bij voorbeeld, van Felix Timmermans, niet heel ver
meer. We zien slechts hoe het pessimisme, het fatalisme
bijna, op de spits wordt gedreven; - we raden dat de
bakker Lateur met den zo onstuimigen Streuvels verlegen
zit; - we vermoeden dat we langzaam de kern bloot
leggen der eerste grote inspiratie.
Ziehier die kern. Levenspracht, kleuren, grootheid, betovering en vastheid: alles is echt en vals tegelijk. Echt:
het bedriegt niet; het werd moeizaam verworven en verzameld; het beloont veel arbeid, zorg en volharding; maar vals : elk ogenblik kan het instorten, en niemand weet
langs waar de ondergang dreigt. «IJdelheid der ijdelheden» : zonder geheel afwezig te zijn, klinkt de religieuze
toon te schuchter door, opdat we deze woorden zouden
gebruiken; maar het gehele werk spreidt het bekoorlijkste,
het verscheidenste, het meest betoverende en overweldigende leven open, waarbij men nochtans geen ogenblik veilig
kan voelen.
Van deze kern uit, vatten we ook den stijl zoveel beter.
Niet oppervlakkig beschrijvend alleen, is hij rhythmisch
en symphonisch : met velerhande beweging en klank; met
liederen en oude teksten die den gang variëren en de symboliek verrijken. Een symphonie die de verscheidenste
werkelijkheid doorruist en verklankt, die ze veelvuldig
suggereert en opdringt. Een licht onbeheerste verbositeit
echter, zodat de bezonnen versobering, de verdiepende
directheid gemist worden van het wijze spreken, van het
getuigenis.
Eén opmerking nog. «De oogst» en «In 't water»
brengen gedeeltelijk dezelfde namen naar voren, dezelfde
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plaatsen en herbergen. Het verhaalde geschiedt nabij de
Schelde, in of omheen den Waterhoek, die in een later
werk van Streuvels teloor zal gaan. Boer Kasteele, uit
«Zomerzondag », dook in Lenteleven reeds op, en wordt
in andere verhalen vernoemd. «Avondrust » beantwoordt
aan «Het einde» van Lenteleven ... Zoveel bewijzen dat
Streuvels bredere en doorlopende verhalen beoogt; dat hij
anderzijds zijn contactpunten met de werkelijkheid goed
vastlegt. Hoezeer creërend ook, hij neemt waar en copieert,
om op een steviger grondslag zoveel zekerder te bouwen ...
... Zoveel dichter zijn we, met Zonnetij, bij De vlaschaard
gekomen. Weer belaagt en vernielt de dood het weelderigste leven; reeds zoekt de auteur naar psychologische of
morele motivering van gemoedstoestanden of ongelukken,
de kaders der verhalen zijn ruimer geworden en de stijl
symphonischer ... Doch van« De oogst» tot De vlaschaard
blijft de weg nog lang.
De bundel Zomerland tekent een anderen opgang af: naar
Genoveva van Brabant namelijk, naar Het leven en de dood
in den ast, naar velerhande sagen en vertellingen, naar alle
werk dat meer uitsluitend op verbeelding berust. En daarin
had Streuvels, voor wie zijn aanleg beschouwt, evenzeer
kunnen uitmunten als in het meer natuurgetrouwe realisme?
Meer nog dan Zonnetij, moet Zomerland geschreven
zijn door een begeesterde. Een boek van overmoed, in een
taal geweldig van spontane overladenheid 13; een onbesuisd drijven op fantasie en reminiscenties; een doorlopend
verhaal, zo maar aangevat en dat tenslotte uiteenvalt in
losse taferelen; een landelijk epos, patriarchaal en modern
tegelijk, dat van evenveel creatieve macht en bezielde vermetelheid getuigt als van onervaren jeugd.
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We merken de gigantische, de niets ontziende inspanning op in stijl en verbeelding: een drang die bij generatie
en tijd lijkt te horen 14 ; - de beïnvloedbaarheid van
Streuvels, al komt het persoonlijke door; - het versmelten
van mensen met natuur, zodat we niet goed weten op wie
van beiden de titels duiden; - de tragische vereniging
van oppersten bloei met vernielenden dood.
Eén punt verdient meer aandacht. Het laatste verhaal
« Het woud» vertelt van vrouw Swane, die met haar liederen (teksten van Hadewijch) een kunstenaar verleidt.
Welke geraffineerde vermengeling van zinnelijkheid met
mystiek, van grofheid met verfijning, sadisme met weerloosheid, godsdienstigheid met wreedheid ! Zo soepel zien
we den kunstenaar, dat hij J. K. Huysmans nabij komt.
Zo geheel kan hij verzwijmelen in de kunst, die hem
omgeeft als een lichte damp, dat het geestelijk en moreel
evenwicht even gevaar zou lopen. Want « Het woud» belijdt stellig, hoe weinig bewust en gewild ook, een volstrekt
aestheticisme: om de schoonheid en de kunst wil men
alles beheersen en vernielen tegelijk. Het is als wilde hij
den gesneden Christus van Sanctelein 15 bezitten en verkerven; de helle verzen van Hadewi j ch haalt hij neer tot
een donkere verleiding... : het woud der schoonheid omschaduwt, omgeurt, bevangt hem zo bedwelmend dat al
het andere verzwindt. Leg «Het woud» naast de zware
verzen van Van de Woestijne's Vader-Huis; onmiddellijk
valt de gelijkenis op. Vreemde beïnvloeding slechts, niet
de eigen persoonlijkheid; maar te dicht benaderde deze
jonge man het offervuur voor de vergoddelijkte kunst:
verschroeide hij niet even zijn vleugelen?
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Met Zonnetij en Zomerland neemt Streuvels bezit van
zijn artistieke persoonlijkheid; maar de bezinning, en dus
ook het harmonische zelfbezit van den mens, blijft wat
in gebreke. Een niets ontziende vaardigheid en vaart; een
alles omvangende fantasie, doch die directe waarneming
en concrete kaders behoeft om de chaotische breedsprakigheid te betomen. Een overgave aan de natuur, bijna een
opgaan in haar kosmisch geweld; het besef daarbij dat de
grotere weelde ook den dood nabij brengt. Een tragische
kijk op mensen en wereld; met nergens, voorloopig, een
doorbrekend licht. Aan de schoonheid dronken, vergeet
de kunstenaar, tijdelijk althans, wijsheid en getuigenis.
In hoever schrijdt hij naar De vlaschaard toe? Wij vermeldden het reeds: het beschrijvend verhalen, de symphonische stijl, het thema van den dood, het verenigen van
natuur en mens - zoveel bestanddelen van De vlaschaard
- zijn hier aanwezig. Andere ontbreken nog geheel; maar
het belangrijke, na Zomerland, is het kosmisch aanvoelen
en beschouwen van mens en bestemming, en, in verband
daarmede, het vervlechten van weelde en moord, beide
den Zomer meer eigen.
11

Bij den bundel Doodendans (1901) interesseren ons de
titel, de samenstelling en de geest. De titel komt van de
eerste en van de laatste der novellen, telkens zo genoemd
en opzettelijk daar geplaatst; maar veel meer dan op dit
nieuwe boek past hij op Streuvels' voorgaande werken:
in vier van de acht stukken toch is van sterven haast geen
spraak. Toch begrijpen we den auteur: de wereld, gelijk
hij ze toen inzag, bood hem weinig mèèr dan een dodendans. ,Kwam de dood niet alom breken en vernielen, en
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hing zijn kille aanwezigheid niet boven elk menselijk
wriemelen, dat geleek dan op een makaberen dans ?
Drie opstellen dateren uit den tijd van Lenteleven :
«Noorsche liederen» (1896r6, «In de wijde wereld»
(1897 of 1898), «Kindertijd» (1899). Onmiddellijk volgt
«Een speeldag» (tenlaatste April 1900); al de andere
moeten wel in dat jaar of onmiddellijk daarna geschreven
zijn, met als besluit «In de weide» (Januari 1901) en
«Doodendans II» (Maart 1901). Zo geeft de gehele bundel
een onmiddellijk vervolg op Lenteleven, met denzelfden
geest en hetzelfde nogal toevallig samenbrengen.
Maar de schikking is verzorgd. Een dubbele « Doodendans »omvangt het overige.« Kindertijd» en« In de wijde
wereld », achter elkander, gaan tot twee jeugdherinneringen terug uit den Avelgemsen tij d, en beide verhalen
brengen nog eens verstotenen en dolenden naar voren 17.
«Een speeldag» en« In de weide », weer achter elkander,
voeren ons nog verder terug: tot Heule en de kinderjaren 18 •
Volgen twee losse stukken, zonder tegenhanger, «Noorsche
liederen» en «Honden »; waarna «Doodendans II », tot
besluit.
We zoeken naar nieuwe elementen. «Doodendans »,
een fantastisch verhaal en de voorbode van de sagen die
Streuvels later zo veelvuldig vertellen zal, ziet voor het
eerst af van het beschrijvend vorderen; waarvan ook« Kindertijd» min of meer afziet. - «Kindertijd », als psychologisch geval opmerkelijk, vertoont verwantschap met «Het
woud» (Zomerland ) : schoonheid en kunst gelden als
hoogste leven en genot; maar van decadentie en zinnelijke
religiositeit merken we hier geen spoor 19 • - «Een speeldag» overtreft zelfs «Lente» uit Lente/even: nooit waren
de dorpsjongens zo echt, zo fris en uitbundig, en het on-
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geluk van den knaap die uit den boom op de eg valt, neemt
den Meisen levenslust niet weg. - Haast even geslaagd,
om dezelfde reden, «In de weide »; maar in de plaats van
het gewone ongeluk brengt een geboorte de allerblijdste
verrassing. Het onverwacht geluk van Pierken, met zijn
stenen nachtegaal en zijn broerken, is verwant met dat van
het zoveel oudere Horieneken. - Onmeedogend realistisch
beschrijft« Honden» een verwoed dierengevecht; «Noorsche liederen» bevat lyrische taferelen door Grieg geïnspireerd; «Doodendans 11» laat een gierige vrouw vereenzaamd sterven, opgevreten weldra door haar kat en
haar hond.
De bundel is heel gemengd. Voor een deel gaat hij naar
de ongebreidelde fantasie van Zomerland terug; voor een
deel- het beste - naar het vastere realisme van Zonnetij.
Een machtiger evokatievermogen en een grotere stielvaardigheid onderscheiden hem van Lenteleven; doch als we
naar de zielsontwikkeling van den kunstenaar zoeken,
moeten we bij twee stukken stil blijven: bij «In de weide»
en «Doodendans 11 », beide van 1901. Het eerste, we zegden het reeds, besluit met een allerblijdste verrassing: zo
gelooft de fatalist Streuvels, door den dood als behekst,
toch ook nog in de vreugde, een vreugde die aan een
geboorte ontspringt. Vreugde~ droefenis, geboorte, sterven;
omheen de geboorte de grootste vreugde, omheen het sterven het grootste verdriet: tot deze eenvoudige, natuurlijke,
sterk gepolariseerde levensbeschouwing gaat hij op. Het zal
nog duren eer geboorte en vreugde evenwicht houden
met droefenis en dood; maar de zon is doorgebroken.
En het tweede stuk, «Doodendans 11 », herhaalt slechts,
met wreder fantasie, het sombere motief van « Avondrust »
(Zonnetij) en van« De kalfkoe» (te verschijnen in Dagen,
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in I900 geschreven) 20. «Avondrust », «De kalfkoe »,
« Doodendans II» : lees de drie taferelen in die volgorde.
Driemaal een eenzaam en akelig sterven; maar tweemaal,
gedeeltelijk toch, ten gevolge van geldzucht of gierigheid.
Werkelijk psychologische motieven en zedelijke verantwoordelijkheid zijn bij den kunstenaar opgedoken; naast
verruiming en macht melden ook verdieping en bezinning
zich aan : Lateur zet zich, achter Streuvels aan, in beweging.
Ziehier dan de vooruitgang in Doodendans. Niettegenstaande den sombersten der titels verschijnt eenmaal, veel
belovend, de vreugde aan den horizon; - bij het droevig
gebeuren voegen zich psychologische verantwoording en
besef van zedelijkheid.
Van November I900 tot November I90I schreef Streuvels zijn eerste groot werk, Langs de wegen, dat in I902
verscheen. Zo nuchter mogelijk wordt de lotsbestemming
van een paardenknecht getekend, die de hoeve verlaat en
den ondergang vindt. Hij had de hoeve niet mogen verlaten.
Onmiddellijk valt het nieuwe bestanddeel op : de hoeve
die men niet mag verlaten. Dat kwam nog nooit voor!
Uitgaande van zijn zwervers en dompelaars, van hun
enende en onveiligheid, heeft de landelijke auteur den
boer op de hofstede ontdekt, den koning in zijn beperkt
rijk. Daar alleen, in hoeve en bezit, is men thuis en gerust;
daarbuiten ondergaat men dreiging en ongeluk. En de mens
moet zich vastzetten, wortel schieten, of hij wordt weggeblazen en vergaat.
Streuvels schreef zijn eerste groot werk. Voorgaande
schetsen - « Lente » vooral en « De oogst» - waren uitgegroeid tot een boek; Langs de wegen daarentegen was
van het begin af zo bedoeld. Wat in Zomerland niet
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mogelijk was geweest, met de fantasie niet en de bandeloosheid, werd nu bereikt met de bezinning en het realisme.
Want Streuvels had, voor de compositie, een veiligen
weg gevonden : den tocht van een man, die we~aat van
een. onmisbaar tehuis. En daarbij hoorde een grondige
overtuiging: wie geen tehuis heeft, is een zwerver. De wilde
epiek, doelloos tussen hemel en aarde, wordt losgelaten;
iets als een sociale opvatting duikt op, iets als een zedelijke
kommer. En we begrijpen dat de schrijver van dat werk
zoveel hield : het legt definitief de vondst vast, die «De
kalfkoe» en «Doodendans II» - beide van denzelfden
tijd overigens - reeds lieten vermoeden. Hieraan heeft
Lateur meegewerkt; bij Streuvels zijn enkele wilde haren
geplukt. Voortaan zal de productie meer bezonnen zijn, met
beter afgewogen tendenzen, met een begin van moralisering.
En voortaan zullen de kortere schetsen nog slechts de voorbereiding zijn van een groter, een zwieriger gewrocht.
Ga hier verder op in : Streuvels vond het bijzondere
thema van zijn eerstvolgende werken. Neem Minnehandel
en De vlaschaard : in de twee gevallen gaat het om de
hoeven zelf, het bezit, het houvast, het tehuis. De hoeve
en het werk richten en regèren, omknellen maar beveiligen
ook - gelijk de boom de slingerplant - bij arbeiders en
boeren harten en zielen. En dit maatschappelijk inzicht,
om het zo te noemen, met zijn wijdvertakte morele en
psychologische inwerking, werd, onvolkomen nog, in Langs
de we gen gevonden. Ook dàt luidt de nieuwe kunst in 21.
Misschien hangt hier nog iets anders mee samen. Ook
de jonge Frank Lateur, een beroemd schrijver reeds, zocht
een huwelijk en een tehuis. Los van alles, kon hij slechts
vergaan; waar lag zijn toekomst, zijn vastheid, zijn veilig
en gevestigd bestaan ?
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Het hoeft geen betoog, dat Langs de wegen veel van
de oude motieven nog ophaalt. Jan Vindeveughel, de paardenknecht; de tocht van Jan; Jan en Vina; de dood van
Vina; Jan de veldarbeider; Jan de ezeldrijver; de kinderen
van Jan: al deze taferelen zouden, los van elkander, evenzoveel schetsen zijn aan de voorgaande ongeveer gelijk.
Maar, gelijk we zegden, het nieuwe ligt in de gedachte die
alles samenhoudt: in een menselijke bestemming, die, als
kringloop en kader, het geheel omvat; in de nieuwe steunpunten van bezit en vastheid; in den soberder gehouden stijl,
die, zonder één onderbreking, meegaat met het gebeuren.
Langs de wegen, de eerste grote roman van Streuvels,
betekent dus een belangrijke ontdekking, een gedeeltelijk
definitieve orientatie.
111

Groeikracht en gespletenheid : met recht mag Streuvels'
productie, van I899 tot einde I90I, zo heten. Voeg de vier
werken nu samen, en zie de uitkomst.
Dicht bij Lenteleven nog, verscheidene en van de mooiste
stukken uit Doodendans. Doodendans verzamelt ook kleinere stukken; terwijl Zomerland en Zonnetij, eerder als
geheel gezien, slechts bredere stukken mogen bevatten.
De titel Doodendans past op de drie bundels samen: zo
goed als altijd komt het op een sterven uit. Langs de wegen
is echter geen «doodendans» meer: gedeeltelijk ontkomt
Streuvels aan de drukkende somberheid.
Lenteleven kon een gelukkig begin genoemd worden;
maar een schrijver staat nooit stil, en hoe weinig lag alles
nog vast ! Zoveel steviger had de auteur zich nu gevestigd.
Zoveel dieper was hij ondergedoken in de stromingen van
zijn tijd; zoveel geweldiger was hij er op ingegaan; even
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had de chaos gedreigd en een gemis aan zelfbeheersing.
Maar een groter vaardigheid en een soepelder macht waren
hem, die het avontuur waagde, te beurt gevallen: als technisch gevormde ging de jonge kunstenaar nu zijn koninklijken gang. De thema's van Lenteleven, eerst schuchter
en kort, werden deinende melodieën; onuitputtelijk en onvermoeibaar vertoonde de jonge man zijn creatieven rijkdom, zijn artistiek bereiken.
Welke productieve roes dan, van 1899 tot einde 1901 !
Alles leek losgeslagen, alles mogelijk, elk doel bereikbaar,
- en zonder methode noch orde, volgens inspiratie en
gelegenheid, lectuur, waarneming en herinnering, schreef
en gaf deze buitengemeen begenadigde, die de schatten
zo maar op te halen scheen, zonder dat hijzelf wist van
waar of hoe. We begrijpen het fiere geluk, waarmede de
oudere en rijpere Streuvels terugdenkt aan die eerste
mannenkracht: zelden beleefde hij later, bij het schrijven,
nog zoveel geluk; dit was het dronken dartelen van den
jeugdig volgroeide.
Toch onderscheiden we een roes en een bezinning. De
roes tot aan October 19°0, toen «De kalfkoe» werd geschreven en Langs de wegen geconcipieerd; de bezinning
daarna, heel 1901 door, terwijl, naast Langs de wegen,
de typische verhalen van Dagen tot stand komen. Een bezinning die de creatieve macht en vaart wél indijkte en
beperkte, geenszins verhinderde, - en we begrijpen waarom Langs de wegen, langen tijd, den schrijver zo dierbaar
was: een stuwende vitaliteit en een bedwingende zelfbeheersing zijn er harmonisch in verenigd. Daardoor juist
werd het het eerste, vanzelf geslaagde, grote werk : de ontdekking van eenheid, bouwen vastheid.

*
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Van Lente/even tot Langs de wegen gaat de werkelijke
aanvang van den schrijver Stijn Streuvels : een wild begin;
een draven zonder omzien, met, aan het einde, de eerste bezinning. Het spreekt vanzelf dat geheel de verdere productie,
geheel het leven, sporen draagt van dezen woesten tocht.
Uit het onvoorbereide, het toevallige, het onbesnoeid
spontane van den opgang kwam een onzekerheid, een onvoltooidheid, die nooit geheel werd afgelegd. Streuvels
vormde zichzelf op goed valle 't uit: niet gelijktijdig en
harmonisch ontwikkelden zich de verscheidene functies;
een hypertrophie en een atrophie tegelijk, een te grote afhankelijkheid en losbandigheid, - en wanneer we den
schrijver, in de tweede periode van zijn productie het meest,
zo vaak zoeken zien, wisselen, keren.: dan beseffen we dat
een evenwichtiger, een harmonischer vorming van het begin
af, veel gespletenheid had voorkomen.
Veel gespletenheid tussen den copiërenden en den
creërenden kunstenaar. Toen Streuvels begon, in den tijd
van het naturalisme, van het impressionisme, copieerde
men de natuur, het uitzicht der dingen, de typen met voorkomen en doenwijzen, - en deze jonge man, de landelijk
passieve,copieerde spoedig wat hij waarnam, het aanvullend met wat hij las. Alles bezielde hij met het eigen
leven, jawel; maar de uitwendige vorm bleef: copiëren.
Miste hij dan scheppend vermogen ? Geenszins; misschien
was het zelfs de eerste van zijn gaven. Maar zelden leverde
het zelfstandig werk; het liet slechts bont versierende slingerplanten opgroeien omheen den steun van het copiërend
volgen. Veel te weinig vond Streuvels, voor het verbeeldingswerk als zodanig, den passenden, den eigen vorm,
waardoor het in en om zichzelf zou bestaan. Soms paste
de vorm van het copiëren wel uitstekend; doch vaak ver-
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zwaarde hij de fantasie of verhinderde het peilend inzicht.
Niet methodisch genoeg had Streuvels zich dus gevormd,
opdat copiëren en scheppen harmonisch één zouden zijn:
het scheppen belangrijker dan het copiëren.
Dezelfde gespletenheid tussen den realist en den voorsteller van fantasie. Zijn grootse, zijn epische, zijn koninklijke fantasie hield Streuvels vaak bekneld in het lage, het
meer beperkte realisme; want dat realisme, naar den geest
van den tijd, heeft hij als beginnend auteur te uitsluitend
beoefend. Hij liep verdoold op de wegen die hij zelf had
gebaand. Steeds vermocht zijn verbeelding het realistisch
beeld haast grenzeloos te verruimen; bijna nooit ontsteeg
zij er aan met lichten vleugelslag. Streuvels' zuiver verbeeldingswerk, hoe machtig ook, imponeert niet gelijk het
andere : vaak blij ft het bezwaard en als ondoorzichtig;
soms komt het minder persoonlijk voor, omdat de passieve
Streuvels de imitatie vrij spel heeft gelaten.
Een andere harmoniëring blijft in gebreke : Streuvels de
gedrevene loopt gescheiden van Streuvels den bezonnene.
De kunstenaar Streuvels is eigenlijk de gedrevene: hij volgt
inzicht en drang, met het intens geluk van eigen vitale
vruchtbaarheid. Maar weinig richt hij zich of laat zich geleiden, tenzij instinctief, door zijn zin voor het concrete, die
hem meteen copieerder maakt. Deze jonge kunstenaar dan
vaart maar voort; zijn artistieke loopbaan is er, iets te veel,
een avontuur en een zwerven door geworden, - en hoe vaak
ook de latere, de meer bezonnen schrijver naar vastheid zal
grijpen: het is alsof deze zijn kunstenaarschap zou schenden,
dat, in het begin, op de wilde vaart te veel heeft geteerd.
Blijft de laatste gespletenheid over, die tussen den
schrijver en den mens. We legden er reeds nadruk op: ze vat
Jan.sen. Stro 5
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al de andere samen. Ze maakt dat het gehele ceuvre uit die
periode, hoezeer uit de werkelij kheid ook gevat en al brengt
ze ons deze nog zo nabij, toch iets te veel tot de conventionele literatuur behoort. Men bekommert zich niet zozeer
om het licht, den haard zelf van elke glanzende schoonheid;
het gaat nog om hetgeen tijd en mode schoonheid noemen,
om actuele stromingen, veroveringen en succes. Het werk
heeft nog iets van een uitstalling, een krachttoer; het brengt
ons te weinig rustig menselijk leven, het heeft den klank
niet van een gelukkig makende openbaring. Van Streuvels'
proza uit dien tijd kunnen we veel en lang genieten: zijn
muzikale verscheidenheid, zijn beeldende kracht, zijn betoverende sfeer werden sindsdien nooit geëvenaard; maar
een mens die zich uitspreekt of een ziel die schreit... neen,
daarvoor is het werk te zuiver artistiek geworden.
Dezelfde gespletenheid woog op Streuvels' leven zelf.
Tegelijk was hij bakker en schrijver; wat van de twee het
eerst? En de kring van den bakker, en die van den schrijver,
verschilden wel veel van elkander! Alles moet hem soms
onvast zijn voorgekomen; dan maakte het den indruk als
zou hij, de schrijver, parasiteren. Naast zijn stiel leek de
kunst nog een grote liefhebberij, zonder ernstig waarom;
zodat hij, in de ogen der dorpsgenoten en soms in de eigen
ogen, voor een zonderling, een geïsoleerde doorging. Kon
zijn gezond verstand daar vrede mee nemen? .. Hij was
nog niet een mens uit één stuk; iets van den groten, den
alles aanzuigenden ernst lichtte nog niet, die elk groot werk
moet doorgloeien. Integraal en geheel bestond, dacht en
handelde hij niet: zodat alles uit alles zou voortkomen,
alles met alles organisch verbonden. En die scheiding hield
alles enigermate onvolledig.
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De verscheidene vormen der gespletenheid voegen we
nu samen. Te aanzienlijk ontwikkelde zich, in den kunstenaar Streuvels, het passieve copiëren, het schrijven gelijk
een schilder schildert, ook al werd er zijn stijl zo vol bij
van klank en muziek; - te onafhankelijk en onbesuisd
drong de artist zich op, terwijl de allereerste en allerbelangrijkste menselijke waarden schade leden. Het hart
werd het meest verstoten; ook de geest verloor iets van
zijn scherpte en veerkracht: het zinnengeweld - oog en
oor vooral - zetten bijna altijd alles in beweging. Doch
reeds trad de reactie in.
Het moge velen verbazen; maar de gehele verdere
literaire loopbaan van Streuvels is een uitbuiten, een verbreden, een toepassen geweest van deze stormachtig verworven madit en grootheid; tegelijk een bestrijden van
haar nadelen. Want het bestrijden, in Langs de wegen
cordaat aangevat, laat nooit meer af; al wordt nooit het
evenwicht bereikt, dat met een ander begin ware mogelijk
geweest. Iets van den eersten stormloop blijft over : hoe
kón het ook anders ? Het heeft geen zin naar een hypothetischen Streuvels te gaan zoeken, meer klassiek opgevoed,
meer gevorderd in vorming en aanvang, buiten Van-Nuen-Straks en de spanning der laatste eeuw-kentering. Was
hij groter of kleiner geweest? Wie kan het zeggen? en
daarbij, hangt ook de grootste kunstenaar niet sterk af van
milieu en tijd? Intussen moet de Streuvels gelijk hij zich
voordoet, niettegenstaande tekorten en gebreken, werkelijk
groot genoemd worden, - en de onversaagde ernst waarmede hij zichzelf aanvult en verbetert zal spoedig blijken.
Maar we beseffen beter waarom het zuiver verbeeldingswerk den passenden vorm niet vindt; - waarom besnoeiing
en ordenende kracht te gering blijken te zijn; - waarom
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het reuvre totnogtoe een voltooiing mist : het is eerder
schitterende improvisatie dan geheel afgewerkte kunst (ook
al is Streuvels, van uitgave tot uitgave, een nooit tevreden
verbeteraar) ; - waarom, van verhaal tot verhaal, de auteur
gevaar loopt zich te herhalen; - waarom hij als een geslingerde voorkomt van uiterste naar uiterste : een vertolker
van heftig leven; soms een buitengewoon geluk, het vaakst
rampen en sterven.
En, dank zij de groeikracht en de eerste zuivering beide,
zijn we, naar De vlaschaard, stellig op weg.

VIJFDE HOOFDSTUK

BEZINNING EN VERDIEPING
(Dagen, Minnehandel, Dorps geheimen)
(19 02 - 1 9 0 3 )

«Zoek de schoonheid in u zelf.
Buiten u bestaat er geen schoonheid.»
(<< Schoonheid », Her i n n e rin gen
u i t het ver led en)

Met Langs de wegen was de bezinning ingezet: het
zoeken naar zelfbedwang en vastheid in gedachten, oordeelvellingen, levenswijze en creatie. In de plaats dan van
nog te verwaaien in het natuurgeweld, waarom den mens
niet nagaan: de menselijke waarden en diepten; de menselijke verwikkelingen en conflicten, zwakheid en kracht;
het menselijk spel en den menselijken ernst? De drie
werken die we in dit hoofdstuk behandelden, tonen ons
Streuvels' aandacht op den mens verplaatst, met een toenemend nadenken en een bewustzijn van verantwoordelijkheid. We noemen het voorgaande hoofdstuk «Groeikracht »; dit zou bijna «Het wieden» mogen heten.
I

De novellenbundel Dagen, in 1903 verschenen, bevat
opstellen van 1900 (<< De kalfkoe »), 1901 en 1902. Het
eerste stuk «De kalfkoe », we zegden het reeds, hoort in
het voorgaande hoofdstuk thuis, bij «Zomerzondag »
(Zonnetij) en bij «Doodendans II» (Doodendans).
«Naar buiten », de tweede novelle, het verhaal van twee
avonturiers met een onzeker bestaan, komt Langs de wegen
nabij; het is ook verwant met de veel oudere « Slenteren »
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(Lenteleven ) en« In de wijde wereld » (Doodendans ) ... :!2
Doch na deze twee pas begint het kenmerkende van dezen
nieuwen bundel. «Sint-Jan» en «Sint-Josef» zullen, omwille van de titels, naast elkander geplaatst zijn; maar
« Sint-Jan» is een huiselijke idylle, waar nog even de oude
dreiging doorheen spookt, en «Sint-Josef» vertelt een
blijde verrassing voor de allerarmsten onder de mensen.
Het sluit bij «In de weide» aan (Doodendans ), veel meer
bij «Grootmoederken » (Openlucht); het gaat op naar
Het kerstekind. De schrijver, voor wie het gehele leven
niet meer in grauwheid en ongelukken ondergaat, vertelt
van een gelukkig makende verrassing: ja, daar zijn ook
blijde dagen ...
Met «Sint-Jan» en «Sint-Josef» is de aandacht op het
gezinsleven verplaatst; ook dit houvast begeeft niet meer.
Het geluk van de mensen is het verenigd bestaan van velen,
in een gezin met een vast tehuis.
«Vrede » en« Verovering» beantwoorden op hun.beurt
aan elkander. Twee boeren die, na een ruzie, elkander
terugvinden en vrede sluiten; - twee boerenzonen die,
van vrienden, vijanden worden. De eerste maal wordt een
stuk land betwist, de tweede maal meisjes; zo spitst de
belangstelling van den auteur zich toe op huwelijk en verzekerd bestaan.
Met peilingen meteen in de donkerten van menselijke
ziel en bestemming. Twee boeren, vrienden van oudsher,
kunnen niet lang vijanden blijven, en de verzoening, ook
in een herberg en bij dronkenschap, geeft alle waarborg.
Twee boerenzonen daarentegen, als de ouders altijd door
een vete waren verdeeld, kunnen den vrede niet blijvend
vestigen. Het geschil zit hun in 't bloed; bij den meest
dwazen gril van een van beiden leeft het op.
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Dagen is, afgezien van de eerste twee novellen, een boek
over huisgezin en boerenstand. Een vast bestaan, solied
gevestigde mensen; vaste dagen in het jaar ook, dagen van
uitzonderlijk belang: Sint-Jan, het Zomerfeest. Even dringt
het spel der tegenstellingen zich op, novelle tegen novelle;
we vermoeden dat de grond daarvan, in het gemoed van
den schrijver, vrij diep kan liggen.
Minnehandel staatv()or de deur; De vlaschaard komt nabij.
Minnehandel, van October I902 tot Maart I903 geschreven, verscheen in I904. Twee delen, telkens van drie
hoofdstukken. Zonder veel te verwringen, mag men het
eerste deel «minne» noemen, het tweede «handel»; het
eerste het liefdespel bij de jeugd, het tweede het ingrijpen
der ouders die zorgen voor hoeve en bestaan, - en het
geheel geeft de zotheid der jongeren die door de ouderen
in ernst wordt omgezet. Alles geschiedt onder boeren,
boerenzonen en -dochters. In zes brede fresco's stelt Minnehandel de speelse zeden der vrijende boerenjeugd voor,
d~e eindelijk, paar na paar, op deze of gene hoeve terecht
zal komen : een zwaar bestaan.
Hoofdzaak zijn, voor Streuvels, de fresco's zelf, niet het
verhaalde. Wel legt hij daarin een paradox en een tragiek:
Max Vanneste verstoot zijn eerste lief Anneke Demeyere.
Hij wint er een opgedrongen huwelijk mee met Clotilde
Pauwels, en het zwaarbelaste pachthof van Demeyere zelf,
terwijl Anneke, met een nieuwen minnaar, hoogstwaarschijnlijk toegaat naar het geluk. Maar dat nogal tragisch
gebeuren ziet er in het verloop niet tragisch uit; het is
daarbij met verscheidene episoden vermengd; als een
nauw merkbare draad loopt het doorheen een vlechtwerk.
De fresco's werden vooreerst bedoeld, en daardoor ver-
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klaren we dat geen enkel geval staat uitgediept. Op niets
wilde Streuvels grondig ingaan.
Zo wordt Minnehandel een groot werk, en wordt het
toch niet. Een uitkomst na Dagen, en toch een voorbereiding. Een goed gebouwd geheel - nog nooit had
Streuvels zo meesterlijk geconstrueerd -; niet een aandachtig doorwrochte intrigue. Voorbereidend werk, omdat
het alleen beschrijvend blijft; maar een beschrijving gelijk
ze nog nooit was doorgezet en afgewerkt. Streuvels zelf
noemt Het uitzicht der dingen «de inzet, de verkepning,
de proeve, de platte-grond» van De vlaschaard ; lang voor
Het uitzicht der dingen was Minnehandel reeds zulke
plattegrond. Het gebouw De vlaschaard kan alleen verrijzen gelijk het verrees, omdat Minnehandel den grondslag had gelegd, - en toen de schrijver zijn Vlaschaard
in zich voelde ontkiemen, noemde hij hem, nog vóór de
eerste vormgeving doch reeds met recht, «een Minnehandel» (<< Een lustige begraving », in Stille avonden) 22biS.
Verschillende bestanddelen van De vlaschaard vinden
we in Minnehandel aanwezig; sommige voor het eerst.
Nog niet aanwezig: de kenterende levenshouding en
de nabije dood. De voornaamste reden ligt voor de hand:
Streuvels wilde geen doorlopend verhaal schrijven; hij
schilderde fresco's. Een psychologisch verloop echter troffen we totnogtoe nergens aan; behalve dat «Vrede» en
« Verovering» er iets van vertonen.
Maar de boeren zijn op den voorgrond getreden. Niet
meer de epische boeren uit Zomerland; de werkelijke boeren, in Langs de wegen even vermoed, alleen nog voorgesteld in « Vrede» en in «Verovering» uit Dagen. Streuvels
beweegt zich in een nieuw milieu, onder nieuwe mensen.
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De boeren zijn gehecht aan hun hofsteden als aan hun
ziel. Een trots, een begerigheid, een wedijver, die ze dwaas
kan maken, onredelijk, bijna onmenselijk. Vanneste en
Pauwels, die hun kinderen op een hofstede willen geplaatst
zien, handelen onrechtvaardig en liefdeloos tegenover
Demeyere, onvoorzichtig en dwaas tegenover het jonge
paar zelf. Het geluk van hun kroost zouden ze verbeuren;
maar naam en stand dienen gehandhaafd. Zoveel beter
begrijpen we het slinkse handelen van Vanhoutte uit
«Vrede », wanneer hij, om een gering stoffelijk voordeel,
de jarenlange vriendschap met Verlinden zomaar vergooit;
- zoveel beter de onverzoenlijke vete die onder boeren
bestaan kan : ieder van hen, door stand en belang verblind,
kan zijn buurman hardvochtig op straat zetten.
De volgroeide boerenzonen en boerendochters daarentegen vieren hun jeugd nog uit. Zoveel wilder, zou men
menen, omdat daarna het onverbiddelijk leven hun wacht.
Tegelijk zijn ze dartel, onvoorzichtig en passief. De liefde
is hun een spel; later, zij weten het, zullen alleen de belangen nog gelden. Ze spelen, zij het nog met vuur, en dat Streuvels, even goed als wij, weet welke branden
en rampen daaruit kunnen voortkomen ... : wacht maar op
zijn Vlaschaard. Voorlopig houdt de doenwijze hem alleen
bezig, en hier of daar vermoeden of beklagen we een gekneusd, een misschien gebroken hart.
Op een andere wijze zien we De vlaschaard onmiddellijk
voorbereid : door de cyclische compositie. Voor het eerst
doorlopen we een jaar en nog een Lente; enkele feesten
staan vooraan : middelpunten voor taferelen en verwikkelingen. Zo, zo juist zal De vlaschaard worden uitgebouwd;
in Minnehandel werd het procédé gevonden 23 •

*

74

BEZINNING EN VERDIEPING

Wat is de oude« doodendans» ver nu! Terwijl de eerste
werken, in haast elk verhaal, den dood lieten toeslaan,
komt deze, in Dagen en in Minnehandel, maar ééns voor:
in"« De kalfkoe» namelijk, een opstel van vroeger jaren.
Streuvels vindt het geluk. Wijkt het oude pessimisme?
Eerder verplaatst het zich. Want wie rustig over Minnehandel nadenkt, beklaagt boeren en boerenkinderen : slaven
van hun bedrijf en trots; krachtige levens met enkele jaren
jolijt, daarna slaven en zwoegen. De natuur blijft onmeedogend.
Van waar die verplaatsing? Het lijkt ons als zou Streuvels zelf, een man van zes-en-twintig tot zeven-en-twintig
jaar, door de eerste jeugdromantiek heen, zijn eigen plaats
in de wereld beramen. Ook hij moet huwen, ergens wonen
en zijn brood verdienen; «minne» moet hij beoefenen
en «handel» drijven. Nu maakt hij zijn toekomst; alles
zal goed zijn! Maar intussen dringt het zich op hoe, voor
velen gelijk hij, de ijzeren greep van het leven veel
doodnijpt.
II

De twee delen van Dorpsgeheimen, verschenen in I904,
sluiten bij Minnehandel nauw aan en wijken er ver van af.
Dezelfde - misschien nog een grotere - aandacht voor
mensen en menselijke verwikkelingen; maar de belangstelling gaat niet naar de kaste der boeren, wèl naar dorpelingen allerhande en vooral naar de «plaatsenaars ».
Daarbij wil Streuvels in de zielen dieper doordringen,
en we bemerken met vreugde dat het bijna verzwonden
pessimisme, zonder verder te vergaan, evenmin dichter
komt.
Dorpsgeheimen draagt zijn titel heel juist: het gehele
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dorp leeft; maar elk verhaal berust op enig geheim. Achter
die muren en vensterramen, terwijl alles vreedzaam voortgaat of het gewone leven wat ongewoon rumoert, bewegen
donkere schaduwen, waarvan nu en dan iets wordt opgemerkt of vermoed.
«De lawine» en «Een beroerde Maandag »24 gelijken
op elkander. Het leven der plaatsenaars, bij een buitengewonen sneeuwval, of op een Maandagmorgen die de
gevolgen van den Zondag vertoont. Twee taferelen gelijk
die uit Minnehandel; met meer geestigheid en leute; met
enkele toespelingen op huiselijke onenigheid of op duivelswerk. En reeds halen we de sfeer op : het gehele dorp,
globaal gezien, weergegeven door een die veel waarneemt,
veel gist, veel begrijpt; die voorlopig echter niets tragisch
wil inzien. Een waarnemen en een peilen, min of meer nog
van uit het afzijdige artistieke standpunt. Maar onmiddellijk na de twee fresco's, de bijzondere gevallen: «Jantje
Verdure », de verdrukte echtgenoot en vader, door den
duivel geobsedeerd, - en leg daarnaast« Martje Maertens
en de misdadige grafmaker» : twee voorbeelden hoe verborgen fouten, of wat men voor fouten aanziet, een leven
uiteenslaan en vernielen. Geheel anders het fijne« Kinderzieltje » : een meisje, een onecht kind dat werd uitbesteed,
hunkerend naar moederlijke genegenheid en eindelijk
voldaan. Blijft« Op het kasteel» over: ja, een kasteel hoort
bij een dorp, en de kasteelheer kan niets anders doen dan
de dorpelingen bespotten, bedriegen, verdrukken. Hoezeer
ook opgeruimd en vertrouwend geworden: de schrijver
Streuvels ontkomt niet aan het oude inzicht, en altijd drukt,
op de dorpsmensen, de ene of andere dreiging.
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Uitwendig gezien, beantwoorden de twee delen van
Dorpsgeheimen aan de twee delen van Minnehandel.
In beide gevallen bevat elk boek drie grote taferelen; alleen
missen die van Dorpsgeheimen elken samenhang. Dorpsgeheimen en Minnehandel, naast en tegenover elkander,
bieden ons iets van de gelijkenis-en-tegenstelling tussen
Zomerland en Zonnetij. Houdt Streuvels niet van zulke
tweeledige constructie, en merkten we niet, bij twee achter
elkander geplaatste novellen, een soortgelijke gelijkenis
en tegenstelling soms op ? Zo « Een speeldag» en « In de
weide» in Doodendans; zo, in Dagen, «Sint-Jan» en
«Sint-Josef », «Vrede» en «Verovering ».
Waaraan beantwoordt die doenwijze ? Aan een bewust
procédé of een psychologische gesteldheid ? Streuvels, de
schrijver Streuvels, houdt van uiterste standpunten en een
opgedreven gevoelsleven. Gelijk velen van zijn tijdgenoten,
is hij een geslingerde van pDol naar pool; wanneer hij dan,
achter elkander, de ene en de andere extreme houding heeft
voorgesteld, kunnen beide misschien, samen gebracht, een
zuiverder waarheid openbaren.
Ook tussen de drie werken van dit hoofdstuk en drie
van het voorgaande (zonder Langs de wegen uit, een overgang), ligt een soortgelijke tegenstelling. In Zomerland,
Zonnetij, Doodendans, kon het niet te geweldig toegaan:
telkens moest het akeligste geschieden, en bijna telkens,
spreidde de dood zijn vlerken open. In Dagen daarentegen,
Minnehandel, Dorpsgeheimen, geschiedt veel minder, en
alles wat uitwendig voorkomt wordt verklaard door een
inwendig gebeuren. Niet meer het brutale ongeluk; maar
het spel van gemoederen en zielen, of het doorslaan, vanwege het inwendige, op het uitwendige.
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Het belangrijkste bestanddeel van De vlaschaard, de
psychologische kentering, vinden we thans aanhoudend
aangewend; sedert Dagen legde Streuvels zich daarop
vooreerst toe. En haast al zijn verhalen, altijd voort, halen
een ommekeer op, soms vrij paradoxaal. Ja, deze beschrijver
der ruime natuur heeft nu ook den diepen mens gevonden.
111

Heel anders, tegenover den Streuvels die Doodendans
schreef, de schrijver van Minnehandel en Dorpsgeheimen,
en toch is de verandering geenszins voltrokken. De drie
werken van dit hoofdstuk staan, verschillend weliswaar,
in het teken van reactie en vernieuwing; maar reactie en
vernieuwing bereikten hun doel nog niet. Deze periode
IS er ene van overgang.
Streuvels reageert vooreerst tegen de eigen wilde en on·
beteugelde fantasie, ten voordeele van het peilende --.
minder het copiërende - realisme. In de fantasie hadden
vage romantiek en onzekere stuurloosheid hem te zeer ontgoocheld - alles onvast en begevend onder den voet -;
nu legt hij zich op de concrete, soms de nuchtere werkelijkheid toe, die hij grijpen en vasthouden kan. Vastheid
en diepte, ordening en besnoeiing, beperking en indeling :
de nooit uitgeschreven kunstenaar vecht met zijn al te ontstuimig vruchtbaren aanleg en dwingt hem onder de knie.
Nog eens past op hem de vergelijking met het vruchtbare
vlasveld : enig schoon schiet het vlas op, doch niet zonder
onkruid; met alle krachten wil men den akker zuiver en
den oogst koninklijk.
Niet minder reageert Streuvels tegen zijn al te breedvoerig beschrijven van land en natuur. Den mens had hij
wel nooit uit het oog verloren (zo wàs hij niet); maar de
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ontwikkeling zelf van het impressionistisch beschrijven
had de aandacht wat afgeleid. De vervlakking, bijna de
eenvormigheid had hij nu aangevoeld van het uitwendig
weergeven der natuur met de daarin levende instinktmensen; waarom dan de wereld der zielen niet gekozen,
met haar ondoorgrondelijke diepten en duistere geheimen.
Nog duidelijker reageert Streuvels tegen de somberheid,
die vroeger de atmosfeer zo dreigend had gehouden, zo
zwanger aan onheil. De nieuwe sfeer is echter nog niet
geheel verhelderd. Vroeger onweerde het vaak; nu is de
lucht stil, staalgrijs, beneveld. In de plaats van de grote
ongelukken is iets als een geheimzinnige verschrikking
gekomen van duivel en wreedheid: heel even gissen we
daarin mode en actualiteit; onmiddellijk beseffen we dat,
langzaam, de lucht toch open gaat. ..
... Wilde fantasie, breed-deinende natuurbeschrijving,
somberheid en ongelukken: het zijn niet zozeer overwonnen standpunten als voorlopig gevaarlijke vijanden. Verkeerde gidsen, die een doolweg zouden aanwijzen. Niets
wordt voorgoed opgegeven; maar in die richting vordert
men niet : in het realistisch peilen veeleer; in de aandacht
op den mens meer gevestigd; in het psychologisch verloop
met zo weinig mogelijk uitwendig gebeuren. Ja, de richting
is goed; aanstonds boekt de auteur werkelijke, zij het nog
onzuivere resultaten.
Onzuiver; want nog wordt Streuvels niet sereen, rustig,
harmonisch-krachtig. Waar liggen nu precies zijn bijzonder
vermogen en persoonlijk kunnen? Vervangt hij de nooit
bedwongen vaart der eerste periode niet door een andere
overdrijving? Keert hij, van fantasie en natuur, zich niet
te ver af ? Niet in Minnehandel; wel in sommige gedeelten
van Dorps geheimen? Geschiedt het peilen van de mensen,
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gelijk vroeger het opgaan in de natuur, niet wat onbesuisd
en zonder methode ? - en wordt het diepe licht misschien
niet gevonden, omdat de laatste stilte blijft ontbreken, het
luisteren naar de geheimzinnige stem? Tegenover het eerste
geweld heeft de geweldenaar Streuvels er een tweede geplaatst, minder durvend en voortvarend, doch met een
restje van de oude vermetelheid. En de gehele kunst van
dezen grote, altijd machtig en onnavolgbaar, mist nog iets
van den serenen glans, zuiverend, weldoend, openbarend :
de hoedanigheid en macht alleen van wie lang, in zelfvergeten, heeft toegeluisterd.
Even gaan we op den schrijver Streuvels nog in en op
dit moment van zijn ontwikkeling. Stormenderhand heeft
hij het kunstenaarschap veroverd; nu zoekt hij daarin het
evenwicht.
Hij, de buitengewoon vitale, met onverzadelijke belangstelling, nogal eenzijdig nochtans ontwikkeld en misschien
wat eenzijdig begaafd; de passieve in zijn activiteit zelf;
de romanticus in zijn impressionistisch realisme; de sombere, van zijn tijd afhankelijk en toch in die somberheid
geheel persoonlijk ... : nu wil hij zichzelf inlopen, bijwerken wat hem ontbreekt, beheersen wat ongedwongen
nog steigerde, geheel zichzelf worden en dat alleen. De
dringende avontuurlijkheid, nu zien we het, gaat bij hem
samen met een even sterk gevoel voor maat en evenwicht;
maar het tweede komt na het eerste, en beide harmoniëren
nooit volkomen.
Waarom niet ? Ook in de reactie is de overdaad niet
geweerd; het moeilijkst vindt de onstuimig scheppende
artist, de man met de alles meeslepende macht, rust en
stilte. En ziehier dan den uitslag. De belangstelling voor
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den mens breekt door; voor zielen, zedelijkheid en geheim
gevoelsleven; voor het bovenzinneli j.ke en meest waardevolle bestaan. Belangstelling voor spel en ernst; voor maatschappelijke verhoudingen, voor steunpunten en vastheid
gelijk ieder mens ze behoeft. De kunstenaar vormt zich een
eigen Inzicht op mens en samenleving, natuur en wereld.
Maar het hart breekt niet mee door; Streuvels vertoont
nog niet de delikaat-voltooide menselijkheid, die de geheime roerselen van het hart te onderkennen en te eerbiedigen weet.
Gebrek aan hart ; het was,. voor velen, in dien gespannen
tijdgeest het grote tekort; de voornaamste onvolkomenheid
bij vele kunstenaars onder Streuvels' tijdgenoten. Vermeylen
wist het; om te slagen behoefde men, meende hij, een
zekere harteloosheid 25; Van de W oestijne wist het, wiens
geheel dichtwerk een zoeken kan genoemd worden naar
de nooit gevonden bevredigende liefde; ook Streuvels wist
het; maar in 1902-1903 begon pas het bewustzijn van dat
gemis. Gebrek aan hart; de grootsten van dien tijd Nietzsche, Ibsen, Tolstoi, Strindberg -lijken de schoonste
liefde tegelijk verstoten te hebben en nagejaagd.
De schrijver Streuvels dacht aan die liefde te weinig,
zelfs bij zijn frisse idyllen van landelijk minnespel. Tot de
diepere psychologie drong hij zelden door, omdat alle
inniger leven toch neerkomt op liefde. Van buiten uit deed
hij zijn mensen, ongemeen suggestief, bewegen, handelen,
spreken, leven; zelden of nooit openbaarde hij, van binnen
uit en huiverend, een menselijk geheim. Voor zijn medemensen, voor alles in hun bestaan, interesseerde hij zich,
met een belangstellende, een meevoelende, een meewarige
sympathie; hart met hart was hij zelden met hen een,. en
hij wist het. Om die reden vooral bleef alles in een nogal
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beperkten levenskring gevangen, door uitwendige overweldiging groter en schoner (al zien we geen duidelijke
begrenzing) dan door innerlijken gloed.

*
Doch 'waarom niet, in deze periode, den overgang zien ?
Niet alleen de reactie tegen het verleden; ook de voorbereiding van de toekomst. Nog was de werkzaamheid van
Streuvels verdeeld - bakker en schrijver -; nog was hij
ongehuwd; nog woonde hij te Avelgem, waar de dorpsmensen den bakker aanvaardden en den schrijver wantrouwden; nog hadden zijn literaire bentgenoten (wat ze
overigens nooit zouden. kunnen) hem, naast de onvervangbare bezieling, de zelfbeheersing en tucht niet kunnen leren,
die hem grondig zouden vernieuwen. In dien tijd stonden
Lateur en Streuvels beiden op den tweesprong; beiden beslisten voor huwelijk, Ingooigem en kunstenaarschap alleen.
Deze beslissing zou een beperking brengen, een bevestiging,
een verdieping; niets daarvan was in de onderhavige
periode reeds gevonden, doch alles werd onmiddellijk
voorbereid.

Janssen. Stro 6

ZESDE HOOFDSTUK

VERNIEUWING
(OPenlucht, Stille avonden, Het uitzicht der dingen)
( I9 04- I 906 )
« 't Was of gebeurde er iets wonders dat heel
de wereld verblijdde ».
(<< Zomerdagen op het vlakke land »,
St i 11 e a v 0 n den)

In I903 had Streuvels den «Klijteberg» te Ingooigem
gekocht. In I904 werd aan de grondwerken begonnen van
het Lijsternest; in het midden van I905 betrok de nog
jonge schrijver dat nieuwe' tehuis, waar hij, in den Herfst
van dat jaar, een jonge vrouw binnenleidde.
Leg deze andere datums daar tegenover. In Augustus
I904 ontstond «Ingoyghem» (Stille avonden); van November I904 tot Februari I905 de vijf novellen van OPenlucht. Rond dien tijd ook de schetsen van Stille avonden,
waarvan de latere in den Zomer van I905 werden geschreven. In den Herfst, en ,dan in den Zomer van I906,
de schetsen van Het uitzicht der dingen. OPenlucht is dus
het laatste Avelgemse boek; Stille avonden half Ingooigems
half Avelgems; Het uitzicht der dingen geheel Ingooigems,
als zodanig het allereerste.
En denk aan de verandering bij den schrijver. Vroeger
was hij bakker, en schrijver op den koop toe; nu zou hij
letterkundige zijn, zonder ander bedrijf. Vroeger woonde
hij in het grotere dorp : een kunstenaar met eigen gewoonten, niet zonder wantrouwen bejegend; nu zou hij
op de hoogte bij het kleinere dorp wonen, in een omgeving
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van hoeven en met het oog op de glooiende veldt:n.
Vroeger had hij een kamertje en werk, hij, een groot geworden zoon in het ouderlijk huis; nu had hij een gezin,
op de eigen gezochte plaats en in het eigen gebouwde huis,
het Lijsternest.
En men begrijpt welke vernieuwing dat nieuwe leven
den kunstenaar moest brengen. Nu, nu pas was hij definitief
schrijver geworden; hij droeg verantwoordelijkheid en
plicht.
I

Wijst de titel OPenlucht (een bundel verhalen, verschenen in 1905) niet reeds op het nieuwe tehuis ? Op de
besloten lucht te Avelgem volgt de open lucht te Ingooigem.
Enkele verhalen herinneren aan voormalige stukken; andere
dienen zich als fonkelnieuw aan. «Zonder dak» en «Grootmoederken » doen vanzelf denken aan «Sint-Jan» en
«Sint-Josef» uit Dagen 26 • Ze lijken wel somberder; doch
wie ze aandachtig leest, vindt ze bewerkt met de rustige
observatie, Streuvels meer en meer eigen: ze vertonen een
wisseling van zon en schaduw, zonder het eigenlijke oude
fatalisme. - «Het nieuwe hoedje» zou men bij « 's Zondags» uit Lenteleven gaan rangschikken 27 ; maar de ~chrij
ver staat zoveel verder: geamuseerd observeert hij een
type en een doenwijze, en hij weet dat er schoonheid om
glanst. - «Het duivelstuig » brengt ons nog eens zulke
geobserveerde anekdote heel nabij: het geestigste stuk
misschien dat Streuvels ooit schreef, in al zijn gedeelten
onvergetelijk springlevend, - en «Jeugd» heeft bijna de
anekdote niet nodig : het doodgewone liefdespel van een
jongen en een meisje, omgetoverd in een fris en zonnig geluk.
Welke lucht is dan opengegaan? Deze. De kunst, gelijk
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de nieuwe artist-van-beroep ze beoefenen zal, is voorlopig
de varende fantasie niet meer, onder een hemel van fatalisme en ongeluk; zelfs het peilen niet meer naar diepten
van ziel en karakter. Even nog een vlugge kentering van
het gemoed gelijk de werkelijkheid die aanbiedt, een plots
ongeluk of een onvoorzien geluk; doch daar glijdt men
over heen... De kunst, waarvan de nieuwe bewoner van
Ingooigem zal uitgaan, zal het observeren zijn van mensen
en dingen. Zien, luisteren, inleven; lustig, medelijdend,
geamuseerd, - en de natuur van den scheppenden kunstenaar was diep en rijk genoeg, om uit de meest banale
observatie glanzende meesterwerkjes op te halen, met den
tijd machtige gewrochten 28 •
De lucht was open; deze bundel had nog eens Lenteleven mogen heten. Of liever : de eerste zomerzon zette
alles in kleuren en gloed.
Viel Streuvels niet terug in het slaafse copiëren, zij het
nog van een zonniger wereld? Voorlopig en ogenschijnlijk
wel. Maar tegenover de werkelijkheid stond hij anders:
hij hield van haar; met het hart leefde hij ze in, en hij
wist dat hij, door aandachtig en liefdevol toezien alleen,
de diepere schoonheid zou bezweren, die langzaam zich
zou vertonen, zich prijs zou geven aan hem den uitverkorene. Hij hoefde maar, bedrijvig, in te leven en te
wachten : welke grootheid en mysteries kwamen misschien
aan het licht !
Onverzadelijk dronk de kunstenaar leven, pracht en lust.
Het vreugdevolle liet hij inwerken alsook het andere, liever
het vreugdevolle. Kleinere schetsen nog; daarbij zou het
echter niet blijven. Veel méér en groters werd, door de
blijde waarnemingen alleen, in zijn binnenste opgewekt
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en gekoesterd. Het bloesemde en bloeide. Indrukken, opmerkingen, vlagen van vreugde of ontroering, wijsheid:
het vloeide samen, vormde weldra één organisme, een
pramenden groei; binnenkort deed het grote werk, plots
ontkiemd, den bodem barsten. Streuvels schreef niet meer
in de onzekere, de ijverzuchtige gespannenheid van zijn
eerste jeugd; hij schreef in den fieren, den onbekommerden
levenslust, het open zelfbewustzijn van den eersten mannentijd. De wereld was hem een onuitputtelijke pracht en
schat geworden; zijn enige levensstaat leek het daarvan
te genieten, daarvan te doen genieten, heilzaam en richtend.
OPenlucht vormt een nieuw begin: een vereniging van
de allereerste dronkenheid met den lateren ernst; alles
luchtiger, vreedzamer, stiller, met meer geduld en grotere
hoop. In zulke atmosfeer kon het machtige, het zuivere
meesterwerk ontstaan.
II

Het probleem van schoonheid en kunst was in Streuvels'
productie nog niet opgedoken. In hoever hoefde de Avelgemse bakker het zich ook te stellen ? Hij schreef toch
voor zijn plezier! Maar nu hij verhuizen zal en een professioneel kunstenaar zijn: voor hem en voor de anderen,
wat betekent zijn schrijven?
Zulk onderzoek geschiedt in Stille avonden (verzamelde"
schetsen, verschenen in 1905). Het boek is, zegt Streuvels
zelf, een afscheid aan het verleden; eerder zien wij er een
bezinning op het verleden in, opdat de toekomst zoveel
zekerder zou worden ingegaan, zoveel vruchtbaarder worden en schoner.
Neem «Een lustige begraving», vooraan: de auteur is
de onzichtbare getuige van werkers en een werkster, die
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vlas te roten leggen in het water. Bekoord gaat hij hun
dartele vreugde na; als ze weg zijn, voelt hij zich vereenzaamd. Waarom van de mensen zo gescheiden zijn?
Waarom geen deel hebben aan hun genot? Doch zijn
arbeid zal zijn, met en na vele van zulke waarnemingen, het
vreugdevol scheppen van een «Minnehandeh>... De afstand
echter tussen kunstenaar en mensen wordt aangevoeld :
de begenadigde draagt, in een betrekkelijke vereenzaming,
den doem zelf van zijn uitverkiezing.
Neem «Horieneke », het tweede stuk; nog eens een bezinning. Een herinnering aan «Lente» uit Lenteleven, de
innigste herinnering wellicht van geheel zijn creëren totnogtoe; met, onmiddellijk daarbij, het gelukkig makend
voorgevoel : nu kan ik Horieneke, dat ik als kind creëerde,
als boerenmeisje weer doen leven.
En «Zomerdagen op het vlakke land»: wat is het anders
dan een zoekend reizen door het land en langs de zee, een
nagaan van schilders en schilderwerk; om eindelijk te besluiten dat de schilders de lijnen en kleuren van het landschap wel tot een harmoniërend geheel kunnen verenigen,
maar dat het diepere leven hun ontgaat. Zij vinden de
omlijsting, het leven niet. «Die schijnbaar alledaagsche
gebeurtenis : de menschen en hun stille doen in dien zomerschen zondagavond, dàt was het groot onderwerp, het
roerende leven in de omlijsting van dat schoone versiersel
van land en lucht en licht; het straalde er in als een schitterwaaier van stillen ernst en heilig levensgeluk» !
«Zonneblommen» stelt mensen voor, gelijk de schrijver
ze ontdekt bij een uitstap te paard: een ouden avonturier
Wietje; spelende en dansende kinderen bij het water. Alles
omvangen in de weelde van den Zomer en het eigen dartelbegrijpend meeleven.
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En «Ingoyghem» : het bezoek van den schrijver met
zijn meisje aan het dorp, dat zij weldra zullen bewonen.
Rustig laten ze zich bedwelmen door landschap en geluk;
een teer samenzijn en de hoogst gespannen verwachting.
Wat brengt ons Stille avonden? Subjectieve bezinning,
en het werkelijk ontwaken van het hart. Bezinning over
de betekenis, "de diepte, de veelvuldige openbaring van
landschap en natuur; alles omheen den mens, het enig
voorwerp van diepgaande kunst. Bezinning over den kunstenaar, die te midden van land en volk zal wonen, en die
het genot verwacht alles te mogen herscheppen. Even het
spookbeeld van een zekere vereenzaming; maar het vooruitziCht vooral van het gelukkig huwelijk, en de verwachting te midden van de mensen te staan als een der hunnen ...
Wat brengt ons Stille avonden? Het overplaatsen, in het
nieuwe kader, van alles wat goed was in het oude. Het
mijmeren, het vinden; de lichte vrees en de verheffende
hoop. Het zoveel warmer hart, waardoor men zoveel beter
de mensen begrijpt en de schoonheid ophaalt uit hun eenvoud. De vertedering van den jongen man, die bij een verhuizen en een huwelijk, van het verleden afscheid neemt,
en toch alleen vooruit kan kijken. Daar ligt de zoveel
heerlijker taak, het door niets nog bedreigde geluk 1. ..
De stukken van Stille avonden zijn lyrisch, geschreven
in een weelderig en bewogen proza, gelijk Streuvels het
nog nooit hanteerde; maar de compositie faalt.
De auteur volgt zijn indrukken en ervaringen. Niets slaat
hij over; alles plaatst en verbindt hij gelijk het aankomt. De
passieve van vroeger, die afziet van elk compositair ingrijpen, die haast niets naar voren of niets achteruitschuift. Laat
zulke onbesnoeide spontaneïteit bij het vol-symphonische
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van Streuvels' proza nog horen; te opmerkelijk ontbreekt
toch het vernuftig afwegen en gepast samenvoegen.
Zo waar is het dat Streuvels, wanneer hij de cyclische
compositie achterwege laat (het verloop van een jaar, van
een periode, van een leven), eigenlijk niet meer opbouwen
kan. Die algehele passiviteit merktep. we reeds vroeger op;
door de altijd zich vertonende persoonlijkheid wordt ze
wel goed gemaakt, niet echter in al haar gebreken volkomen hersteld.
Evenmin als de compositie voltooid is, evenmin de gedachten. Blijft de kunstenaar niet te zeer van de mensen
afgescheiden? Brengt hij mens en natuur wel geheel tot
evenwicht? Gaat hij niet te uitsluitend bij schilders te
rade? Houdt hij het aandeel van het hart toch niet te
gering? .. Streuvels heeft zijn opstellen van inkeer, bezinning, vernieuwing gebundeld. Lyrische opstellen, buitengewoon rijk; maar tot de laatste voleinding kwam het
in geen enkel opzicht. Metterdaad voltooien ze zich enigermate, een kleine voorstudie nog maar, in De vlaschaard.
Een laatste opmerking. Aan een huwelijk, ook in de
beste voorwaarden gesloten, ontspringen vreugde en leed,
en niemand kent vooraf hun verscheidenheid noch dosering.
Mensen van goeden wil ontvangen meer en beter dan ze
ooit verwachtten; doch ze ontvangen altijd het kwaad met
het goed, en hoe kan een dubbeltje niet rollen! Stille
avonden nu is het huwelijksboek van Streuvels; aan zijn
nieuw verworven geest zal met den tijd niet alleen De
vlaschaard ontstaan, niet alleen het beschrijvend inleven
en uitdiepen van het landelijk bestaan; maar ook, verder
weg, de sagen- en vertelselboeken, Genoveva, Prutske
en Alma. De vernieuwing door huwelijk en Lijsternest
loopt dus geenszins op De vlaschaard alleen uit; maar het
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werkeli j ke leven is dichter gekomen, de gespleten man is één
geworden, zijn proza werd voller, zijn hart vond voldoening.
De eerste grote vrucht van dat nieuwe leven zou De vlaschaard zijn; daarna andere vruchten, een bonte weelde.
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Het uitzicht der dingen (gebundelde schetsen, verschenen
in I906) 29 is het eerste boek van den gehuwden Streuvels.
De eerste schets, «De kwade dagen », is heel kort: in
October I905 noteerde de schrijver het slechte Herfstweer,
den overgang naar den Winter. In November schreef hij
«Veeprijskamp » : nog een Herfstverhaal, waarin hij de
karakters en onderlinge verhoudingen der boeren liet spelen.
En dan wachtte hij tot den Zomer: «De ommegang»
(Juli I906)30 is het breedste van zijn Zomerverhalen; geheel het dorpsleven, arbeiden en feesten, gaat als de allerbontste ommegang onze ogen voorbij.
Verscheidene losse opmerkingen verdienen hier een plaats.
Treft het vooreerst niet dat Streuvels, gelijk de schilders,
meer en meer copiërend te werk gaat. Hoeveel zorgvuldiger
dan vroeger verzamelt hij materiaal! Hij woont te Ingooigem ; als kunstenaar verkent hij het dorp : den loop
van het jaar, de boeren, de dorpelingen en hun gewoonten.
Zulke comprehensief copiëren - zó dat het gehele leven,
oppervlakkiger of dieper, breder of fijner, bijna overladen
in de voorstelling harmonieert - is nu zijn werkwijze.
Weer blijft de compositie in gebreke; maar is zulk schrijven
wel iets anders dan voorbereidende arbeid; tot een diepere
gedachte, een inzicht, een inval, ineens dat veelvuldige één
maakt en doet leven? Het uitzicht der dingen is niets
anders dan een voorstudie. Het verkennen van het nieuwe
milieu; het uitwerken van de vernieuwde eigen mentaliteit.
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Maar zeker zou, na de verkenning, iets gevonden worden :
een allerkostbaarste parel, waarvoor men alles wel wil
verkopen; een verborgen schat, betoverend van glans. Het
land is te vruchtbaar en de verkenner te vastberaden; hij
kan slechts thuis brengen een koninklijke vondst.
Treft ten tweede de overgave niet, waarmede hij aan
het dorpsleven wil deelnemen ? Niets, van niemand, blijft
hem vreemd; alles neemt hij op in het schone geheel. Een
overgave nochtans, waaruit een zeker aestheticisme niet
geheel verdween. Het hart van den schrijver, zo warm en
bezielend in Stille avonden, trekt zich weer terug; de wand
tussen schrijver en dorpsmensen is niet helemaal neerge~
haald. Kàn het wel anders? Streuvels wil uitsluitend
schrijver zijn, zonder andere maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dus! Want men leeft maar mee in zover
men aan àlles deelachtig wordt. Hoe paradoxaal het ook
moge klinken: schrijver zijn en alleen dàt maakt heel veel
mogelijk; maar het aesthetisch doel staat het volkomen
inleven, het broederlijk meegaan tóch in den weg. Uiteindelijk blijft men véreenzaamd.
En merk ten derde den vreedzamen toon op : ongelukken
lijken wel onmogelijk! Het leven gaat zijn reuzengang;
<ie mensen spelen met krachten en gevaren; niets geschiedt.
Zonder die overdaad van kleuren, dat brede geweld, die
symphonische veelheid en verdieping, kon men bijna van
een arkadisch tafereel spreken. Is diè schrijver dan de
sombere fatalist van Zonnetij en Doodendans ? Maar nooit,
meenen we, gelijk in zijn eerste huwelijksjaar, heeft de
kunstenaar de inwendige tevredenheid, het ware geluk
gekend. Zijn droom was vervuld; leek de vervulling niet
schoner dan wat de droom beloofde ?

*
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Graag vergelijken we« De ommegang» met« De oogst»
(Zonnetij) en met «Lente » (Lenteleven). Af en toe heeft
Streuvels, wanneer hij een schets wilde leveren, zijn werk
in omvang zo zien toenemen, dat, bijna tegen wil en dank,
de schets een boek werd. Zo bij «Lente », en het geluk
van die begeestering bleef hem bij; zo bij «De oogst »,
en dan pas wist hij welk avontuur hij schrijvend was ingegaan; zo bij «De ommegang », en van zijn nieuw dorp
had hij alles in zich opgenomen.
Maar welk verschil tussen de drie stukken ! «Lente» :
een flikkering van bovenaards geluk, in een leven dat
spoedig zwaar zou zijn; «De oogst» : een geweld van
Vlaamse kracht en volharding, maar de zon vermoordt;
«De ommegang» : de allerweelderigste Zomernatuur,
majestatisch, omheen het verscheidenste dorpsleven. Met
«Lente» beleefde Streuvels zijn eerste vervoering, met
«De oogst» zijn eerste werkelijke ontzetting; «De ommegang» is de eerste grote verkenningstocht van wie evenwicht en bestemming heeft gevonden. Een verkenningstocht
alleen ? Ook reeds een genieten, en, zonder nog te peilen,
een verbreden en verdiepen van mensenzielen en mensenbestaan. Meer dan dat : een wachten, een werkzaam zich
voorbereiden. Want voeg nu, bij zulken arbeid, den éénmakenden inval. En die inval moèt komen; zo eenvoudig
zal hij zijn, dat het lang uitblijven achteraf zal verbazen:
het ei van Columbus.
Doch, is hij daar, dan vormt zich het meesterwerk: De
vlaschaard.

*
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Waarin, met verhuizen en huwelijk, bestond dan de
vernieuwing ?
Hierin vooreerst : Lateur heeft Streuvels ingehaald.
Voorbij de oude gespletenheid; het leven wordt eenvoudig : dat van den echtgenoot, weldra huisvader; dat
van den kunstenaar onder de dorpelingen, wier schoonheid
hij uitbeeldt.
Een toenadering tot land en volk; voortaan een simpele,
onverdeelde taak en plicht, en, als gevolg, een vroeger
onbekende volheid van gemoed, een nooit geëvenaarde
zwierige stijl, licht overdadig.
Een evenwichtig en harmonisch, een vruchtbaar bestaan,
nog rijker aan beloften.
En toch is alles niet definitief verworven. De iets te
wanordelijke literaire vorming laat zich nog gelden: het
onvermijdelijk geworden overwicht van het passieve, van
het stijlprocédé copiëren; het gemis aan schiftend en ordenend vernuft; de betrekkelijke onmacht om aan een zuiver
verbeeldingswerk een zelfstandigen oorspronkelijken vorm
te verlenen; de nooit geheel bedwongen voortvarendheid.
Streuvels' verscheiden aanleg zal zich niet, op alle domeinen, altijd even gelukkig voordoen, en altijd blijft de
schrijver, tussen velerhanden arbeid, een min of meer onzekere en verscheurde. Het liefhebberen, zo maar en zonder
veel berekenen, was niet voorbij; - het wandelen als een
koningskind: want altijd gaat deze spontane man, als
instinktmatig en halfgedwongen, in op voorkeur en onmiddelli jke verbeelding.
.
Daarbij (we gaven het reeds aan) de maatschappelijke
functie van schrijver-zonder-meer biedt, naast veel voordelen, het nadeel dat de kloof tussen hem en het volk nooit
helemaal gedempt wordt.

94

VERNIEUWING

Het zijn tenslotte geringe schaduwzijden; in hoofdzaak
is alles gewonnen. En wanneer, in de eerste jaren, dat
copiërend ingaan op een zoveel vertrouwelijker geworden
werkelijkheid de bijna enige werkwijze zal zijn: - onmiddellijk ontstaat daaruit, fors en weids, De vlaschaard.

ZEVENDE HOOFDSTUK

DE VLASCHAARD
(19°6- 19°7)
«Het liep bij mij van een leien dakje met
dien Vlaschaard, ik had hem maar uit mijn
mouw te schudden; het verloop moest ik maar
afschrijven effenaan gelijk het gebeurde».
(H 0 e men s c h r ij ver wor d t)

Streuvels schreef zijn Vlaschaard in de Wintermaanden
van 1906-1907. Meer dan anderhalf jaar bewoonde hij
het Lijsternest; meer dan een jaar was hij gehuwd. Gelijk
Minnehandel de uitkomst was geweest van Dagen; zo werd
De vlaschaard de uitkomst van Het uitzicht der dingen,
de uitkomst meteen van Minnehandel zelf. Tweemaal ging
het voorbereidend werk vooraf; intussen groeide het grote
gewrocht, en achteraf leek het eerste groot gewrocht zelf
een voorbereiding op het tweede. Er is zelfs meer: in
De vlaschaard scheen, vloed na vloed, periode na periode
van Streuvels' voorgaande productie weer op te duiken.
Heel veel, en het beste dat hij vond, kwam er in samen.
I

Wij stellen ons goed voor hoe hij De vlaschaard schreef.
Zijn laatste boek was een na-schrijven geweest van wat hij
opmerkte; dat eerste na-schrijven had hem op de boeren
en het vlas meer opmerkzaam gemaakt. De boeren van
«Veeprijskamp », en de machtigste onder hen, Vermeulen:
een nukkige koppigaard, die zulk een prijskamp beneden
zijn waardigheid had geacht. Kon diens trots niet gebroken
worden? Het vlas had hij ook gezien in« De ommegang »:
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het groeiende vlas; de wiedsters; het bloeiende vlas. Maar
«De ommegang» was geschreven vóór den aanvang der
slijting: het grote we.rk en de grote leute. Nu was de
kunstenaar van uit het Lijsternest, de gelukkige en genietende getuige van dat alles geweest : liederen en werk.
Waarom dàt niet naschrijven?
En reeds had hij geleerd zijn tekst in te delen. Wanneer
zijn vroegere opstellen zo maar doorliepen, zonder één
interlinie, waren in de latere verdelingen aangebracht.
Kortere of langere hoofdstukken, met een rangnummer of
een titel; reeds had hij geleerd - in Minnehandel het best
- een geheel gewrocht uit drie delen te doen bestaan,
die aan mekaar zouden beantwoorden. Waarom hier niet
uit vier delen: het zaaien, het wieden, de bloei, het slijten
van het vlas ?
Het vlasveld van boer Vermeulen, door de seizoenen
heen. Maar hoe kon diens trots worden gebroken ?
In verscheidene novellen van de laatste jaren had Streuvels zich toegelegd op de kentering in de karakters; het
leek voor hem tot een kunstwerk te behoren dat een mens,
in bepaalde omstandigheden, ineens anders werd. Het geheim van de menselijke ziel en van haar invloeden; de verborgen oorzaken, diep in de harten verborgen, waardoor
iemand zo is of ineens omslaat.
Langs de wegen verraadt reeds die bekommernis; in
« V rede» en in « Verovering» (Dagen) komt ze scherper
naar voren. Van dan af verzwindt ze niet meer : Minnehandel bevat ze episodisch; ook «De lawine» en «Een
beroerde Maandag» (Dorpsgeheimen); terwijl «Jantje
Verdure », « Kinderzieltje », « Martje Maertens en de misdadige grafmaker », «Op het kasteel» op karakters en
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levenshoudingen zijn gebouwd. Vanaf OPenlucht verzwakt,
zonder te verdwijnen, deze aandacht voor menselijke conflicten; doch in «Het duivelstuig » (Openlucht) gelijk in
«Veeprijskamp » (Het uitzicht der dingen) schiet ze weer
op ... Hoe dan den trots van boer Vermeulen gebroken?
Spontaan stelde Streuvels zich de vraag; maar wanneer
zulk psychologisch conflict aan het nieuwe werk ten gronde
moet gelegd: dan duikt, naast den Streuvels die vanaf
OPenlucht zich vernieuwde, de Streuvels op die vanaf
Dagen (ja vanaf Langs de wegen) zich bezon: de schrijver
van Dorpsgeheimell, geheel gespitst op de roerselen der
menselijke ziel.
Een nog diepere Streuvels zou opduiken : de oudste, die
van de somberste novellen uit Lenteleven, die van Zonnetij
en Do.odendans. De jonge fatalist, voor wien alles onverbiddelijk zijn gang ging, de dood niet het minst.
Want hoe den trots van Vermeulen gebroken ? Door,
den nabijen dood; tegelijk door het schuldbewustzijn.
Stel, naast den ouder wordenden boer, zijn reeds volgroeiden zoon Louis op, geslacht naast geslacht; breng de
koppige onwrikbaarheid van den ene in conflict met den
jongen overmoed van den andere. Vlecht daar wat liefdespel tussen, gelijk het op het veld altijd geschiedde en op
de hoeve dagelijks voorkwam. Zulk liefdespel was toch,
in geheel Streuvels' werk en vooral in dat van den laatsten
tijd, schering en inslag geweest: vanaf «Zomerland»
(Zomerland) en« De oogst» (Zonnetij) i doorheen« Verovering» (Dagen) en Minnehandel, tot aan «Jeugd»
(OPenlucht) en «Een lustige begraving» (Stille avonden).
Waarom Louis niet laten deelnemen aan zulk minnespel ?
Daardoor, samen met tegenslag, zijn hoofd wat op hol
Janssen. Stro 7
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brengen: dan was, vanwege den trotsen boer, aan den licht
opstandigen zoon de slag gauw gegeven. Bij den boer zou
dan schuldbewustzijn bestaan: nog een factordien Streuvels
vaak had aangewend. Even reeds in «In'twater» (Zonnetij );
duidelijker in «De kalfkoe» (Dagen) «Jantje Verdure »,
«Manje Maertens en de misdadige grafmaker» (Dorpsgeheimen ). Ja, de intrigue was er : de heerszuchtige boer
zou zijn weerspannigen zoon neerslaan, te midden van het
slijtingsfeest op het vlasveld. Ze vertoonde een verre gelijkenis met «Zomerzondag » (Zonnetij ); ze vormde een
tegenstelling met Minnehandel, waar de jeugd onderdanig
bleef en de ouders dus geen ongelukken hoefden te begaan.
En de kunstenaar kon verder uitwerken en schikken.
Alles was gevonden : het onderwerp dat hij maar na-schri jven moest; de intrigue daarin: het conflict van geslacht
met geslacht, waarbij het oudere begeeft. .. Alles volgde.
In den Winter van I906-I907 herleefde dus Streuvels
de verlopen Lente en Zomer. Alles was hem heel dicht
gebleven. In de omgekeerde orde herleefde hij de phasen
van zijn opgang: voor het eerst, sinds de vernieuwing,
bezon hij zich dieper, en iets van het oude fatalisme stak
het hoofd op.
In De vlaschaard onderscheiden we dus den drievoudigen
Streuvels. De gelukkige huisvader op het Lijsternest, dronken aan licht, natuur, vreugde en kracht bij hemzelf en
bij anderen. - De dieper peilende jonge man uit Avelgem,
die in de ziel geheimen sluimerend wist, en zulk geheim
te suggereren was de taak van den kunstenaar in het grote
kunstwerk. - De vermetele beginner in de literatuur, die in
de onweerstaanbare wenteling der dingen den dood als de
onafwendbare eindramp had gezien ... De eerste Streuvels
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stond vooraan; de tweede was bijna op dezelfde hoogte
gekomen; de derde bleef op het achterplan. Vandaar dat
de dood, wèl nabij en dreigend, toch niet intreedt : dat
ware te veel toegeven aan somberheid. Vandaar dat de
indeling zo verzorgd voorkomt en het psychologisch vorderen zo precies geschakeerd en afgewogen. Vandaar het
heel ruime kader nochtans en de veelvuldige beschrijving,
als was het vlasveld uiteindelijk tóch belangrijker dan de
mensen. De na-schrijvende Streuvels, de psychologisch
peilende Streuvels, de somber-fatalistische Streuvels : in die
rangorde zijn ze, min of meer belangrijk, uit De vlaschaard
op te halen; maar geen van de drie mag ontbreken.
IJ

Met drie hoedanigheden kunnen we De vlaschaard dan
kenmerken een landelijk roman; een psychologisch roman;
een tragisch roman Landelijk vooreerst, daarna psychologisch, uiteindelijk tragisch; voeg de drie samen, ongelijk
van waarde en aan elkander ondergeschikt: dat is De
vlaschaard.
Landelijk. Niet in dezen zin alleen dat slechts boeren
optreden; want ook werksters en dagloners komen voor.
Maar het land vergt vooreerst de aandacht; de voornaamste
persoon is het vlasveld zelf, en het voornaamste gebeuren
de gang der seizoenen over land en hoeve. Landelijk dus
in den zuiversten zin van het woord : niet de dorpsroman,
waartegenover de stadsroman staat; maar het levende land
zelf wordt ons nabij gebracht. Een landelijk roman vouwt
het natuurschoon open, verscheiden en rustig; Streuvels,
de schrijver van De vlaschaard, is als de schilder die het
beste en schoonste op zijn palet heeft vastgelegd.
Een schilder? Ja, in zover hij na-schrijft; maar zijn
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na-schrijven berust te zeer op muzikale factoren om een
schildering te mogen heten. Streuvels' Vlaschaard komt
ons eerder als een landelijke symphonie voor, in vier grote
bewegingen gevat; maar in elke beweging liggen velerhande suggestie en evokatie verwerkt.
Dat is het eerste. Wie dàt niet vooraan plaatst, gooit de
waarden om; de harmonische eenheid, structuur, afwerking
van De vlaschaard krijgt hij niet meer onder het oog.
Hem ontgaan het juiste standpunt, de ware perspectief.
Op de tweede plaats is Streuvels' Vlaschaard een psychologisch roman. Het gaat er om een gewijzigde levenshouding
en karakter : die van boer Vermeulen. Maar deze behoeft
een tegenstander: het gaat er om boer Vermeulen en zijn
zoon Louis; het boek behandelt een psychologisch conflict.
Zonder veel schakeringen. In een op de eerste plaats
landeli jken roman, hoe kon het ook anders ? Daarom niet
minder levensecht, en daarom is het psychologisch verloop
niet minder geleidelijk aangebracht. Integendeel zelfs;
want bij het beschrijvend verhalen geschiedt alles vanzelf
op het juiste moment. Toch bekleedt de psychologische
inhoud, hoe belangrijk ook, slechts de tweede plaats.
Het natuur-gebeuren bepaalt enigermate de zielsgesteltenis en haar kentering, die dus afhankelijk blijven. Het
conflict tussen vader en zoon kan slechts een natuur-conflict
zijn, een Zomer-conflict, dat langzaam groeide gelijk onkruid onder het vlas. Noch vader noch zoon staan, tegenover de natuur, ooit zelfstandig; het zijn meegevoerden in
het grote geweld. En alles bepaalt zich bij één houding :
verzet bij den vader, meegaan bij den zoon. Met het onvermijdelijk gevolg: tragiek.
Vaak verweet men aan Streuvels dat zijn psychologie
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oppervlakkig, primair bleef. Vanaf Dagen, doorheen Minnehandel en Dorpsgeheimen, telkens hoorde men dezelfde
opwerping : waarom niet dieper graven ? Waarom geen
zelfstandige karakters? Durfde Streuvels dan niet; of had
hij geen oog voor het eigenlijk sexuële bij voorbeeld?
Jawel; doch telkens bleef het bij een afhankelijke psycho~
logie: een vaak meesterlijk getekende gestalte of kentering,
altijd echter geheel opgenomen in het globale leven van
natuur of mensen.
Deze romanschrijver had weinig oog voor het individuële
als zodanig. Het gezamenlijke interesseerde hem, en alleen
wanneer het individu het geheel beïnvloedde, werd hij
aandachtig waargenomen en gevolgd. Bepaalde typen uit
Dorpsgeheimen maken hieraan misschien uitzondering;
toch horen ze, menen we, als buitensporige gestalten bij
het daardoor zoveel geheimzinniger dorpsleven-in-zijngeheel. Streuvels is dus vooreerst een massaal waarnemer
van natuur en mensen; daarna een psycholoog van de
massa, waaruit hij, zonder ze ooit te vergeten, individus
ophaalt. Land, kudde, eenling : verbreek deze hiërarchie
niet, of alles wordt onverklaarbaar.
Hoe kunnen dan de boeren, de handhavers van veld en
arbeid, anders zijn dan koppig, begerig tot valsheid toe,
honkvast en onoverkomelijk trots? Zo verdedigen zij zichzelf en hun goed. - Hoe kunnen de jongeren anders zijn
dan speds en grillig, .soms wat eigenwijs, uiteindelijk heel
gedwee? Wat anders leert hun het wijde land, waarin ze
leven en arbeiden ? De verscheiden dorpelingen" van Streu~
vels konden we nagaan : produkten telkens van omgeving
en plicht. Lijdzaam gelijk Streuvels zelf lijdzaam was,
mèt een nochtans niet te onderdrukken persoonlijkheid.
*
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Maar De vlaschaard is ook een tragisch roman; men
denke aan den doodslag en den dreigenden dood. Hij behandelt trouwens den ondergang van den ouden Vermeulen.
Weer blijft de tragiek wat achteraan; juist genoeg wordt
er de nadruk op gelegd, opdat de heerszucht zou bezwijken.
De dood dreigt, zonder misschien in te treden : wil de
schrijver hem niet zo ver mogelijk houden? Een kille
schaduw doorheen den zomerbrand; een plots drukking
op weelde en werk ... De tragiek krijgt weinig speling;
maar we ondergaan haar huiveringwekkende nabijheid.
Het is de oude tragiek, onveranderd. Hoe de natuur onverbiddelijk haar gang gaat, en, terwijl de jongeren groeien,
de ouderen uitstoot. Niets werd gewijzigd: in zijn diepste
levensinzicht bleef de Streuvels van De vlaschaard de
Streuvels van Lenteleven en Zonnetij. De vluchtige vertedering van het hart, in Stille avonden bijna ontroerend
uitgesproken, keerde het innigste niet om; de vernieuwing
van Ingooigem, na Avelgem, liet het diepste ongemoeid.
Is het eerste levensinzicht, dat van den jongen man, wel
ooit geheel vernietigbaar? En zijn dan de indrukken, rond
I900 van buiten uit ontvangen, zo definitief gebleken dat
geen kentering ze ooit nog wegneemt? Totnogtoe kent
Streuvels slechts één tragiek: die van de wrede natuur,
die groeien doet en vernielt, en daarvan biedt ons De
vlaschaard de m~est klassieke uitbeelding.
Een klassieke uitbeelding, bescheiden en sober. Het geweldige blijft op den achtergrond; zoveel meer aangrijpend
vult het de atmosfeer.
Landelijk, psychologisch, tragisch: in de harmonische
vereniging van deze drie hoedanigheden ligt, voor De
vlaschaard, verscheidenheid en diepte. Mag men die har-
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monie, in Streuvels' leven en productie, definitief noemen ?
Ja, in zover de drie eigenschappen, elke afzonderlijk e~
vaak alle samen, zijn bijzonder kenmerk blijven; maar de
bijzondere verhouding, in De vlaschaard verwezenlijkt,
blijft niet bestaan. Tussen het landelijke en het psychologische zullen conflicten rijzen, en zelfs het beschrijvend
verhalen wordt dan min of me~r opgegeven. Het landelijke en het tragische, het psychologische en het tragische:
soms houdt het samen, soms niet; want met het tragische·
wordt het gehele spel weer binnengebracht, van Streuvels'
wilde verbeelding. Doch daardoor schrijft Streuvels zijn
beste stukken. De doorwerkende tragiek zal het landeli jke
episch maken, het psychologische visionnair; meer dan eens
echter breekt ze de kaders zelf van beschrijving of peilend
onderzoeken.
Het landelijke, van het begin af gecultiveerd, dringt zich
nu op als een levensplicht. Streuvels, de alom gevierde
schrijver van het Vlaamse land en volk, heeft, vanaf Ingooigem, die taak aanvaard: het landeli jk leven, door
industrie en verkeer zo bedreigd, in zijn weidse pracht,
zijn spontanen eenvoud, zijn soms barbaarse hardheid, nog
eens te doen leven. Met het bewustzijn en het uitvoeren
van dien plicht houden zijn subjectieve opstellen verband:
mijmeringen of relaas van ervaringen of reizen, gelijk ze
sedert Stille avonden steeds talrijker uit zijn pen vloeiden.
Daarmede de bijdragen Tieghem, het Vlaamsche lustoord
(1908), «Vlaanderen» (in Vlaanderen door de eeuwen
heen, 191 I), «De landsche woning in Vlaanderen », «Land
en leven in Vlaanderen» (1923), «Op de Vlaamsche
binnenwateren» (1925), verscheidene kleinere; daarmede
de vertaling van het werk van Blachon, Waarom ik V laan~
deren liefheb. Met zijn land vergroeid, de onvermoeide
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speurder naar volksgewoonten, typen, liederen, naar huizen
en horizonnen, naar nieuwe landschappen en de keringen _
van hét jaar, wist Streuvels wat het volk vooreerst van hem
mocht en moest .verwachten, en dat, dàt precies, schonk hij
ook. Een landelijk schrijver zijn, een begrijpend en penetrerend uitbeelder van het velerhande volksleven in vele
hoekeri van zijn land: met een ononderbroken trouw heeft
de kunstenaar, zich bewust geworden van zijn kracht, die
opdracht vervuld .
. Het psychologische - niet het individueel-psychologische, maar de mens in en om het milieu - wordt Streuvels' kracht. Het neemt steeds toe; het verdringt zelfs het
landelijke. Verscheidene grote werken van later - De
teleurgang van den waterhoek, Het leven en de dood in
den ast, Alma, Levembloesem - berusten voor een groot
deel op psychologische gevallen (mensen of groepen van
mensen in een bepaald milieu of verloop), met ware meesterhand doorgevoerd tot aan de vaak even verbazende als natuurlijke uitkomst. Een groot verhaal bevat een kenterende levenshouding: die overtuiging, vóór De vlaschaard
reeds aanwezig en daarin buitengewoon gelukkig uitgewerkt, beheerst, steeds vorderend en krachtiger, een steeds
groter gedeelte van het creatieve reuvre.
Maar met het woord « tragisch » raken we misschien de
kern van Streuvels' wezen. Ook al werd zijn visie op dingen
en mensen, in zijn jeugd, door vreemde lectuur en buitendorps verkeer sterk beïnvloed, zij kenmerkt hem toch het
best; want Streuvels is bovenal: een die volgt en ondergaat
het ver 1 0 0 p der dingen. Het verloop der dingen : alles
wordt een « ommegang ». Een opgang en een ondergang,
en de mensengeslachten die elkander verdringen. Bij den
ondergang staat hij -het meest stil: dan is het een pijn;
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soms ook bij den opgang: een bron van frisse vreugde.
Alles komt, wentelt, vergaat; daarvan is Streuvels de intens
meelevende getuige.
In de openbaring en de smart van het opkomen en het
vergaan der dingen, in de tragiek van den ondergang, in
het nooit te stelpen verlopen en verworden, ligt de kunst
van dezen grote besloten. De veelvuldige en brede beweging van zijn stijl; de vaak tragische inhoud van zijn
schetsen en verhalen; de menselijke psychologie zelf, het
bewustzijn van onweerstaanbare hogere machten. En, naast
de kunst, moet het gehele leven van Streuvels, van den man
die zoveel bijval heeft gekend, op een grond van tragiek
berusten: altijd doorstond hij het ijdel voorbijgaan van
alle dingen. Waaraan zich vastklampen? Hoe met zijn
armen een eeuwigheid omvangen? Altijd zocht hij vastheid en blijvende waarden te midden van een veel meesleurenden stroom.
I II

Op een andere wijze nog willen wij het wezen en de
betekenis van De vlaschaard benaderen en vastleggen:
door te wijzen op wat het niet of in mindere mate bezit
en vertoont. Doch vooraf vatten we onze besluiten samen.
De vlaschaard is een machtig gewrocht, even harmonisch
uitgebouwd als spontaan uitgeschreven. Een vereniging van
na-schrijven en scheppen; de enige (bijna enig mogelijke)
performance van een pas gehuwd man, die, als schrijver,
bestaan, milieu, taak heeft gevonden.
Het draagt de sporen van diens verleden : een passief
ingaan op de natuur; een peilende belangstelling voor den
mens (zo goed als nooit buiten het kader van samenleving
en dorpsbestaan ) ; een worstelend fatalisme. Het is de kiem
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van diens toekomst : een nooit meer verloren geluk, in een
haast nooit onbewolkten en vrij zelden geheel vreedzamen
hemel.
Het verenigt levensdronkenheid met angst. Alles gaat
voorbij, en de stevigst gevestigde macht valt neer. Intussen,
zo lang men jong is, speelt men mee in het grote feest
der natuur.
Het geeft een evenwicht aan, 'stabiel en labiel. Nooit
gaat dat evenw~cht nog verloren, hoe aanzienlijk het zich
ook zal wijzigen. Want de wilde verscheidenheid. van het
verleden is nog niet tot één organisme volgroeid. Zal dat
wel ooit het geval zijn?
De jonge man is man geworden. De vlaschaard is, in alle
opzicht, het werk van een man, die over de macht en
de vaart van zijn jeugd nog beschikt, en voor wien de
latere rijpheid van deze eerste rijpheid nog merkelijk zal
verschillen.
Men kan De vlaschaard, in zijn landelijkheid, zijn menselijkheid, zijn tragiek, nogal beperkt en primair vinden.
Welk schamel, welk vereenvoudigd, welk lijdzaam leven,
en welke eenvormige artistieke techniek !
Ontzaglijk grote, en wel de allerbelangrijkste levensdomeinen lijken buiten de omheining van De vlaschaard,
misschien zelfs buiten het gezichtsveld van den schrijver
te liggen. Niemand nochtans, die toezien en aanvoelen
kan, zal van bekrompenheid gewagen; integendeel !
Alles is, gestyleerdJ tot enkele heel eenvoudige verhoudingen teruggebracht : vader en zoon, boer en hoeve,
mens en natuur. Doch is een kunstwerk niet meestal kunst,
juist in zover het een ingewikkelde en verwarrende materie
herleidt tot enkele grote motieven ? En geschiedt het hier
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niet met zulke macht, dat, wie van verarming spreekt, lijkt
te lasteren ? Alleen wordt de eenvoud zelf zo groot dat
velen, aan een meer ingewikkelde verfijning gewoon, de
kracht en de diepte zouden voorbijzien.
Toch dient op beperking gewezen. Een drievoudig tekort
namelijk valt aanstonds op : aan vrouwelijke gestalten en
leven; aan een alles doorlichtend zedelijk bewustzijn; aan
een warme godsdienstigheid. Of beter - want dit drievoudig aspect komt op hetzelfde neer - : te weinig wordt,
door het stoffelijke heen, tot het eigen, het als onafhankelijk leven der ziel doorgedrongen.
De vrouwen spelen, in De vlaschaard, slechts een ondergeschikte rol, en dat is geen toevaL Het gehele hoeK is
mannelijk : een verhaal van daad en geweld; waarbij voor
de vrouwelijke teerheid geen plaats overblijft31 • Het gehele
reuvre van Streuvels is te mannelijk geheven. Hoe vaak hij
vrouwengestalten ook uitbeeldde - en meer en meer naarmate hij ouder werd - : de stille aanhankelijkheid, de
dienende trouw, de offerende liefde en het geven tot het
uiterste bleven aan zijn robustheid, zijn harde··voortvarendheid iets te vreemd.
Ook het zedelijk aspect van daden en gevoelens wordt
te weinig beklemtoond, ja waargenomen. Enig onzedelijk
werk of tafereel mogen we Streuvels geenszins verwijten;
nog minder mogen we verwachten of verlangen dat hij
zou moraliseren; iets te gering echter is het besef der zedelijke normen, gelijk die behoren bij het evenwicht zelf der
menselijke ziel ... Laten we hier heel voorzichtig spreken:
oprechtheid en rechtvaardigheid zijn met dezen man zo
vergroeid, dat een onaanzienlijk vergrijp daartegen hem
brandt als een vlam. Doch nogmaals hebben de daad en
de vaart, de onstuimigheid met een greintje onbesuisdheid,
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hier en daar een restje van aestheticisme, het heel delikate
aanvoelen van morele draagkracht en betekenis wel eens
verhinderd. In de kunst van den beschrijvenden Streuvels
is de laatste afhankelijkheid van het uiterlijke niet overwonnen; in de kunst van den Van-Nu-en-Strakser Streuvels
bli jft iets hangen van het aesthetisch materialisme; de kunst
van den mannelijken Streuvels ontbeert soms den morelen
schroom, de vrouw meer eigen.
Nochtans blijft alles kerngezond en weldoend; wie dàt
niet inziet, staat niet op de juiste plaats. Alles blijft het
werk van een katholiek gelovige, rustig gevestigd in zijn
geloof gelijk in zijn geordend bestaan, en voor wien de
kunst het uitspreken, uitzingen, uitbeelden is van zijn innig
vorderen. Toch had het aandeel der godsdienstigheid iets
groter kunnen, ja moeten zijn: ook in dat opzicht heeft het
gelaïciseerde milieu, waarin de kunstenaar zich als zodanig
ontwikkelde, zonder ooit zijn godsdienstige overtuiging
aan te randen, iets van haar verheffing en als sublimatie
weggenomen, - terwijl het tè mannelijk temperament van
den schrijver het laatste greintj e trots moeilij k deed keren
in godsdienstigen deemoed. Hoe vaak heeft de latere Streuvels zelf, in Alma bij voorbeeld, in bepaalde Kerstverhalen>
door zijn belangstelling voor het Heilig Land, zijn religieuzen horizon trachten te verruimen en ook daadwerkeli jk
verruimd 32! ••• Doch intussen blijft De vlaschaard een gezond, zedelijk, zuiverend kunstwerk: landelijk, en zonder
de culturele verfijning van de stad; zedelijk, doch buiten
de alles geheel doorglanzende zedelijkheid om; inwendig
godsdienstig, doch van die godsdienstigheid te weinig
doorhuiverd. De materie is iets te dicht en te zwaar, om
hoge verhevenheid en glorie te dragen; de man is iets te
hard en te trots, om met vrouwelijke teerheid en gods-
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dienstigen deemoed een hoog torengebouw te omhangen
als met een kantwerk. Het zijn tekorten zo men wil; gelijk
elk groot kunstwerk de zijne heeft, want geen enkel kan
alles zijn. Dankbaar echter aanvaarden we, gelijk het is,
het meesterwerk: in de laatste halve eeuw de meest welsprekende getuige van het gezond-zinnelijke - eerder dan
van het mystieke - Vlaanderen.
En dat Streuvels zelf, zich van die tekorten bewust, later
alles deed om ze aan te vullen, om zichzelf te vervolmaken
en te voltooien : daarvan getuigen Genoveva en Alma, vele
van zijn sagen, Lieveke Glabeke uit Levensbloesem en zelfs
Mira uit De teleurgang van den waterhoek. Doch hierop
in te gaan zou horen bij een andere studie.

*
Veel van Streuvels' leven en productie komt in De
vlaschaard uit; veel gaat er aan voorbij, en de verworvenheid van De vlaschaard zelf ontwikkelt zich allesbehalve
rechtlijnig. Hier houden we echter op, met den indruk dat
haast àlles nog moet gezegd worden.

TOT BESLUIT
We leggen de pen neer, met den indruk als hadden we
nog niets verricht. We bestudeerden Streuvels' productie
van I894 tot I907; practisch loopt ze slechts over negen
jaar, en na I907 heeft deze onvermoeibare reeds bijna
veertig jaar werk na werk voortgebracht. Dezelfde studie,
hier aangevat, diende dus doorgezet; te meer daar de eerste
wereldoorlog den zo beïnvloedbaren kunstenaar zeker niet
onverschillig heeft gelaten.
We vereenvoudigden den arbeid. Met Streuvels' vertaalwerk hielden we geen rekening; evenmin met zijn velerhande lectuur en met zijn kortere opstellen; de overvloedige
kritiek zelfs, bij het verschijnen van elk boek, lieten we
ongemoeid. Het was nuttiger, meenden we, van het werk
zelf uit te gaan, en daardoor het essentiële naar boven
te halen; het essentiële dan alleen.
Bijna beschaamd houden we op. Hopelijk volgt een
tweede studie op de eerste, en hopelijk groeit zo een definitief boek. Men beschouwe dan dit essay als een aanloop;
misschien hebben we toch op enkele te veel verwaarloosde
standpunten, te weinig verspreide inzichten de aandacht
gevestigd.
Hoe graag zagen we de aandacht van velen op den thans
te zeer geïgnoreerden prozaschrijver gevestigd !Hij wàs
een glorie, wanen de meesten: hij zou tot een verlopen tijd
behoren, van landelijkheid en rust, van woordenpraal en
beschrijving, - terwijl thans de zakelijkheid, de stad, het
bliksemend voorval en het naar de ziel verscheurde type
alles lijkt te waarborgen. Arme verdwazing van wie de
gejaagdheid boven de rust, de verbazing boven de diepte
verkiest ! Ondankbaar en langzaam ontaardend volk, dat
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zijn groten vergeet! Want wie, jaar na jaar, het werk, het
vorderen, de kracht, de bezinning, de bezieling, de onuitputtelijkheid nagaat van hem die meer dan vijftig jaar
reeds arbeidt: misschien betreurt hij wendingen en onvolkomenheden; maar een monument als zijn reuvre trotseert den tijd. Het laatste grote beeld van het Vlaamse
volksleven - boeren en werkers, bezitters en dolenden vóór de alles omvormende industrialisering van deze eeuw.
De overrijke praestatie van een evenzeer imponerend talent
als gezegend leven.
Weze dit onvolkomen boek dan vooral, met een poging
tot vernieuwde studie, voor dezen vijf-en-zeventiger die
nog van geen ophouden weet, een oprechte, een dankbare
hulde.
Leuven, 17 Juli' 46

VERKLARENDE EN AANVULLENDE NOTEN
Zeer veel zijn we verschuldigd aan het boek van F. De Pillecyn,
St ij n St reu vel sen zij n we r k (tweede druk, Lannoo,
Tielt, 1943). Ook al wijken we van zijn zienswijze herhaaldelijk af
- niet het minst voor Dag e n, Dor p s g e hei men, 0 pen 1 u c h t; - nochtans blijft het zeer nuttig, bijna noodzakelijk deze
meer algemene studie te lezen v;óór ons meer beperkt essay. En telkens past daarbij - dat spreekt - de lezing van Streuvels' werken.
De lezing van H e u 1 e (Zonnewende, Kortrijk, 1942) bracht
ons tot het besluit dat, op grond van Streuvels' mededelingen over
zijn kinderjaren, het inzicht, in zijn literaire productie aandachtig
herzien moest worden en gedeeltelijk vernieuwd. Daaruit groeide
dit essay; waarvoor we ook het grotendeels voltooide handschrift
van A vel g hem te onzer beschikking hadden. Aan deze jeugdherinneringen hebben we, om zo te zeggen, àlles te danken. We
hebben dan ook getracht ze goed te gebruiken; is dat niet, als antwoord op Streuvels' welwillend vertrouwen, oQ.ze beste dankbaarheid?
1 Het meest bekende geval is het afscheid van Hugo Verriest,
aan de bewaarschool te Heule (1877). De kinderen moesten wenen;
maar de jonge Lateur heeft «aan die comedie niet willen meedoen»
(H e u 1e, blz. 69).

2 De meest kenmerkende liefhebberijen, na de literatuur, zijn geweest: muziek, knutselwerk allerhande, photographie. (cfr. A v e 1g hem, passim). Altijd, ook in het bakkersbedrijf en om zich heen,
behoefde deze kunstenaar-in-wording schoonheid en technische
verfraaiing, - en was het de toekomstige schrijver van het «symphonische» proza niet, die zich door de muziek, telkens weer, zó
geheel liet ontvoeren? De aanleg van Streuvels is, naar onzen smaak,
meer technisch en muzikaal dan zuiver plastisch.

In A vel g hem vertelt Streuvels, met tal van bijzonderheden
en buitengewoon suggestief, zijn geleidelijk toenemend omgaan met
kunstenaars en schrijvers ... Volgend zinnetje b.v. leert ons heel veel:
«Als ik mijn geweten doorpeil, vind ik dat de aanleiding tot schrijven ontstaan is van dat soort schetsen in realistischen trant opgesteld,
die toen in de mode was van de Fransche tijdschriften ».
3

Janss.n. Stro 8
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Men leze in He u I e wat Streuvels over zijn moeder vertelt:
haar romantiek en haar realisme, beide door mekaar. En volgende
antwoord, aan de ongeduldige klanten van haar echtgenoot-kleermaker, is een staaltje van de Gezelliaanse-Streuveliaanse geestigheid:
« Als mijn vent zich doodwerkt, zult gij dan de weduwe trouwen? »
(H e u I e, blz. 26).
4

ij Zeer veel bijzonderheden, uit Heule afkomstig, komen in schetsen en verhalen voor die elders worden gesitueerd. Zo Potje-dek,
uit «De ommegang» (cfr. He u I e, blz. 196-198). Ook de meeste
verhalen over spelende jongens gaan naar herinneringen uit HeuIe terug.
.

Verscheidene kenmerkende schetsen uit Dag e n ontstonden
in 1901, samen met het laatste gedeelte van L a n gsd e weg e n.
Eigenlijk vormen die twee werken, maar dan achter elkander, den
overgang van. de vaart naar de bezinning.
6

Ook in «Na vijf en twintig jaren» (H e rin n e rin gen
u i t ·h e t ver led e~, Lannoo, Tielt, 1924) getuigt Streuvels met
welken ernst, genot en voorliefde hij aan «Lente» heeft gearbeid
(blz. 277-278). Doch men leze vooral A vel g hem. Altijd heeft
hij het leven van Horieneke willen verder vertellen. Dat inzicht
hoort zelfs bij de incubatie van De V I a s c h a a r d.
7

8 Een lovende studie van De Bom moet Streuvels buitengewoon
opwekkend zijn geweest (Zie Hoe men sc h r ij ver wor d t).

9 Naar Heule wijzen stellig terug: «De witte zandweg », «Op
den dool », «Van ongroei », «In de vlage », «Een pijpe of geen
pijpe », «'s Zondags ». - «Lente» en «Wit leven» worden te
Avelgem gesitueerd. - «Een ongeluk », het eerste verhaal voor
V a n Nu en S tra k s, verloopt in «de wereldstad» ( !).
10 «Lente» wordt gesitueerd in. en bij het huis van Streuvels'
goeden vriend Herman (cfr. A vel g hem). Van den anderen kant
weten wij dat het kind Lateur, te Heule, vlagen van vroomheid
kende; vooral bij zijn eerste H. Communie (H e u I e, blz. 368-369).
11 In «'s Zondags» werkte Streuvels symbolisch zijn v:erlangen
naar huis uit: een herinnering uit den tijd toen hij te Kortrijk den
bakkersstiel leerde (cfr. A vel gem). - Een soortgelijk symbo-
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Iisch omzetten van doorleefde werkelijkheid vinden we in «Kindertijd» uit D 0 0 den dan s. Zie B ij I a gel.
12 Zie Hoe men s c h r ij ver wor d t.
In A vel g hem
verbetert Streuvels zijn eigen voorstelling v.an zoveel jaar terug: hij
zou die mededeling niet op het allerlaatste ogenblik gedaan hebben.

13

Zie een voorbeeld daarvan in B ij I ag e I.

14 Men denke aan het proza van Van Deyssel of Van Looy; aan de
verzen van Van de W oestijne, die in 1896 Streuvels zo begeesterden:

«Woud, macht van vuur, 0 majesteit van vuur, 0 lang en
staeg branden bij staf-vlammen van heel wijd gestraal
der zon ... »
Men denke zelfs aan D e Wan del end e J 0 0 d van August
Vermeylen, waarin duidelijk een kunstwerk beoogd wordt, geweldig
van taal en verbeelding.
De naam Sanctelein gaat, met een typische archaïsering, terug
tot den naam Santelein, een man uit Heule (H e u I e, blz. 104).
15

16 Streuvels hoorde de muziek van Grieg bij zijn vriend Octaaf,
den kosterszoon van Heestert (cfr. A vel g hem).
17 «In de wijde wereld» gaat uit van de herinnering aan een
circus-vertoning te Avelgem, in November (cfr. Avelghem).

18 «Een speeldag », evenals «In de weide », bevat oude herinneringen. Het verdronken kalf, reeds vermeld in «De witte zandweg»
(Lenteleven) en waarvan ook het boek He u I e gewaagt (blz. 260)
is maar een van de vele eens werkelijke voorvallen.
19

Zie in B ij I ag e I.

Men kan zich afvragen waarom «De kalfkoe» niet vroeger
gebundeld werd. Naar zijn genre hoort het stuk, zou men menen,
in Zon net ij thuis? DaarvoOr werd het misschien te laat geschreven; doch vooral: het is een Winter-verhaal, als zodanig niet geschikt voor een Zomer-bundel. In D 0 0 den dan s ware het
stellig op zijn plaats geweest; misschien echter, om de meer psychologische uitwerking van het gegeven, hield de auteur het achter.
20

21 Wij stellen ons deze vraag: «Schreef Streuvels, in de eerste
jaren, niet zo vaak over dompelaars en dolenden, omdat, naast de
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andere redenen, zijn kunstenaarschap zelf nog een dolen was buiten
de maatschappelijke verhoudingen en ordening?» De bezinning,
vanaf La n gsd e weg e n, doet hem in zijn werk een maatschappelijke ordening erkennen; zij doet hem er ook naar uitzien
om, met zijn werk, een vaste plaats in de samenleving te verwerven.
22 «Naar buiten» evenals« Sint Jozef », komt nog uit He u I e
(eEr. Avelghem).
22bis Toen Streuvels «Een blijde begraving» schreef, arbeidde hij
aan Min n e h a n del. Doch reeds doemde, vaag en ver, een
nieuwe, een meer bepaalde «Minnehandel» op: het zou D e
v I a s c h a a r d zijn. Zie B ij I ag e I.
23 Van het begin af is het seizoen in Streuvels' werk buitengewoon belangrijk (men zie de titels alleen van zijn werken); elk
seizoen heeft voor hem een brjzondere sfeer, kracht en invloed, en alles slingert tussen de innigheid van den Winter en het geweld
van den Zomer. Het lag dus voor de hand dat de jaarcyclus tot
grondplan zou dienen voor grotere gewrochten. In latere werken
valt Streuvels als vanzelf in dat grondplan terug, en is het niet tekenend dat hij heel oude geluks-indrukken kan samenvatten in een
Lente-beeld, een Zomer-beeld, een Herfst-beeld. (eEr. A vel g hem)!
24 Bij «Een beroerde Maandag» past volgende tekst uit He u Ie: «Den Maandag heb ik altijd aangevoeld als een halve mesdag,
de inzet der werkdagen, waarop het moeilijk valt er weer aan te
vallen en de werkzaamheden niet ernstig aangevat worden, omdat
de herinnering aan het voorafgegane verzet van den Zondag nog
in het hoofd steekt en men zich verzeeuwd voelt. Als kind reeds is
er bij mij de indruk bijgebleven om met een verschen neusdoek
op zak, maar met tegenzin, naar school op te trekken. Er was ook
de bijzonderheid mede in verband omdat dien achternoen thuis het
werk vroeger gestaakt werd dan de andere dagen en vader uitging»
(blz. 160).

Men leze er T wee v r i end e n op na. Frans Balders heeft
weinig hart, maar slaagt; Marc Kervaan, die er te veel heeft, gaat
er aan ten onder.
26 «Zonder dak» en «Grootmoederken » halen ook het leven te
Heule nabij; evenzo « Het duivelstuig » en «Een nieuw hoedje»
25
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(cfr. A vel g hem). Het is opmerkelijk hoe de oudste herinneringen, naarmate de schrijver vordert, zich zonniger voordoen.
27 Het hoort er ook bij. Beide. stukken berusten op heel persoonlijke ervaringen. Zie B ij I a gel. Leg naast «Het nieuw hoedje»
volgenden tekst uit H e u Ie: «Ik herinner me nog heel goed
welke kleeren we daaropvolgend gedragen hebben; hoe blij en gelukkig we soms geweest zijn met een paar nieuwe schoenen, en nieuwen hoed, en we 't als een opperste gunst afsmeekten, dat nieuwe
naar bed te mogen meenemen. Heel de week verlangden we dan tot
den Zondag. Van hoeden en hoofddeksels heb ik best de soorten
en het fatsoen onthouden; onder ander een schotsche muts in blauwe
stof, met twee neerhangende linten, door een klakkenmaker uit
Kortrijk, als een zeldzaamheid voor ons opzettelijk gemaakt. Ik
herinner mij een hoed met opgekrulden rand in een soort zwart
verlakt karton; een ander in bruin pluisfluweel, waar we jaren lang
preusch mede geweest zijn» (blz. 338-339).

28

Zie «Een lustige begraving» in B ij I ag e I.

29 De titel, «H e t u i t z i c h t der din gen, duidt tegelijk
de meer bewuste werkwijze van den kunstenaar aan, en het besef dat
zulke schetsen slechts voorstudies kunnen zijn.

Vanaf 1895 was Streuvels, jaar na jaar en altijd met dezelfde
makkers, den «ommegang» op den tweeden Zondag van Juni te
Ingooigem komen bijwonen. Altijd trof hem dan het bloeiende vlas,
en altijd zag hij Pastoor Verriest, die «zegende met de reliquie
van den patroonheilige der parochie» (A v e I g hem).
30

Men kan vragen: «En Barbele dan? Degene die- Verriest de
meest tragische gestalte van het werk noemde? » We antwoorden:
Streuvels verliest de vrouwen niet uit het oog, al houdt hij ze op
den achtergrond. En de tragiek van Barbele's gestalte (geheel en
al te onderstellen) bestaat juist in haar onmacht tegenover het conflict onder de mannen.
31

32 De godsdienstigheid, die A I m a zou inspireren, was in het
kind Streuvels reeds ontkiemd. Men leze, in H e u I e, het hoofd·
stuk «Goed en kwaad» (blz. 343-369).

BIJLAGE I
Enkele teksten ter illustratie

We plaatsen hier - ter illustratie, tot bewijsvoering, met andere
doeleinden - vijf opstellen van Streuvels, uit verschillende bundels.
Het korte commentaar, vooraan, geeft telkens de bijzondere reden
en het doel aan waarom wij het plaatsen; het stelt tegelijk, met een
verscheiden belichting, een som voor van besluiten en inzichten.
'S ZONDAGS (1894)
Deze schets verscheen in V I a a m s c hen v r ij (9 Juni 1895);
zij heeft voor het eerst Streuvels' faam als talentvol schrijver gevestigd. Deze verhaalt zelf dat Verriest ze hem eens voorlas «zoo
dat ik er mijn eigen werk niet meer in herkende» (A vel g hem).
In 1897 verscheen ze ook in Den i e uwe t ij d.
Als jongen is Streuvels in de leer geweest bij bakker Vandendriessche, van Kortrijk. Hij had heimwee naar Heule, en mocht
alleen 's Zondags naar huis gaan:
«Den Zondag echter, op weg naar en van huis, regende het gewoonlijk. Onder weg, mijmerend over mijn toestand, moet ik het
motief gevonden, of liever «gevoeld» hebben van 't geen later
uitgewerkt is geworden in het stukje dat «'s Zondags» heet, uit
mijn eerste boek: L ent e I e ven, en waar ik, onder symbolische
bedoeling, het verschil heb vastgelegd tusschen mijn lot en dat van
mijn makker Stafke, die ik benijdde omdat hij thuis zijn bezigheid
had, terwijl ik van huis weg moest en op den vreemde gaan werken»
(A v e I g hem).
Op te merken zijn:
1) des c het s als zodanig. Met .zulke korte schetsen, realistisch
en beschrijvend, d~buteerde de jonge Streuvels.
2) het gen 0 t van den Zon dag tegenover het harde
werk van de week. We weten nu dat Streuvels dàt vooreerst bedoelde, - en werkelijk, daar komt alles op neer.
3) het bes t a ndd e e 1 u i t ei gen er v a ri n g - heimwee naar huis en verlangen naar den Zondag - tegelijk inspirerend
en verborgen gehouden. In een objectieven vorm, enigermate onkennelijk gemaakt, een subjectief beleven!
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4) del i e f heb b e r ij van de d u i ven, die de twee jongens helemaal in beslag neemt: ze praten zelfs haast niet. Streuve1s
was toen geen duivenliefhebber en verklaarde nooit een duiventil
gezien te hebben; maar andere liefhebberijen kende hij wél, en
daarin maakte hij zich vrienden. Zo geheel dus als Stafke en Jaak
opgaan in hun duiven; even geheel ging Streuvels op in knutselwerk,
muziek en schrijven. Zelfs het huiselijk leven wordt er bij vergeten
en als verwaarloosd.
5) d e v r i end s c hap t u s sen d e t wee jon gen s,
het noodzakelijk gevolg van die verenigde liefhebberij. Precies zo
moet de vriendschap van Streuvels geweest zijn tegenover Herman
uit Avelgem, Octaaf uit Heestert (cfr. A vel g hem), later tegenover De Bom en de andere Van-Nu-en-Straksers. Een gezamenlijke,
volledige begeestering; terwijl toch hele levensdomeinen onaangeroerd bleven ...
'" Men ziet hoezeer, in de symboliek van deze eenvoudige schets,
Streuvels zichzelf heeft uitgedrukt: zijn heimwee en geluk, begeestering en vriendschap, iets van zijn jonge voortvarendheid zelfs en
de splitsing in zijn leven. Men ziet ook een kenmerk van een gedeelte van zijn kunstwerk: een schijnbaar voor de hand liggende
werkelijkheid, buitengewoon toch in haar gewoonheid, door stijl
en beschrijving heel nabij gebracht, met daaromheen en daaronder
een vage, bekoorlijke, nooit geheel uitgeputte symboliek (meer dan
eens autobiographisch of minstens subjectief).
«Op zijn piekebeste! Een geluwe halsdoek, met roode bloemen,
was om zijn bruingebranden hals gesnoerd en de twee punten waaiden over zijn schouders; een ros vilten hoedje met overgekrulde
boorden diep op zijn hoofd getrokken en, daaronder uit, hier en
daar een klesse vlaskleurig haar. Een klein, openstaand vestje dat
al voren een korte onderveste liet zien, waaronder een gestreept
blauw hemde uitbusde; en eene Jange, veel te lange broek, die in
wijde plooien op zijn groote kozakke schoen' viel. Onder den arm
droeg hij een pakje in een rooden neusdoek geknoopt, en in de
andere hand zwaaide hij een wisse.
't Was een dubbele jongen in 't volle groeien, een oprechte koewachter, met bruin aangezicht vol zomersproeten, bleekgrijze .oogskes onder sneeuwwitte wenkbrauwen en knokige knieën en ellebogen - een struische kerel te wege.
't Was hemelsch schoon zondagweer: 't schitterde van licht en
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leven, en 't was àl groen, bleek, prachtig groen, op een helder blauwen hemel, t'halven namiddag.
Hij stapte dapper door in de wijde olmendreve, al kwispelend
met zijn wisse, en keek met de jeugdig bleekblauwe oogen den vrijen
hemel in. Hij dacht ... waaraan? - Och, aan niets! waarlijk aan
niets. - Waaraan denkt een koewachter? - Wacht, 't doet, hij
dacht ... 't Was Zondag! alweer Zondag, blijde Zondag! ... en er
kwamen er zoo weinig, in die lange, lange weken. En hij ging naar
huis voor eenige uren, ja, naar huis ... en vandaar naar Stafkes, en
naar Stafkes çluiven.
Hij had het lastig op de hofsteê; negen en twintig koebeesten die
altijd honger hadden en altijd moesten gemest worden; verders een
heele bende kalvers en zwijnen, 't was een beulen zonder einde of
grond van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, dat zijn leden lam
hingen.
De boer was braaf maar streng en kon geen luiaards verdragen;
er moest gewrocht, fel gewrocht worden; en dat deed de jongen
geern, maar 't was in afwachting van den eeuwigen « Zondag ».
Daar lag heel zijn troost en opbeuring.
Hij stapte sneller en de olmen schoven één voor één voorbij, en
tenden, ginder heel ver in de donkere haag van stammen en loovers,
kwam er een klein openingske, waar de boomen elkaar schenen te
genaken.
Kijk! dààr, bezijds het dorpskerkje stond boer Willems hofsteê
met haar· schaliën torentje, en de groote populieren, en er naast
dichte tegen malkaar en heel gedoken in 't groen, twee kleine huizekes. 't Was daar dat hij gekweekt en opgegroeid was, daarin
eene van die huizekes. In 't ander woonden Stafkes vader en moeder. Als makkers hadden zij te gaar geleefd het halfwild buitenleven, - twee kleine knechtejongens. Ze hadden er geklauterd op
die machtige boomen, gewenteld in 't zand van de dreve, en geloopen
lijk veulens in de weide. De hofsteê was voor hen een algemeen
vrij gedoen, ze waren daar thuis; langs 't deurke van de waschkamer gingen zij dagelijks hun roggen boterham halen en 's morgens
een appel of een pere. Op den dilte hadden zij gelegen en gerold
lijk visschen in het water, ... maar, dat alles was zoo snel, zoo danig
snel vervlogen. De pastoor was gekomen, en zes maanden, lange
maanden hadden zij naar school en kerke moeten gaan. En dan
had vader zekeren Maandagmorgen gezeid:
- Jongen, vandage meê naar d'hofsteê, om koorn te binden.
't Spel was uit! 't vrije spel van den buiten; ze waren ingelijfd ,en
gespannen in 't lastig gareel van den werkman. Sedertdien was
't een oneindig tjolen geweest van de eene hofsteê naar d'andere,
met zijn pakje onder den arm, achter werk.
Stafke was blijven dienen bij Willems, met zijn vader, en 's Zon-
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dagsnamiddags en moest hij zooverre niet gaan door de brandende
zon om thuis te zijn.
De weg was zoo lang voor een nietdenkenden jongen, en ze schenen eindloos die eentonige reek boomstammen, die onmeteliïk geluw
blinkende koornstikken; en geen enkel mensch langs de baan. 't Was
heel iets bijzonders als er een duive door de hemelblauwe lucht vloog.
Maar dan stond de jongen stil en volgde draaiend den grooten kring
dien zij miek, tot dat ze heel ver neerviel in de huizen van 't dorp.
En daarop ging hij al peinzend voort: dat er niets, volstrekt niets
schooner was dan een melkwitte duive in een bleekblauw en hemeL ..
en hij fluisterde: 't is misschien Stafkes duivinneke.
't Huis gekomen legde hij zijn pakje neer; 't jong zusterke dat
met zijn armkes wijd open kwam aangeloopen en hem bij de beenen
snapte, hief hij twee, drie keeren boven zijn hoofd; hij gaf moeder
zijn stuivers af - en dan, de deur uit, naar Stafkes.
- Rozlie, is hij thuis?
- 0, ja, hij zit op den zolder, bij de duiven.
In drie schreden, en zoo voorzichtig mogelijk was hij den steiger
opgeklauterd, naar 't duivenkot. Bachten een foefeling van halfgespannen of loshangend dweil- en drolgoed, op een omgekeerden
bak, zat een jongen, zijn blonden kroezelkop in beide handen, de
ellebogen op de knieën te gluren door een soort van schettewerk.
Jaak zette zich al den anderen kant op een klutsken turksche tarwe,
in dezelfde houding, te kijken door de schetten ...
Er waren witte, sneeuwwitte, geschelpte, blauwe, hagelblauwe,
rosse, gesproete, grauwe, zwarte geplekte, gestreepte en getikkelde,
duivers, duivinnekes, kroppers - een bonte bende al dooreen. Daar
waren er die zaten te prevelen tegen malkaar, zachtjes 0, zoo zachtjes
en met hunne kopjes knikkend van louter welgezindheid. Andere
ronkten luide, kwaad, of in onverschil en trappelden achter elkaar.
Andere zaten neergehurkt te peinzen, eenzaam en verlaten, met hunne blinkend klareoogskes te pinken.
Door de gaten van de beete kwamen er nieuwe binnengewandeld
die schoorvoetend een plaatske zochten, andere trokken door 't nauwe
openingske naar buiten en stegen klapwiekend in de lucht. 't Was
een geronk en gesnor zonder einde, een prevelen en vezelen luide
en zoetjes, en een dooreenkrevelend gewemel en gewandel - een
kleine wereld vol netgekleede juffertjes die zoo lichtjes, prachtig
uitgedost waren, en zoo preusch, zoo koddig wisten om te gaan met
h~n sleep en schoone kleeren. Zij kamden en kuischten zorgvuldig
hun zacht fluweelen halsbandeke, legden één voor één de scherpgestreepte pluimkes effen, troetelden en wreven de donszachte borst
dat ze blonk lijk versch ontloken rozeblaren .
... En Jaak en Stafke zaten dat te bekijken, te bekijken lijk twee
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verstaalde standbeelden en te zweeten op dien warmen zolder. Zij
en roerden niet, en spraken geen woord.
En dat duurde, duurde ...
't Duisterde. Van alle kanten kwamen de duiyen binnen gevlogen,
bij heele benden en ze zochten elk een welgekend plaatske om te slapen. Zij hielden zich twee en twee, dichte tegen een gedrumd op de
latten of gefokt in de nesten. Zij trokken het kopke in den bepluimden hals en ze sliepen. 't Gerucht verminderde, nog éen zacht gemompel en dan, niets meer. 't Duivinneke dat ginder gehurkt zat
op haar eikes, schemerde weg in den donkeren hoek, en heel de
bovenste rij verdween in 't halfduister van 't veursthout.
De jongens bleven altijd zitten.
't Duivekot werd een vaal grijze schemerboel met grauwe en zwarte
vlekken hier en daar. 't Zachte geronk verging in een onduidelijk
gonzen dat heel wegstierf; - 't werd stilte.
Zij stonden alle twee tegelijk recht, lieten een langgerekten zucht,
en gingen naar beneden.
- 't Wordt donker, zei Jaak en hij vaagde 't zweet van zijn
wezen, - de koeien zullen wachten.
- Ja't, zei Stafke, 't is al meteens avond. Zoo Jaak, tot Zondag ...
En hij vertrok, door de maneklare dreve nu, met een nieuw pakje
versch goed onder den arm, en peinzend: op de hofsteê, op zijn
negen en twintig koêbeesten, en op Zondag, en op Stafkes duiven ... »
(L ent e 1 e ven)
KIN DER T IJ D (1899)
«K i n der t ij d» verscheen, onder den titel «Jongentijd », in
D e T u i n (Mei 1899). Wij lezen in A vel g hem :
«Van die Zondag-uitgangen is er één die bijzonderen indruk nagelaten heeft op mijn gemoed. Het was dezen keer met nonkel
Karel dat ik meemocht - een veel vertrouwelijker gezel in de conversatie - naar de kermis te He1chyn - een verre tocht tegenaan
de Walenstreek. We waren er uitgenoodigd bij Edward-van-Helchyn (zijn familienaam heb ik nooit hooren vernoemen), een jonge
boer die elken Zaterdag naar de markt kwam en zijn boter en eieren
te nonkels kwam leveren. Hij bleef er altijd praten lang nadat de
andere marktgangers vertrokken waren - alzoo door den duur kennis en vriend van den huize geworden. Hij was traag van doening,
ook in zijn spreken. Van die kermis te Helchyn heb ik geen bijzonderheden onthouden, wél den indruk opgedaan van de huiselijke
atmosfeer: twee jonkmans en hun zuster die er in gemoedelijke
stilte samen huisden. Ik weet niet waaraan ik het toen heb kunnen
merken - de oorzaak is me eerst later ter kennis gekomen - er
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woog treurnis en armoede over heel dat hof en de conversatie was
er gedrukt. Ik maakte er kennis met een neefje van Edward, een
jongen van mijn leeftijd, en terwijl de anderen aan tafel bleven
praten, doolden wij samen in de stallen, de schuur, den hooizolder,
den boomgaard. We speelden niet - deden ernstig als bejaarde
lieden. De jongen had geen lust. Later is die toestand mij bekend
geworden; bij Edward zaten Ze in geldnood, ze waren achteruit geboerd; ze werden uit de verlegenheid geholpen en kregen geld geleend bij nonkels om naar Argentinië te vertrekken, en ginder hun
geluk te beproeven. Dàt was dus het onderwerp van die lange gesprekken te nonkels. Er is verkoopdag geweest te Edwards op de
hoeve en ze zijn overzee gereisd naar Argentinië.
Dat geval heeft mij later geïnspireerd als onderwerp voor een
mijner eerste novellen; «Kindertijd », in den bundel Dood en.dans.»
Welk verschil tussen het inspirerend geval en het uitgewerkte
v,erhaal! Een familie in geldnood, en een kind dat zijn' vriendje
was ... ; daarvan maakt Streuvels ; een eerste waarnemen der harde en
boze wereld (ook bïj de eigen ouders), en dus het eerste groot
verdriet.
Op te merken zijn dan;
1) het bel a n g ge h e c h t a a n den Zon dag '; den
zonne-dag na de grauwe week. Hierdoor sluit « kindertijd» geheel
aan bij « 's Zondags ».
2) d e v r i end s c hap met Dol f k een het g e z a men I ij k I i e f heb be ren. Het gaat om de vertelsels en de
muziek van Simpele Sander. Ook dit loopt, met «'s Zondags »,
helemaal parallel; behalve dat Streuvels, als dronken van muziek
en fantasie, zich veel meer onmiddellijk laat kennen.
3) D e har d hei d der 0 u der s tegenover die sentimentele, artistieke en verdroomde kinderwereld. Het artistieke droomleven was, bij Streuvels, van het harde nuchtere daden-leven langen
tijd gescheiden; vandaar zijn gespletenheid. En ouders en kennissen wantrouwden dit artistieke liefhebberen (cfr. A vel g hem).
Zozeer wordt die tegenstelling opgedreven, dat de ouders zich bijna
onmenselijk voordoen.
4) Een voo r I i e f d e voo r den dol end enk u n s ten a a r, door de mensen echter gewantrouwd en steeds opgejaagd.
5) De vlaag van koppigheid bij het kind Lateur, en
zijn hang naar het avontuurlijke.
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6) Het voorstellen van dit alles als was het een geh e e I d 0 0 cl e e f d e her i n n e rin g. Maar de aandacht van den
schrijver is meer op de ziel gevestigd; hij bedoelt hier een zielservaring.
«Dit is uit mijn verste geheugen.
Toen was het altijd en overal heldere zonneschijn en heerlijke
klaarblauwe lucht: eene wereld vol welig groen in bloeitij. Al de
dingen schenen me om 't even groot en wijd en de menschen waren
elkander goed.
Bij dage was ik verlaan in 't spel en 's nachts waren het altijd
nieuwe en andere droomen. En die tijd nam geen einde.
's Zondags vooral ging het er leutig toe. Dan was 't heel den
dag geen school; ik kreeg een cent waarmede ik zoetigheden kocht
en ik had mijn beste kleeren aan. 's Namiddags was 't weeral iets
waar ik met altijd nieuw verlangen naar hankerde. Na 't noenmaal
ging vader een uurke slapen; dan hield ik me heel stil met prentjes kijken of teekenen, maar vroeg eIken stond aan moeder: of 't nog
geen tijd was vader te roepen?
En als dat lang, veel te lang geduurd had, kwam vader beneden.
Moeder trok haar zondagsche kleeren aan en nu gingen wij gedrieën
wandelen!
Ik voel nog altijd de blijde zonnewarmte op dien zandigen wagenweg tusschen twee reken hooge populieren die overal hunne witte krabben boomwolle rondstrooiden. Ik hield vaders hand en stelde
hem onmogelijke vragen over al 't geen me onder de oogen viel en
hij was dikwijls in verlegenheid hoe me te antwoorden. Als 't allemaal u,itgevraagd was, liep ik een twintig stappen vooruit om vlinders te vangen; ik telde de boomen, de vogels die in de lucht vlogen
of kroop in 't kooen en trok er een meike van auwblauwbloemen
en roode papavers. Tenden den witten wagenweg moesten wij een
klein dreefken op dat rechts, 't land inleidde. Verder ging het een
zachtschietende helling neêr tusschen twee reken donkergroene tronkesschen. Hier waaide er een heel nieuwe lommerlucht en de bodem
lag er altijd nersch en zwart. Dat dreefke liep uit op een rond,
open hof, omzet met hout vol geelgroen en donkerte en blinkende
blaren waartusschen, hier en daar groote beuken opstaken die lijk
standers, 't donker loovergewelf schraagden. Hier speelde de zon
met wondere kleuren en daar zaten ook heimelijke diepten vol zwartsel en schaduw.
Dat was Peters-ooms woon.
Onder de uitstekende takken stond het huis met zijn vlakloopend
stroodak over de witgekalkte muren en groene ramen en slagvensters.
Verder, overal rond den messing, waren 't schuren, stalling, aangetrekken en afdaken en 't krielde daartusschen eene woekering van
kiekens, honden, zwijnen en kal vers.
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Moeie stond in 't deurgat en wenschte ons blij monkelend : welkom!
't Was hier ook zoo'n goede, deugdelijke thuis en telkens bekroop
me een kittelende wellust en ik ademde zuiver genot bij die menschen en dingen.
In de nette boerenkeuken met heur glimmend koperwerk en oudeiken meubels, stonden de gebloemd-porseleinen tasjes en 't aardig
tinnen suikerpotje uitgezet op de heldergeschuurde tafel en 't stoorde
er aangenaam naar versch opgegotene koffie.
Peter-oom kwam in de hemdsmouwen en nog heel slaperig, van
de vaute en hij zette zich bij in de ronde. Hij was een gedaagde
ouderwetsche man vol vriendelijke goedheid. Moeie zocht altijd maar
uit waarmede zij heuren man en overgekomene familie 't meest
plezier kon verschaffen; zij had den glimlach eenbaarlijk om den
mond. Daar bij tafel werd het bijeengegaarde nieuws van een heele
week uitgezocht en afgekout en dat duurde heel den achtermiddag.
Die dingen waren veel te ernstig voor mij en ik ging buiten zoeken
naar Dolfke.
Dolfke, mijn kozijn, de magere ziekelijke jongen met zijnen langen
hals en zijne diepliggende oogen, - en ik vond hem meestal in
't hooi liggen en luisteren naar de vertelsels van Sander-oom.
Toen begreep ik niet waarom Peter-oom en Moeie, en vader en
moeder ook niet kwamen luisteren met ons naar die goede vertelsels
v,an meerminnen met groene haren, kabouters, wiemkes, weerwolven
en ijsventen en heel de boel van spokeA en wilde beesten! Maar
Sander was een arme sukkelaar en de menschen zegden dat hij onnoozel was en ze heetten hem: Simpele-Sander. Hij was een halve
broer van Moeie en hij kwam zelden met ons in huis, zat om te
eten aan een klein tafelke alleen in den hoek der keuken en hij sliep
op den hooizolder. 'k Geloof dat Peter-oom kwaad op hem was.
Maar ik en Dolfke zagen hem heel geern en hij ook was ons wel
genegen. Hij miek ons speelgoed, sneed schuifelingen en fluitjes
uit groene elzetakken en hij vertelde ons altijd nieuwe wonderheden
uit zijne verre reizen. Sander-oom had over zee gevaren! Als hij
uitverteld was, haalde hij van tusschen de hanebalken zijne vedel,
leidde ons mede diep tusschen de boomen en speelde daar in de
stille boschdeemstering, altijd nieuwe deuntjes. Dan was 't feestij
voor. ons en we lagen uitgestrekt op 't mos en luisterden en keken
hoe Sander-oom nu lijk een heel andere mensch wierd als hij zoo
met het hoofd achterover, zat te spelen: net een vertoog uit zijne
eigene v:ertelsels.
Vader heeft me dat later wijsgemaakt: In zijne jongde was 't oom
Sander te benauwd en te geniepig in 't stil huizeke bij Moeie; hij
wilde de wereld zien en zonder zeggen was hij ineens vertrokken.
Langen tijd en had niemand van hem gehoord, groot-oom en moeie
stierven en thuis gerochten ze hem vergeten lijk iemand die ook
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overleden was. En ziet! Op eenen zomerdag kwam een versleten
landlooper op 't hof bij Peter-oom. Hij vedelde aan de deur en zei
dat hij honger had. Hij werd binnengelaten en hij mocht eten en
slapen. 's Anderen daags eer te vertrekken, zei hij stil in Moeie's
oor: 'k ben broer Sander. Oom en Moeie hadden nadien besloten
hem t'huis te houden en te laten werken op d'hofsteê.
En zoo woonde hij hier nu en liep mede tusschen 't ander volk.
Hij sprak tegen niemand, dook zich altijd in donkere hoeken, wrocht
niet, maar kroop liefst met Dolfke diep in 't bosch en leerde den
jongen vedelen.
Ik bemerkte wel eens dat die doening Peter-oom misnoegde. Deze
was een werkzame en strenge boer en hield niet van al die verdoken
poendering en hij beweerde soms tegen Moeie dat 't Sanders schuld
was dat Dolfke droomend over de wereld liep en lijk wegteerde.
Maar Moeie bemiddelde de zaak en 't was weer door haar toedoen
dat Sander op 't hof mocht blijven.
Ik benijdde Dolfkes geluk, 'k had hier heele dagen en altijd wil.:
len wonen om Sanders wil, maar 't werd zoo zaan avond en 'k moest
mede met vader en moeder naar huis.
- Tot Zondag, oom en moeie en Dolfke en oome Sander!
De terugweg was nu dof, eentonig en al de dingen triestig te huis
en heel de weke verlangde ik naar den volgenden Zondag.
Hoeveel keeren ben ik daar blij gemoed naartoe gegaan en heb
er leutig geleefd! Maar dan is er een eind aan gekomen en al die
dingen zijn nu weg.
Een zondagmorgen lagen er twee koeien dood in den stal bij
Peter-oom; en later werden de andere ook ziek. Aan oom Sander
werd de toegang in huis en de stallen verboden en Dolfke mocht
bij hem niet meer gaan. 'k Geloof dat Peter-oom den dompelaar
vermoedde van kwade kunsten. Moeie weende altijd en ze zuchtte,
omdat, zegde zij, een slechte hand op de doening woog.
De zon kwam nooit meer uit bijkans en we konden in 't bosch niet
meer gaan; we slopen voorzichtig bij oom Sander in de donkere
schuur en bleven er heel den achtermiddag. Ditzelfde jaar mislukte
de oogst en de koeiplaag beterde niet. Dolfke vertelde mij eens heel
triestig dat zijn vader altijd gram was en Moeie zoo weende omdat
de ingekochte beesten ook stierven en ze nu geen geld meer hadden
om er nog andere te koopen en dat alles kwam doordien zij een
slechten vent op 't hof hielden en dat 't maar beteren zou als Sanderoom weer weg was. Ik en Dolfke wisten heel goed dat de goede
oom er geen schuld aan kon hebben. Ik troostte den jongen: bij
vader, thuis in de schrijftafel, had ik veel geld gezien, ik zou er
hem vragen om Peter-oom nieuwe koeien te laten koopen.
Den volgenden Zondag dat ik op 't hof kwam, was simpele Sander sedert eenige dagen vertrokken zonder te zeggen waarheen. Hij
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had aan Dolfke zijne vedel achtergelaten, maar de jongen weende
geweldig en wilde van niemand getroost worden. En oom-Peter
vertelde heel ernstig aan mijnen vader: dat hij ook ging vertrekken,
en met 't overige van zijn geld elders wilde gaan boeren. Als we
weggingen, kwam Moeie een eind meê wandelen, ze vertelde lang
van al hare ongelukken, en dat akelig gedacht van Peter-oom, en al
zijne groothertigheid; dat 't zoo lastig was als ze hier zoo lang gelukkig geweest waren, nu ineens te vertrekken naar eene ongekende
streek, ver over zee; en hadden ze nu maar iemand die hen wilde
wat helpen met geld, - dat de ziekte nu over was en 't wel weer op
d'oude plooi zou geraken. Moeie weende en smeekte jammerlijk,
maar vader schudde al haar vragen van zich af en de oude vrouw
keerde subbelend en vol verdriet weer naar huis.
Ik dorst aan vader niet vragen waarom hij dat zóó deed en we
kwamen thuis zonder een woord te spreken.
In mijn bed overwoog ik al die dingen. Oom en Moeie moesten
weg omdat ze geen geld hadden en daar in 't gebuurte woonden
zooveel menschen die rijk waren en niets van 't hunne wilden afstaan! En v:ader, - die zooveel goudstukken liggen had in zijne
schrijftafel; waarom gaf hij die niet? Dan moest oom Sander ook
niet wegdompelen. Ik zocht rond in mijne gedachten om eene verheelende uitkomst en 'k besloot, nu het niet ging, het geld maar
te stelen en ermede naar d'hofsteê te loopen: Peter-oom, Moeie en
bijzonderlijk Dolfke mochten niet weg! Ze moesten hier blijven,
of wat zou er van mij en van mijne wandelingen en de lieve stalling en huis en boomen geworden!
's Anderen daags zocht ik overal naar vaders sleutel en vond hem
niet. Ik kwetste mijne vingers met trekken aan het stevig deksel en
futterde met nagels in 't slot - maar niets dat baatte. Dan weende
ik en viel voor vader op de knieën: Vader, 'k moet geld hebben,
veel geld, voor Peter-oom, wij hebben er te veel en hij moet vertrekken, en Dolfke zal dood gaan over zee!
Vader glimlachte en paaide mij met zoete woorden: fraai, fraai,
jongen, ge zijt nog veel te klein voor zulke groote zaken. En omdat
ik meer en luider schreeuwde: dat 't moest! en me wanhopig op
den grond wierp, werd hij heel kwaad, hij sloeg mij en 'k werd in
den donkeren kelder gesloten. 's Zondags gingen We niet meer naar
Peter-ooms. Later kwamen zij huns gedrieën bij ons en zegden vaarwel; Dolfke vertelde mij dat 's anderen daags de verhuizing was.
We kropen samen in eenen hoek en we koutten lang over Sanderoom en over zijne vedel en schoone vertelsels. 's Avonds kon ik
moeilijk van den jongen scheiden, hij zag er heel bleek uit en ik
dacht hem nu nooit meer levend te zien. Heel den nacht sliep ik
niet en '5 nuchtends vroeg, sloop ik in stilte buitenhuis en liep den
eerdeweg op recht naar d'hofsteê. In dat dreefke was het nu kaal
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en verdrietig en de boomen stonden naakt. Bij 't huis was er eene
verwarring van meubels overeen op den grond bij een grooten wagen en 't mistregende.
Moeie liep bezorgd van hier naar ginder; Peter-oom was kwaad
en Dolfke weende. Hij vertelde mij dat ze op een groot schip gingen
varen, heel lang en dan aankomen op een wijd, blak land zonder
boomen. Ik had niets te zeggen en 'k bleef altijd met dat gedacht
bekommerd: hoe 't mij zou vergaan eens dat Dolfke en al d'anderen
hier van dat doeningske gingen weg zijn. Die slechte handeling
van vader viel me weer te binnen en ineens kwam er eene vastbesloten meening in mij: ik wilde hier alleen niet blijven ronddolen!
- Dolfke, 'k ga meê met u over zee! De jongen monkelde ongeloovig: - Uw vader zal niet willen, zei hij, en gij zoudt niet
durven ook. Maar ik overtuigde hem: vader zou 't niet weten, 'k
ging me verduiken.
Altijd voort werden tafels en stoelen buitengebracht en opgeladen. We stonden dat nu zwijgend af te zien. Moeder bracht OomSanders vedel buiten en wilde ze gedoken op den wagen wegsteken.
Maar Peter-oom had 't gezien.
- Hier, dat ding! gromde hij, al dat muizeispel moet nu voorgoed uit zijn, nu is het eerst van ernstig erop toe te gaan; er zal
ginder niet te droomen, maar flink te werken vallen. Hij greep de
vedel uit hare handen en verbrijzelde ze onder zijnen voet; hij
schopte de splinterlingen vóór zich uit in eenen waterplas.
Dat was een heele wereld die daar voor ons werd stukgeslagen
en we keken Peter-oom angstig in de oogen. Nu was, ik blij dat
Sander-oom ver weg of dood was en hij het niet ·zien kon. Wij
gingen in huis. Hier was het ijl en uitgeplunderd, de muren naakt
en de vloer zoo bloot en de geluiden van onze stem klonken er heel
vreemd. Wij trakelden tot bij het venster en stonden daar lang met
het voorhoofd tegen de ramen geleund, te droomen. We zagen over
het verwarde en verwoeste hofplein dóór 't regenstriemen, tot diep
in de kale tronken. V,oor ons, onder 't venster, was een groote waterplas waar de fijne strofdruppels krieuwelende kringetjes in sloegen.
De ruiten bedoomden door onzen adem en 't geen we nog zlgen
was heel duister: een versmolten, onduideliïk droevig ding dat up
niets en trok.
- Dolfke, 'k ga toch meê met u, jongen. Wegingen buiten zien
hoe ik me 't best zou kunnen verduiken op den wagen. Ik vond een
grooten koffer; maar toen ik het deksel oplichtte en een laatsten
keer rondkeek naar al de dingen om mij: dààr in de dreef, zag ik
vader en moeder afkomen ... en ik liet moedeloos het deksel vallen.
Zij gingen in huis en namen afscheid. Peter vertelde lang van de
vette landen van ginder ver en de groote vruchtbaarheid, maar ik
wilde niet luisteren. De wagen wa·s nu gereed en Peter-oom deed
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de ronde en sloot al de deuren en we vertrokken al te zamen. 't Wa5
even een triestige lijkgang door de natte dreef. Aan de scheidbaan
werden de laatste gelukwenschen gesproken en vader en moeder
namen me bij de hand en we gingen naar huis.
Moeie kon bijna niet voort:
- 't Zal den armen jongen zijne dood kosten, zei ze nog en
dan volgden zij den wagen. Ik bleef hen lang achterna kijken maar
de regen viel zwaar en vader wilde voort.
Nu was het uit. Heel de wereld kreeg voor mij een ander uitzicht;
de heldere blik waarmede mijne oogen alle dingen beglansden, was
weg. De menschen waren boos en mijn vader, die veel beter dan
alle menschen moest zijn, beschuldigde ik van een slechte daad.
Dat was mijn eerste, groot verdriet. »
(D 0 0 den dan s)
EEN

S C HEL D PAR T IJ

(1900)

De vadsige zonen van Knudde, schelden van uit de hoogte op het
werkend volk 'van Schemel in de vlakte. - We kennen geen beter
voorbeeld van het overdadig geweld in verbeelding en stijl; toen
Streuvels, in 1900, Z 0 mer I a n d schreef.
«Door den dag keerden zij hun lijf mede waar de zonne schong
en als ze niets meer vonden dat 't zeggen weerd was, begonnen zij
te schelden op Schemels volk omdat 't hen nijdig in de oogen stak
te zien hoe ze ginder nieuwe huizen en stallen timmerden en aangetrekken en heele stukken vage land omwroetelden.
- Ze gaan eten opdoen en land voor ons, gekten zij, en we
krijgen al hun overschot zonder dat we een stroo van d'eerde rapen;
of zijn ze zot, die kerels, te werken om 't goed in de schuren te
laten rotten?!
- 'k Ga mij doodlachen! kikkerde Naas. Ze zochten rond in
hunnen kop om de gekste benamingen te vinden en achter ieder
woord dreunde een luiden schreeuw van bijval en goedkeuring.
- 't Zijn allemaal blinde veemollen, riepen zij, rotte berleuren,
puppelooze tuiters, rammelzakken, schuitigaards, tanezoppers en pellebijters, zemelzeekers. Hun buik en hunne leden schokten van 't
danig lachgeweld, het speeksel liep hen uit den mond, ze rolden op
den rug, schopten en klepelden de beenen op als Frerik of Tone
of Tinie met hun drogen ernst een goeden scheldnaam uitvonden,
- en voort gingen ze overhands aan 't roepen: Baloorde muiIs,
mooschpeerden, loboorige honden, pieskadotters, verkokerde kinkkankhoorns, zandruiters, messingzuipers, perliffeloopers, roste koekuiten, velleploters, lamme kooiespringers, verhongerde toppers,
Janssen. Sir. 9
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rotte kulledraaiers, schele schavuiten, verkriepelde krasselaars, krotekappers, manke bavianen, sullebollige sprinkhanen, zinkelaars, asschenvijsters, doove notekrakers, wanraakte scheuvels, biezentrekkers, ... ze konden niet meer en kwijlden erbij dat 't speeksel hen
van 't kinnebakken zeeverde. Zij grepen met de vuisten in 't gras
en als ze 't woord ineens wilden uitspreken, verloren zij den adem,
verslikten van 't lachen en werden blauwen purper in hun wezen.
Achterna gerochten zij moe en ze zegden nu en dan een woord halfverwischt en heel stil dat 't de naaste gebuur alleen nog hoorde,
was 't dat hij niet overvaakt in slaap gezonken lag.»
(20 m e rl a n d)
EEN

LUS TIG E BEG R A V I N G

(1903)

Deze mijmering werd in Februari 1903 geschreven, en verscheen,
onder den titel «Stille avonden », in April, in D e Tel e g r a a f.
Zij is de inzet van den overgang: toen Streuvels naar Ingooigem
zou verhuizen; toen hij huwen zou, en voortaan alleen nog schrijver zijn.
Zij is dan, te midden van de compositie van Min n eh a n del
(zie het einde), een onderzoek naar de eigen werk- en leefwijze,
naar de eigen bestemming en plaats onder de mensen.
Op te merken zijn:
1) het par a cl 0 x a I e in den (later bijgevoegden) titel: iets
als een Streuveliaanse, licht makabere geestigheid. Misschien hoort
hierbij een vage symboliek; evenzoo begraaf ik, lustig nu, mijn
verleden als bakker, om als kunstenaar mijn eigen plaats onder de
mensen in te nemen.
2) het dir e c tee n per s 0 0 n I ij k e in voorstelling en verhaaltrant. Dit is geen novelle meer, zelfs geen schets; dit vertelt
een persoonlijk beleven, en de toon heeft iets van een belijdenis.
3) het be w u s t z ij n van den a ct i s t, die zijn werkwijze
nagaat, en die (met een zekeren angst) inziet hoe zijn volkomen
samenleven en samen voelen met de mensen nog niet verzekerd is.
4) a I s een 0 n der z 0 e k van zij n we rkw ij ze, wanneer, bij het uitwerken van één tafereel (wordt hier gedoeld op
«De kalfkoe})?), reeds een geheel ander de aandacht voor zich opeist, - en wanneer de kleinere schetsen het groter werk langzaam
laten groeien.
.
5) d e toe n e men del i e f d e voor den evenmens; met, als
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punten van bijzondere belangstelling: het liefdespel van jeugdige
mensen, den lustigen arbeid, elke bedrijvigheid en zorg van schamelen.
6) De aandacht gevestigd op het vlas ...
... «Een lustige begraving» is dan de inzet van de grote wijziging en vernieuwing, waarvan het belangrijkste resultaat D e
V I a s c h a a r d zal zijn.
«Inwendig droeg ik de voldoening van het gedane werk, na een
dag van stevige bezigheid - en wandelde nu om mijn eigen rust,
in den vrede van den vooravond, door de velden.
Ik voelde mij gezond, tevreden in de ziel, sterk van lijf, met dat
goed evenwicht in de vrije, jonge leden en ademde wellust binnen
en buiten: onbekommerden levenszin met opene, blijde oogen ...
Effen bachten de huizen van de dorpskom hing de gedempte
warmte en de zonnedeemstering over het opene land. Ten Oosten
uit, strekte de wijde evenheid van den meersch, - goudgroen laken,
- waar de witgrijze vochtnevel zijne scheervlakke lakens over
spreidde. De verten tegen de opglooiende heuvel helling, lagen met
een blauwig waas overtogen en de bochtige kamlijn der sperrebosschen stond in scherp duidelijk purper afgeteekend op het ijl geluchte.
Links en v,Mr mij, had ik de vruchtvelden : koorn en beeten - één
vlakke evenheid in schakeering van groene strepen, over de lichte
bodemgolving, tot aan den einder, waar, in den glans der westerzonne, een heele wereld open lag, omwonden door een waas van
tooverstilte. Over die wijdte koepelde de schoone wolkenhemel een
ander kleurenmengsel. Daar ten Westen, in reine eenzaamheid afgezonderd, hingen de matte wolken bleekgrijs tegen 't blauwgrijs
van den hemel, wazig gevlokteekend in roerlooze blaasvormen, onveranderlijk. Hooger lagen ze teederder gekleurd, met roze kaken:
als vastgemeerde schepen, opgehoopte damptorens, uitgerafelde
kluwens, opengebezemd, doorzichtig dunne geboend en beklaterd
met lichte, teedere tinten. Beneden lagen de goudrotsen zwaar opgestapeld rond den vuurmond, kwistig besmeerd met oranje randen
daar de zonne was onder gegaan. En daaruit rees de op ene stralenwaaier als een opgesproeide fontein van stofgoud - de laatste
stralendraden gesteven, opgespietst hoog bachten en door de wolken,
waar ze weer uitsmolten in 't effen, stille perelgrijs.
Wat lag die rust buitengewoon over den wijden avond! De
koornstalen ritselden even waar ik er doorzwaaide met de hand en
stonden weer, de volle halmen gebogen in de volkomene aamloosheid van de onberoerde lucht.
Al dagen naareen was er zoo'n blijde bedrijvigheid van zang en
klang op de velden. 't Galmde van 't eene stuk over 't andere, den
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einder rond waar slijters wrochten in 't vlas. Ik had ze zien dansen
in snorrende ronde, hand aan hand, de donkere gestalten van knechten met meiden, tot laat in den donkeren avond. Hunne schaduwbeelden teekenden spokig groot, met vrij beweeg van armen en
beenen, tegen de nuchtere lucht op 't hooge veld.
En de slijtzang in al zijne vormen en op mate van 't gebarenspel,
dreunde met schreeuwsmeten tusschen 't zachtere, slepend walzen
van 't feestende blij-lied. 't Galmde en 't weergalmde ver en bij luide hier en verstorven, gedempt suizend in onbekende verte, overal
hetzelfde keeren en wenden, in zijn éénstemmige en duizendstemmige verscheidenheid gelijkig: de lustschreeuw om de gewonnene
zomervrucht - de goudene vlasfooie!
Het lustig vertij was eigen geworden aan lucht en grond, een
nieuwe schoonheid die meegolfde in dat stille dageinden, door de
warme avonden - de zingezangende, hoogschalmeiende lust: de
gegunde joligheid na zooveel spannenden arbeid. Ik had niet gedacht
dat het nu al eindigen zou of uit was, ik liep onbewu.st met de
verwachtende meening het weer te hooren overal en nog altijd,
zoo lang de zomer leed.
Daarom woog die stilte zoo ongewoon zwaar. De verlatenheid
hing als een zachte weemoed over de kouters waar enkele menschen
nu weer ernstig - van hun zottigheid bekomen - gelaten ijverden
bij 't laatste schaarsche schemereindje dat de gezonkene zon nog
over de wereld scheren liet.
Degenen die wrochten, stonden éénmalig hier en daar, gebogen
naar de eerde - de benden, de lustige joelende benden waren weg,
naar elders of 't land uit en met hen ook was 't gerucht vergaan
en de oude kalmte lag weer op de derve evenheid.
De vlaschaards waren kale kletsharde schrooden barre grond, waar
de stoppel witgrijs vlekte tusschen de groenere vruchtvelden - de
goudene oogst stond in hagen gestuikt of in mijten getast, zorgelijk
geschoord en met stroo overdekt. Waar de kerels en meiden bijeen
gedanst hadden, was het leeg nu en verlaten, zonder er nog een
mensch omtrent kwam.
De zacht-deugdelijke weemoed overviel me bij de gedachte dat
er weer iets voorbij was, eene schoonheid, eene landelijke vreugd,
een blijde zonnegetij, iets dat met den zomer vergaan was. En
geen van de meevierende gasten die het wist of er aan dacht: ze
dreven mede waar zon of werk hen riep, onbekommerd, van hooi
naar vlas, en van vlas naar koorn, meê met de vruchten en gewillig
wisselend het alm volgens bezigheid en bedrijf.
Zie, de vlasvrucht was amper geweerd en de mesthoopen lagen
weeral open bedeeld; - de goede grond had nauwe zijn wasdom
gegeven en seffens moest de bodem weer omgewoeld, mest met
nieuw zaad ontvangen voor de wintervrucht.
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Mijn wegel leidde door 't mullig zand, verder. De blauwe tabakswalmen bleven hangen waar ik ze blies, en bleekten uit in den
gonzenden zwerm fijne muggen, die mededansten in de lucht, waar
ik ging.
Hoe fijn, rijzig, rilde de olmen en iepen hunne schachten steken,
twee aan twee, geschrankt bezijds den grooten weg, .:n hoe stil de
pluimkruinen in fijn gesprietelde bladerbossen, vol schaduwdonkerte
tegen den hemel.
Hier lag het zandig wegelken wit over den boogbuik van den
kouter, met een reek oude kopwilgen links en een hage elzentronken
rechts langs de watergracht, vei en weeldig toegegroeid met gras,
binde, lisch, wier en hooge trossen ijzerkruid in witten bloei.
De moede vogels tjiepten nog, enkele vlogen schichtig op uit de
klaver en vielen verder. Van waar waait nu ineens die goede geur
door de windelooze ruimte? Ha! Daar staan de donkere bossetakken een heel veld vol, verst reu veld wild - de bloeiende peerdenboonen en de balsem stijgt er uit op en vult wijdom de lucht.
't Is klaar noch donker, altijd hangt de zonnegloed met volwarme
schemering over 't veld; de verten vernevelen zachtjes in blauwigheid en vage wit.
Hier staan nu de elzentronken hoog en de gracht is breed er. De
bodem is met gras begroeid en tusschen de takken, over den weg,
hangt de koelte gescholen van het daglommer, in zoele avondfrischheid. In de keerbocht loopt de gracht open in een driekante watervlak tusschen een tros van zeven, acht, oude populieren. In de kruinen ruischt het zijig zacht, aanhoudend en met lichte deining als
't op- en neergaan van ingehouden zuchten.
't Water ligt vlak, zwartblinkend met wier, lang lisch en gele
waterleliën tegen den kant. De witte nachtvlinders vlodderen er over
heen. Nu en dan plonst eene rat van den oever en zwemt geruischloos naar onder. Een watervogel roert in de tronken, piept en zwijgt.
In het verre bosschelke blazen de uilen - een zacht weerkeerende
schreeuw, een stille klachtkreet ...
Al den overkant, uit de lommerdonkerte, ging ineens gerucht van
veel stemmen en 't gepiep van een wagen. Twee ossen die een hoog
voer vlas voortzeilen door den zandweg; zes, zeven groote kerels
liepen er rond en boven op het voer, neergeflokt zat eene meid. Ze
loech omdat ze daar hoog boven de tronken te wiegelen zat, zoo
veilig, en vast op den lutsenden wagen.
Vlak bij 't water hield het voer stil.
- Hop! Mietje, laat ze maar komen! riepen de kereb naar boven.
't Meisje rechtte in haar volle lengte en met ronden armzwaai,
gooide zij staken, vorken, spaden, alles overhoop naar beneden.
Met ._veelvuldig gebabbel en roepen ondereen, vielen de mannen
aan 't werk; elk greep zijn gerief. De staken en takken plonsden
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in 't water en daarboven werden de bundels lang stroo gevloerd,
over heel 't oppervlak van den driekanten vijver.
Nu vielen de geluw-groene vlasbundels naar beneden en werden
op de pinnen der vorken gegrepen en met zorg, nevenseen op het
strooien bedde gereekt: een eerste laag en een tweede daarboven
en al naarmate' ze onder water zonken, werden er nieuwe bundels
boven gevimd.
Vlug-weg werkende, vertelden en gekten de kerels voort zonder
opkijken. Zeven forsche gasten waren 't, makkers, zoo 't scheen,
gewend samen te werken. Want met een half woord wisten ze de
bediedenis te grijpen van iets dat onder de bezigheid of bij 't spel
moest gebeurd zijn. Zij waren doende over malkaars wijven, over de
dingen van hun dorp en de zes oudere kerels die getrouwd schenen,
plaagden den jongste - den baardeloozen, blond-blooten knaap met 't meisje dat boven op het voerde bundels loste.
De groote jongen monkelde beschaamd en dorst naar omhoog niet
kijken, wrocht haastig voort, maar Mietje loech luide mede bij elke
spreuk en wist het hare daarbij om den mijden jongen nog meer
van streek te brengen.
z' Hadden 't lange nog over de geledene vlasfooie, den gullen
slijttijd en dan over de kermis van morgen op hun dorp: met wien
ze gaan en wat ze met 't gespaarde drinkgeld doen zouden. 't Verlangen naar morgen lag op hun wezen en in hunne woorden ...
Middelerwijl wakkerden ze grofweg elkander aan om rapper te
werken, maar alles ging toch gemoedelijk en de barsche wederwoorden werden meestal met luiden lach ontvangen, of met een
nieuwe spotreden terug gegeven. En daartusschen voerde 't meisje
met hare wakkere stem, altijd het hooge woord.
Als de wagen gelost was, sprong zij beneden en kwam de ossen
staan dreelen bij hunnen kop.
Het was een ranke, jonge deerne, in heur werkkleeren, die spanden om haar onvolvormd lijf, met uitgegroeide armen en slanke
beenen en boven haar smalle schouders, op den rilden hals, kroonde
het lang-ronde wezen met de vinnig blinkende oogen, waarrond de
losse haarbos als een kroezelige borstel, blond en rond, het blozend
gezicht omkransde.
Niemand bekeek haar of zag of wist dat ze schoon was, de mannen wrochten elk voor zich, maar hunne redens wendden onbewust
naar de plaats, waar het meisje stond en hetgeen ze om ter ruwst
naar elkaar riepen, 't was omdat zij het hoorde en er bij was.
En telkens steunde ze goedkeurend met snebberenden lach en
wierp haar wederwoord naar iedereen, maar met 't inzicht altijd den
blonden jongen te doen opkijken, dien ze om harentwille plaagden.
Over 't opperste vlasvlak werd een nieuwe laag versch tarwestroo
opengelegd en dan grepen zij met drie, vier de spade en dolven
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groote klompen vette eerde van den oever. d' Anderen haalden elk
hun balen voorschoot van den wagen en bonden ze om 't lijf. Ze
rolden de broek op, grepen de zware, bonkige eerdklompen en barvoets droegen zij de vracht over de siepende, wiegende vlasroote;
ze deelden ze rond, om door 't gewicht, 't bedde onder water te
doen zinken.
- Djaak, waar is uw schorte? riep er een naar den jongen kerel.
- Mietje, geef hem de uwe!
Djaak bezag haar ongeloovig, onbesloten nog, maar Mietje had
hare voorschoot al losgemaakt en snoerde ze den bloodaard vast
om de lenden.
- Hier zie, Djake, m'n jongen!
- Mietje, ge moet hem morgen laten meêgaan.
- Mietje, hij zal er u morgen een nieuwe koopen!
- Zie hem rood-kleuren!
Djake droeg zwijgend zijn vrachten in Mietje's voorschoot.
Het meisje bleef bij den oever en liet zich nu neer op de knieën,
alsof ze mijde werd daar languit te staan in de schamelte van haar
dun onderrokje, zonder voorschoot om de lenden. Maar daar zat
ze weer vrij met 't lijf rechtop, te tateren als een betroeteld kind,
bij de landsche kerels.
Als de roote goed overzopt was, riepen de dragers een gezamenlijk: ho! en de spamannen kuischten hun blinkend alm droog en
gooiden al 't gerief weer op den wagen. Ze stonden nog wat op
mekaar te kijken en luide te kouten en te lachen. Djaak droeg zijne
voorschoot naar 't meisje met een meumelend woord van dank en
terwijl zij Ze handig weer aansnoerde, stond hij haar bedremmeld
te bezien.

De boever wendde nu zijne ossen en 't gespan reed weerom den
weg op, vanwaar ze gekomen waren. Twee, drie kerels sprongen
op den wagen en zaten de beenen te zwemelen en te zingen; de
anderen liepen er rond, er bachten en Mietje bleef met lust staan
zien naar Djaak, die zijn kloefen maar niet vinden kon.
Eindelijk hielp zij hem zoeken en vond ze ook aanstonds; dan
zetten ze samen uit op een loopken om de anderen in te halen.
Lang nog galmde 't gerucht van gesmoorde stemmen. Op den
hoogen weg bleven de meid en de jongen staan en als ze zich goed
alleen wisten, sloeg ze haar langen arm om zijn sterke leden en,
tegen hem aangeleund, gingen zij stil hun eigen gang voort.
Hunne gedaante versmolt door den avond, in den schemermist.
Waar de kerels aan de vlasroote gewrocht hadden onder de boomen,
was het weer stil; in de kruinen soezelde het nog en in den driekanten waterput lagen de guldene bundels toegedekt, vaste begraven.
Daar ik nu keek was het ineens veel donkerder geworden en vol
avond.
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Verder op, door de koornvelden wandelde ik in de vochtige dauwlucht, naar den molen toe, die daar groot en zwart, met opene
wieken, stakestijf en oud, alleen stond als de reusachtige eenzaat.
Hij scheen me zoo laag bij den grond op zijn klein land verhoog
- den ronden molenwal - met den voet nauw boven de vlakte
verheven, in vertrouwelijk gezelschap met de huizen en de menschen van 't platte veld, de gemoedelijke molen.
Ik zette mij op een der steenen teerlingen van zijn voetstuk
en vandaar zag ik over het land rondom. Verder was de einder al
toegerookt in nevel en allenthenen, tusschen de wazige velden, blekten de witte gevels van de huizen, die ik staan wist en herkende uit
het geheugen van 't vaste daglicht.
Ik wist er de menschen, hun wezen, hun doen in 't dagelijksch
leven en 'k kon ze in sterke duidelijkheid v·oor mij doen komen,
ze zien handelen, één voor één, gelijk ze gewend waren aan hun
simpel bestaan.
Het stille leven van die twee ouden hier in 't molenhuis met hun
gedaagden zoon en dochter ...
. .. Ginder bachten het ander gevelken, onder den ouden perelaar,
woonden de eenvoudige landenaars, met de dochter die er als een
wonder in verdoold was, er leefde een zienlijke verdrietelijkheid
bij haar boersche broers ... Ze had in Brussel gediend en had van
daar meêgebracht en behouden in 't alledaagsche leven hier, heur
grootsteedsche kleerdracht en beschaafd fijne voeren; onder het
schamel stroodak hield ze haar wezen witgewasschen en heur fijne
handen naaiden overdag de zondagsche kleeren voor de rijkere boerendochters, naar de toogplooi van haar gekeursde lijf. De stille
avonden zat zij er de leden te rekken en geeuwde er de verveling
uit en 't gestadig verlangen naar de stad waarvan ze droomde als
van een ongenaakbare heerlijkheid.
Een stuk lands verder was de groote boerderij met hooge daking
boven de spitse gevels.
Rustig nu en doodsch, waar 't bij dage opklonk in blij vertij en
drukke bezigheid van jolend, jong volk. En in de andere huizekens
daar rond, beschermd door de groote doening, al die eigene gezinnen
waar veel jongens in oekerden.
Elk leven lag er open, met de eigene angsten en zorgen, en in
't geen er van hun eenvoudig, gelijkloopend bestaan kennelijk was,
kon men de woorden raden, die de landlieden van dage gesproken
hadden en morgen zouden herhalen ...
Dat was de enge kring om en rond mijn eigen bestaan van altijd:
het leven in zijn kalme rust, onberoerd, onbespied; en dat leven
na te gaan, was een genot waarvan ik alleen 't behagen kende ...
De droefgeestigheid vloeide als een dauwregen over mijn gemoed:
ik voelde mij vereenzaamd als de eenling, die weet en daarom niet
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meeleven kan met het harmonisch geheel, met dat onbewuste leven
in het groeien en gaan van de omringende dingen, onder 't wentelen
van zon en wolken, in den keerenden draai van het vorderend
jaargetijde ...
Ik had me verheven gevoeld boven dat leven, begenadigd als een
jonge prins, die de dingen weet, maar mijne schamelheid ondervond
ik nu, omdat 't onbewust genot me ontbrak, waarvan de anderen zoo
vrij leefden; en geerne gaf ik nu al mijne kennis, al de kostelijkheid
die ik in mijn hoofd droeg, heel mijn eigene wereld, om maar een
simpel deelken te worden van 't onbewuste - om vertrouwelijk
onder die menschen opgenomen te worden en te deelen in hunne
eenvoudige vreugden, - om maar één van die meisjes te ontmoeten,
een goedig kind de mijne te mogen noemen, eene die met vrijen
zwaai den arm om mijn leên wou slaan en me uitnoodigen om gemoedelijk over 't land te wandelen ...
Ik volgde den blonden jongen en zijne meid en ondervond het
heimwee naar het verre, afgelegen dorp waar ze heengingen; ik werd
afgunstig van 't geluk dat ze morgen in hunne blijde kermisvreugd
zouden genieten.
De boomen langs den weg stonden tot t' halven den stam in den
nevel gesmoord en de kruinen zaten vol dikke donkerte. In de huizen waar ik langs ging, was er licht noch leven en de wijde meersch
lag nu als bij tooverslag overwaterd: volgezeeuwd als een effen
meer en de heuvel daarachter als een lang uitgerekte, inktepurpere
wolk, zwaar tegen den einder.

*
Onder den blaker, in den geelrooden, warmen schijn van de lamp,
lag het blank vel papier te wachten.
Die spottelooze, witte reinheid geeft me soms een gevoel van
angst - een bevangene vrees om 't geen er in zwarte letters op
moet komen - den huiver als voor 't begin van een gewaagde gebeurtenis. Dien avond echter zette ik mij neer met een verkneukeld
verlangen, ik voelde de krieuweling van gejaagd ongeduld om onverlet te beginnen den strijd met het woord - om maar niets te
verliezen van wat zoo lange geleefd had en te wachten zat om in
volzinnen verduidelijkt te worden.
Dan viel ik kalm aan het pennen, reek na reek, in vasten gang en
liet me geleidelijk opgaan in mijn onderwerp: 't schamel bestaan bij
de twee karbintige, verkleumde, aamborstige oudjes in hunne doening en beslaafde bezigheid, vereenzaamd en omgeven door 't donker,
eenmalige winterland.
Maar tusschen de aaneengereekte woorden, dook dat ander beeld
soms - 't flikkerde er door heen als een zonneschicht over den
sneeuwnacht, er giegelde een guitige meisjeslach tusschen het geknor
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en gebrom van mijn twee katijvige oudjes. Dat duwde ik weg om bij
mijn onderwerp te blijven, maar tegen dat ik nauwe voleind had,
drong zich dat «andere» heviger naar voor: er leefden opeens een
aantal nieuwe menschen in mijne verbeelding; ik kon ze grijpen en
eer de nacht nog uit was, overweldigde mij de vloed; 't schreeuwde
alom in jongen jubel, met zon en meielucht en ik zat er middenin,
te monkelen, tevreden om mijn nieuwe vondst.
Andere avonden heb ik weer dienzelfden weg bewandeld, ben
blijven staan bij den waterput, waar het vlas in zijn donker graf
altijd te gisten, te rotten, te stinken lag.
Ik wachtte met belangstelling den wagen en de kerels, die de
gebleekte, gebundelde lijken zouden optrekken ... elken avond bleef
het er even verlaten en stil en ik zag niemànd opdagen.
Dan zijn weer andere menschen, nieuwe voorvallen door de dagen
gekomen, die mijne aandacht hebben afgeleid, en een laten avond,
ik onder de boomen bij den ledigen put waarvan het oppervlak te
brutselen lag, vol waterblazen van rotte gisting.
Ze waren hun vlas komen halen en hadden op mij niet gewacht.
Met den slag voelde ik deernis, omdat het in mijne afwezigheid
gebeurd was, omdat ik de kerels niet gezien had en nooit meer zien
zou. Van dien blonden jongen en zijn meisje zou mij niets dan een
goede herinnering bijblijven, met de poësie van twee figuren uit
een wondersprookje, omgeurd door zachten weemoed ...
Uit die stille avonden was er me echter iets anders bijgebleven:
de zonneglets die plotseling over het winterlandschap als een vluchtige indruk geflitst had, ging nu aan 't bedijgen en daaruit groeide
een stevige zomerplant - een nieuwe droom voelde ik verwezenlijken en de figuren kregen nu stilaan vorm en gestalte, de gebeurtenissen ordenden zich tot een schoon geheel. Voor lange maanden
voorzag ik de vreugd van nieuwen arbeid waaruit een «Minnehandel» moest ontstaan.»
(S t i 11 e a v 0 n den)
NA

J A AR

(1907)

Streuvels schreef dit opstel in November 1907, een jaar nadat
hij D e v 1 a s c h a a r d had aangevat. D e v I a s c h a a r d was,
in 1906-1907, zijn Winter-werk geweest, na het lange, het uitbundige
Zomer-genieten. Eens te meer was een Zomer-van-genot voorbij;
mocht nu weer een Winter-van-arbeid volgen, gelijk het reeds had
mogen geschieden!
. Met recht mogen we dan, in dit stuk, als de herinnering zien aan
de gevoelens waarmede de auteur, het voorgaande jaar in dezelfde
omstandigheden, D e v 1 as c h a a r d «uit zijn mouw schudde».
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«De lente, de verrukkelijke lente met hare pracht van kleurige
bloemen - het heerlijk ontwaken van alle levende dingen, het
priemen van het jonge jaar - is al te lang voorbij. De schoonheid
ligt ver in 't verschiet onzer herinnering, bij al de andere verledene
dingen. De pracht dier lentedagen is in onze heugenis nu geworden
tot eene schoonheid van hoogeren aard, - omtooverd in een visioen
vol wisselende beelden, in doorzichtige tonen en met eene zachte
lichtschemering omneveld: schoonheid die vervluchtigd is en niet
meer te benaderen tenzij door 't verlangen onzer gedachten en met
de teedere treurnis omdat het dingen zijn die in 't verleden liggen ...
De toekomende lente is nog te ver af en brengt ons weer iets anders,
want alles rondom krijgt verschillenden vorm en verhouding - ons
leven schommelt "tusschen twee uitersten: verlangen naar verandering en treurnis om het veranderen.
De zomer zelf staat ons nader in 't geheugen, hij leeft nog in
ons lijf; de hevige klaarte zit ons nog in de oogen, de klaarte van
die schoone reeks lange zonnedagen. We hebben ze nagegaan één
voor één, ze medegeleefd en er behagen in geschept, omdat die zomer
was als het wezen zelf, de oorzaak van 't leven en van de schoonheid.
Herinnert u maar den zegetocht der zon elken vroegen morgen,
het glansrijke zonnebeeld dat opwielt in de lucht, er vast zijne wegen
gaat en er glorend hangen blijft, hoog in 't bbuw, het vlekkeloos
blauw van den hemel, de zuivere einders overstralend rond de wereld. Voelt maar de hitte van den middag en de stilte der noenestonden. Dragen we niet de heugenis aan eene ontelbare reeks
avonden,. toen de dag doezelig uitstierf en 't Westen telkens een
nieuw wonder vertoonde? En de blauwe nachten, de maan, de sterren, de stilte waarin elk gerucht, de minste ritseling, uw gemoed
ontroerde en een galm verwekt in uwe ziel, als een schokkende gebeurtenis.
Den zomer kunnen We ons nog tastelijk voorstellen en levend herinneren. Den groei van de vruchten hebben wij nagegaan; de overvloed en de rijkdom strekte zoo wijd als de einder, - onze oogen
konden de weelde niet overkijken. De warme adem van de zon gaf
het leven en den groei aan de gewassen die hunne kleurigheid
spreidden over de wereld; en uit die pralende pracht bedeeg stil en
traag, 't beschot dat leefte moest worden voor mensch en dier. Alles
volgde zijn schoonen gang, volgens wet en wijs beleid van den Grooten Heerder.
Voor den boer Waren de dagen één en al drukke bezigheid, vervuld van den morgen tot den avond; altijd wist hij wat te doen
en deed wat er te doen was. Geen tijd had het volk om te genieten
van de schoonheid en den praai van den zomer; op hun wezen lag
de ernst en alle dingen rondom hen, schenen enkel te bestaan in
't verband van hun eigen leven en uit loutere noodzakelijkheid.
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Herinnert u hoe de angst het volk telkens aangreep, hoe elke
dondervlaag, elk onweder eene straf scheen en eene dreiging die
hen kon berooven van hun eigendom. Want 't geen ze gezaaid hadden, elk voor zich, beschouwden zij als iets dat hun toebehoorde,
en de zonneschijn die hun vruchten deed bedijgen, kregen ze van
God genadiglijk en zonder vergelding. Zoo gauw de gewassen tot
rijpdom bedegen waren, heeft niemand geaarzeld er de pikke te
slaan, elk in 't zijne, en koorn en al wat de zomer voortgebracht
had, te stuiken, te binden, te stapelen en het op hooge voeren, awierig in de schuren te stoppen.
Geen van hen die 't hoofd gewend of omgekeken heeft naar 't land
dat ze geplunderd en kaal gelaten hebben. Zoo rap, zoo onverwachts
is dat gegaan en zoo onkennelijk is 't land ineens geworden, dat
niemand voorzien kon hoe nakende het einde was en hoe de zomer
nu ineens had uitgevierd.
De velden liggen bloot in hun barre eerde: nog eens zoo wijd
schijnt de vlakte en onmetelijk nu, langs de vier gewesten uit, strekt
de ruimte van hier tot aan den einder. De groeite is ineens gestaakt
en al de gewassen liggen gestapeld in de schelven, die als zware,
ronde torens, hooger dan de daking, boven de hoeven der boeren
uitsteken. Daar ligt de schoonheid geborgen, de deugd van de zomerhitte verzameld en de uitkomst van alles, naar 't schijnt ... 't is
de veelte, de overvloed van het zonnezomeren die dienen zal tot
leeftocht binst 't doode jaargetijde dat aanbreekt. De opbrengst der
schoonheid is beschikt tot onderhoud van menschen en dieren. Daar.
toe is al die pracht aangewend, al die drukte, al dat werk en inspanning ... om 't leven te houden in de dood; om den tijd uit te
zien als er geen zonne komen zal en alles verdompeld ligt in den
doodelijken slaap; om den stond af te wachten der nieuwe herrijzenis!
Zie maar hoe doodsch en derf, hoe verlaten de landen zijn: hoe
de hoeven toegedekt en gesloten staan, somber tegen de lucht; hoe
alle leven gescholen is binnen 't omhein der muren en onder de
veiligheid der lage daking.
Hier hebben de menschen heel den zomer gewerkt, in streng
aanhouden hebben ze hun dagen verleefd, hunne taak is volbracht,
ze hebben den voorraad binnen, nu kunnen ze niets meer verrichten,
de tijd van werken is voorbij en de groote, de lange, de algemeene
rust is aangebroken. Laat de elementen nu maar meesteren over hunne
velden, de regens en slagvlagen vinden er niets meer te verwoesten;
't water zal de gronden murw maken en vort en voordeelig voor de
dricht ten uitkomende. De poenige boeren geven er wel wat om!
ze zitten warm en droog, goedsmoedig en veilig in hun weelde,
bewust dat ze wel verdiend is.
Over heel de natuur is de aanblik grootsch en rustig; nu is 't de
lange verpoozing in den wentel van 't algemeen leven en bedrijf -
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de mist zal zich uitspreiden als eene deken en alles dompelen in
grijze onduidelijkheid.
De praal van licht en leven is uitgevierd, zonneschijn en blauwe
ruimten zijn vergane dingen.
Ja, nu is 't voorwaar de geschikte tijd tot rusten en wie gewrocht
heeft mag er treffelijk van genieten.
Wij integendeel, die van de zomerdagen genoten hebben zonder
meer, die niets deden, de dagen lang, tenzij ons zat zuipen met de
oogen, aan de pracht, de heerlijkheid en de schoonte van het zomerlijk uitzicht, - wij, die er van geleefd hebben als van een gestadig
feest, zonder er ooit vernoegd van te geraken en in onzen dronken
wellustroes, altijd nog wenschten om meer - zoodat we verrast
werden door het plotseling einde en den weemoed nog in 't hart
voelen om de heerlijkheid die al te kort van duur, weeral voorbij
is; - wij die niets deden tenzij ruifelen in den rijkdom, wentelen
in de weelde, drinken in de veelte, mooschen in de eindeloosheid
en garen aan de pracht die on ver gangbaar scheen, zonder te helpen
aan 't verwerken dier schoonheid tot eetbaren leeftocht - terwijl
de menschen die gewrocht hebben heel dien tijd, nu aan 't rusten
zijn, - aan ons nu de donkere nachten, de duistere dagen om aan
't werk te vallen; aan ons nu die gegaarde schoonheid te verwerken
tot tastelijke voortbrengselen, die deugd en genot moeten verschaffen aan degenen die rusten mogen ...
Onze werkbeurt is nu aangebroken.
Zie de lucht is ééndikte grijs, de blaren rotten aan de boomen,
't groen is geroest, verwelkerd, geluw en derf; de einder zit vol mist
en de wegen zijn onbegaanbaar, 't land is als een doolage ... de zwarte kraaien wieken door de lucht ...
Doe de vensters dicht, schuif de behangsels voor, ontsteek het
vuur, 't lamplicht wacht ...
Schoone dingen van mijne herinnering, dingen van teerheid, waas
van weemoed en zachte treurnis, heel de wereld van mijn verlangen,
die leeft in mijne verbeelding, moet ik verwerken.
Denk dat gij de wever zijt die op zijne getouwe zit en weeft;
die uit de kronkels en slingerkrullen van de keten, de beelden maakt
die levend en vol kleur, te voorschijn komen bachten het kamblad
en stilaan winden op den boom ... , waar zij worden moeten: het
onvergankelijk doek, het veelkleurig laken, de lap waarop het volle
leven uitgebeeld staat. »
(N a j a a r)

BIJLAGE II
Chronologisch overzicht van Streuvels' werk
tot aan D e v I a scha a r d
Dit overzicht, heel onvolledig en zonder het vertaalwerk noch
het toneel, werd opgemaakt met de hulp van Streuvels zelf. Van
de meeste stukken kennen wij den datum van verschijnen; van enkele slechts den datum van ontstaan. Alleen deze heeft voor ons
belang; als hij met zekerheid gekend is, staat hij aangegeven.
Geheel onze studie is op zulk chronologisch overzicht gebaseerd;
daarom mocht het, hoe onvoltooid en onzeker ook, hier niet ontbreken.
Van 1894 tot 1897:
In den voorwinter (November-idylle) (L ent el e ven) (November 1894).
's Zondags (L ent e 1 e ven) (Mei 1893?).
De witte zandweg (L ent e I e ven).
N oorsche liederen (N oorsche melodieën) (D 0 0 den dan s) .
Een pijpe of geen pijpe (Pennekrabbels) (L ent e I e ven).
Een ongeluk (Lenteleven).
Het einde (L ent e I e ven) .
Kerstavond (L ent e I e ven).
Slenteren (L ent e I e ven) .
Wit leven (Lenteleven).
Op den dool (L ent e 1e ven) .
In de vlage (Lenteleven).
Van ongroei (Lenteleven).
In de wijde wereld (D 0 0 den dan s) (November 1897?).
1898 en 1899.
Lente (L ent e 1 e ven).
Avondrust (Zonnetij).
In 't water (Z 0 n net ij).
Kindertijd (D 00 den dan s).
De oogst (Z 0 n net ij) (Zomer 1899).
Een speeldag (D 0 0 den dan s) (Juni 1899; misschien April 1900).
VERSCHIJNT: LENTE LEVEN (21 Maart 1899).
1900.
Groeikracht (Z 0 mer I a n d).
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Zomerland (Z 0 mer I a n d).
Meimorgen (Z 0 me rl a n d) (April).
Het woud (Z 0 mer 1 a n d).
Zomerzondag (Z 0 n net ij) (October; waarschijnlijk vroeger).
De kalfkoe (0 ag e n) (November; misschien reeds October 1899;
stellig in de nabijheid van «Zomerzondag »).
La n gsd e weg e n (vooral van November 1900 tot November
1901).

VERSCHIJNEN: ZOMERLANO;
ZONNETIJ.
1901.

Doodendans (000 den dan s) (misschien reeds vroeger).
Honden (000 den dan s) (misschien reeds vroeger).
In de weide (000 den dan s) (Januari).
Ooodendans II (000 den dan s) (Maart; misschien reeds Februari 1900; kan niet ver staan van «Honden»; vertoont verwantschap met «Zomerzondag » en met «Oe kalfkoe»).
Naar buiten (0 ag e n) (Februari).
Verovering (0 ag e n) (Juni).
Sint Jan (0 ag e n) (Augustus).
Sint Jozef (0 ag e n) (September).
VERSCHIJNT: DOOOENOANS.
1902.

Vrede (0 ag e n) (misschien nog in 1901).
Min n eh a n del (vooral van October 1902 tot Maart 1903).
VERSCHIJNT: LANGS DE WEGEN.
1903.

Een lustige begraving (Stille avonden) (S t i 11 e a v 0 n den)
(Februari) .
Oe lawine (Oor p s g e hei men I) (Juni).
Jantje Verdure (D 0 rps g e hei men I) (Juli).
VERSCHIJNT: DAGEN.
1904.

Op het kasteel (D 0 rps ge hei men II) (Januari)
Kinderzieltje (D 0 rps g e hei men II) (Juni).
Mart je Maertens en de misdadige grafmaker (D 0 rps g e hei men
II)(Juli) .
Een beroerde Maandag (D 0 rps g eh e i men I) (misschien vroeger).
Ingoyghem (S t i 11 e a v 0 n den) (Augustus).
Zomerdagen op het vlakke land (S t i 11 e a v 0 n den) (November).
Jeugd (0 pen I u c h t) (November).
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Zonder dak (0 pen 1 u c h t) (November).
Grootmoedertje (0 pen 1 u c h t) (December).
Een nieuw hoedje (0 pen 1 u c h t) (December).
VERSCHIJNEN: MINNEHANDEL;
DORPSGEHEIMEN I, IJ.
1905.
Het duivelstuig (0 pen 1 u c h t) (Februari).
Zonneblommen (S t i 11 e a v 0 n den) (Augustus).
Horieneke (S t i 11 e a v 0 n den) (misschien vroeger)
De kwade dagen (Het uitzicht der dingen) (October).
Deveeprijskamp (H e t u i t z i c h t der din gen) (November).
VERSCHIJNEN: OPENLUCHT;
STILLE AVONDEN.
1906.
De ommegang (Het uitzicht der dingen) (Juli).
De v 1 a s c h a a r d (vooral van November 1906 tot einde Januari
1907) .
VERSCHIJNT: HET UITZICHT DER DINGEN.
1907.
Jacht (N a j a ar) (September).
Najaar (N a j a a r) (October).
VERSCHIJNT: DE VLASCHAARD.
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