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Ten geleide
Marcel De Smedt
In dit zestiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap besteden we aandacht
aan enkele autobiografische geschriften van Stijn Streuvels. Heule, Streuvels' relaas
uit 1942 over zijn kindertijd, staat daarbij centraal. Als vertrekpunt geven we een
facsimile van het hoofdstuk ‘Het dorp en de dorpelingen’.
Paul Thiers stelt de bibliografie van Heule samen en gaat vervolgens in op de mate
waarin Streuvels' kindertijd, zoals beschreven in Heule, invloed gehad heeft op het
literaire werk van de auteur. Tevens staat hij stil bij de ontstaansgeschiedenis en de
receptie.
Omer Vandeputte trekt een vergelijking tussen Heule en de novelle Het leven en
de dood in den ast,1 en constateert dat er nogal wat parallellen zijn tussen de
autobiografie en de novelle. Karel Platteau van zijn kant vergelijkt twee
autobiografische geschriften van Marguerite Yourcenar met Heule en Avelghem
(1946) en bespreekt de parallellismen in de reflecties van beide schrijvers over eigen
kinderjaren en jeugd.
In een uitvoerige studie behandelt Toon Breës een aantal stukken uit de bundel
Herinneringen uit het verleden (1924), een bundeling van zeventien heterogene
teksten. Hij besteedt het meeste aandacht aan ‘Hoe men schrijver wordt’, Streuvels'
lezing van 22 december 1910 voor het Kunstverbond in Antwerpen.
Matthieu Sergier stelt in zijn bijdrage dat Streuvels' oorlogsdagboek beantwoordt
aan de klassieke definities van het dagboek, in die zin dat het o.a. de functie vervult
een getrouwe weergave van de werkelijkheid ten dienste van de herinnering te zijn.
Naast artikels rond het thema van het jaarboek nemen we naar gewoonte meestal
ook een paar bijdragen op uit de bredere Streuvelsstudie. Ditmaal hebben we een
artikel van Marc Van Kerchove over de receptie van Lenteleven (1899) in de
schoolboeken voor
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het secundair onderwijs van vóór 1950. Fragmenten van novellen uit Streuvels'
debuutbundel blijken gedurende meer dan vijftig jaar heel populair geweest te zijn
in de schoolboeken.
We nemen ook een korte bijdrage over de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en
Ernest Claes op; het is de tekst van een gelegenheidstoespraak die Marcel De Smedt
op 15 augustus 2009 in Ingooigem hield naar aanleiding van de herdenking van
Streuvels' overlijden in augustus 1969.
De Streuvelskroniek en -bibliografie 2009 worden zoals steeds verzorgd door
Jozef Vandemaele.
Tenslotte richten we een woord van dank tot Isa Baert-Lateur voor de toestemming
die ze gaf de tekst van een hoofdstuk uit Heule in het jaarboek op te nemen.

Eindnoten:
1 Omwille van de uniformiteit zetten we in alle bijdragen de titels Het leven en de dood in den
ast en De oogst cursief, ofschoon beide teksten oorspronkelijk niet als zelfstandig werk
verschenen.
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Het dorp en de dorpelingen
Stijn Streuvels
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VIII.
Het dorp en de dorpelingen.
Het zal gaan tijd worden dat ik iets vertel over mijn geboortedorp.
Heule is een gemeente van ongeveer 4000 zielen, ligt op en paar kilometer afstand
van Kortrijk, paalt ten Noorden aan Gulleghem, verder aan Sinte-Catharine, misschien
ook wel aan Cuurne en aan een gehucht dat heet Watermolen.
Als kind is mij het dorpsbeeld, met kerktoren en huizengroep, met de omgeving
van landerijen en akkers, nooit anders voorgekomen tenzij onder stabielen vorm,
t.t.z. dat alles er van in der eeuwigheid onveranderd vaststond en vaststaan moest, dat de bewoners evenals de kerktoren, de straten en huizen, de oude menschen altijd
oud en de jonge altijd jong geweest waren en zouden blijven. Van de ouden kon ik
dat meenen omdat zij nog levenslustiger waren dan de jongeren.
Het dorp met het landschap er om heen, zie ik als in een spiegel, - niet een spiegel
die mijn eigen beeld weerkaatst, doch als een diepzicht door een raam omlijst waarin
alle dingen verkleind doch scherp afgeteekend
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uitgebeeld staan, en alles in den dominanten toonaard van blond en bleekgrijs, zonder
contrasten of hevige kleuren. De kerktoren, de zandachtige bodem, de wegen, de
rijpe koornvelden (voornamelijk rogge), de populieren en wilgen (me dunkt dat er
geen andere boomen waren?) tot de vlassen haren op onzen kop - alles stond in
eenderen grijsblonden toon. Later eerst, toen ik de streek van Avelghem heb leeren
kennen, is mij dit contrast opgevallen, - hier in de Zuid-Vlaandersche streek scheen
alles mij in schelle kleurschakeering, als een schilderij op doek.
Als rasechte inboorling, kende ik mijn dorp over heel het grondgebied en tot in
de minste bijzonderheden - elke straat, elke wijk had voor mij een uitgesproken eigen
karakter. Heel het dorp beschouwde ik als mijn domein; van de grenzen was ik niet
zoo precies zeker, maar ik ‘voelde’ wààr de vreemde bodem begon.
De dorpsplaats vormde het middelpunt, het hart der gemeente - een groot driehoekig
plein met te midden de lanteernpaal met wegwijzer, waarvan de drie armen de straten
aanwezen die op de plaats uitmondden: de eene naar Kortrijk, de andere naar
Gulleghem en de derde in de richting der statie en Lendelede.
De baan naar Kortrijk was ons, jonge knapen, 't best bekend, 't meest bebouwd en
met 't drukste verkeer. De baan naar Gulleghem splitste buiten de dorpskom in een
vork open,

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

14
in de eene richting naar Gulleghem en de andere, langs het klooster naar een wijk
die ‘'t Noorden’ noemde, en waar de bewoners een gewesttaal spraken die eenigszins
verschilde met die van 't overige der gemeente. Waar wij zegden: zwart, flasche,
zegden zij: zwort, flosche, enz.
Die zandweg liep verder verloren in 't onbekende, in de geheimzinnigheid van het
donker heulebosch.
De derde was eveneens een effene zandweg die vlak door de velden liep in de
richting van 't gehucht Watermolen, Sinte-Catharine en Lendelede - eene voor ons
minder bekende uitgestrektheid.
Er was ook de heulebeke van wie de gemeente haren naam gekregen had - een
waterloop waarvan we niet wisten langs welken kant hij in 't dorp zijn intrede deed,
en langs waar hij er weer uittrok, maar kronkelend op verschillende plaatsen van 't
dorp zijn weg zocht, en al naarvolgens de plaats - door weiden, langs het kasteel,
onder de brug duikertje speelde - anders was van aanschijn en gedaante.
Een waterloop op een dorp is een gunst van God voor de jeugd die er vrij mag
mede te doen hebben. Die Heulebeek is het daarom ook weerd dat zij hier verder
een speciaal loflied zal krijgen.
Als historische merkwaardigheden kenden
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we Doken Holvoets hofstede - een groote, ouderwetsche hoeve, met schaliëndak en
door een breeden wal omringd, een dreef met groote boomen er naartoe en twee
reusachtige linden aan 't hofgat. Volgens de legende moest dit vroeger het kasteel
en de heerlijkheid geweest zijn van Walter van Heule - een ridder die de Kruisvaarten
had meêgemaakt. Daarover hadden we thuis een boek met prenten, dat onder het
vele lezen is versleten gerocht en jammer genoeg, nergens meer te vinden is.
Het Warande-kapelletje bleek al even oud en men vertelde ons dat Walters vrouw
de figuren en festoenen op het antipendium van het altaar had geborduurd.
De oudste en eerbiedwaardigste dorpsgenoot echter was wel onze kerktoren: zwaar
en stevig geplant in een bruingrijze steensoort, kwam hij me toen voor als uit één
stuk gegroeid; met zijn breed onderwerk, zijn stompe naald met vier zijtorentjes, het
ijzeren kruis waarboven het haantje met opgekrulden staart altijd lustig ronddraaide
met den wind, deed die torenmassa mij altijd denken aan een neergeflokte kloekhen,
of aan een dikke boerin.
Het kerkgebouw zelf zegde mij niet veel - het vormde niet een geheel met den
toren - over heel de lengte der wanden, die gewit waren, stonden de grafzerken
overeind van de overleden dorpspastoors.
Maar 't geen bovenal mijne aandacht gaande
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miek en mijne belangstelling verwekte, was de Calvarieberg aan den voet van den
toren. Heel dien hoek, met zijn grilligen uitbouw, tusschen toren en kerkschip had
iets geheimzinnigs. Tegen den achtergrond van een hoog nis, waar de stad Jerusalem
op geschilderd stond, hing een meer dan levensgroote Lievenheer, tusschen twee
groote beelden: de treurende Moeder-Gods en Sint-Johannes. Het voetstuk bestond
uit een ronden boog in rotssteen, en afgesloten door een ijzeren hek drie trappen
hoog. Daarnaast, in een soort uitgeholde spelonk, stak het poortje van den klokzolder.
Dat hoekje onder den toren had iets dat mij aantrok en afschrikte; we vonden het een
best gelegene plaats om op die trappen te komen spelen, op het muurtje te klauteren
en in de verholen diepte te kijken waar alle soort rommel geworpen lag. Altijd weer
boeide het mij echter om, aan de ijzeren staven van het hek hangend, de torens van
Jerusalem te bewonderen, en tevens met een soort wellust den indruk van schrikhuiver
te ondergaan die de zwarte ongedaante op mij teweegbracht - iets dat uit den
rechterhoek met gewrongen grijparmen dreigend oprees. Over de beteekenis van dat
monster zijn we 't nooit eens kunnen worden - de eenen beweerden dat het een
knoestigen boomstronk was, de anderen echter - en ik zelf ook - zagen er een duivel
in, die van uit de hel zijn vangarmen naar
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boven uitstak. Dat poortje van den klokzolder, in de diepte van den steenen wand,
met zijn zwaar ijzeren beslag en dikke klinknagels, een sleutelgat waar wij onze
vingers konden insteken, deed me denken aan de poort van een gevang, waar
vroegertijd betooverde princessen waren in opgesloten geweest. Daar op die trappen
hebben we dikwijls tegen den middag op de komst zitten wachten van Sooten Strobbe,
die er in den noenestond het uurwerk moest komen opwinden. Het openmaken met
den reusachtigen sleutel van het mysterieuze poortje was al een gebeurtenis die indruk
miek, maar als we, bij uiterste genade eens toegelaten werden meê te mogen gaan
naar boven, wipte ons hart van aandoening en blijdschap. We klommen in 't donker
de steenen wenteltrap op; we hoorden met ontzag den zwaren tik van het uurwerk
en het ratelen der tandwielen bij 't draaien van de vrange die de zware steenen klompen
aan de stalen kabels in de hoogte opwond. Daarna bleven we met ingehouden adem
wachten om den bons te hooren van de klok die één uur zou slaan.
De hoogere verdiepingen van den toren hielden nog meer geheimzinnigheid
verborgen - daar hingen aan zware balken, de klokken: de groote klok, de endelklok
en het schelletje - alle drie naast elkaar; en hooger nog, langs gevaarlijke steile ladders,
was 't ingewand der torenpinne, waar de uilen woonden en vleer-
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muizen met den kop omlaag aan hun pooten ophingen.
Het is een gebeurtenis in mijn leven geweest die blijvende indruk heeft gemaakt,
dien keer dat me onverwachts de gunst werd toegestaan meê te mogen met de
klokluiders. Met angstige verwachting keek ik de vier mannen aan die hoog op de
stellage, met den voet op de treêplank, de zware klok aan 't zwaaien brachten, zoodat
ze op haren as onderst te boven wentelde, en met een daverenden slag van den klepel
heel den toren met bronzen geronk vervulde, zoodat 't geluid dwars door mijn lijf
sloeg. Iets dat langen tijd 's nachts in mijn droomvisioen is weergekeerd, - iets waar
ik de schoolmakkers, die 't nooit hadden meêgemaakt, jaren lang mede heb kunnen
overbluffen.
In verband met den ouden kerktoren, aanzag ik den burgemeester - zij schenen
mij beiden even oud en van dezelfde oorije. Zijn statig figuur, zijn gemeten stap, zijn
harige kop met ringbaard, zijn dikke, borstelige wenkbrauwen die boven zijn neus
in elkaar groeiden, - dat alles gaf hem een uitdrukking buiten en boven de gewone
dorpsgenooten. Latertijd heb ik vernomen dat men onzen burgemeester, tijdens den
Boerenoorlog, in de straten van Brussel een ovatie heeft gebracht, in de meening dat
ze met Oom Paul Krüger te doen hadden - zoo sprekend leek hij op hem.
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Waar hij verscheen, gingen wij, schoolknapen, den burgemeester, dien ik nooit tenzij
met den ernst op heel zijn wezen en doening gezien heb, met ontzag en eerbied uit
den weg. Hij was omzeggens de eenige persoon op het dorp die alle dagen zijn
zondagsche kleeren droeg - de eenige werkelijke menheer. 's Zondags zagen wij hem
op het eerezitsel in de schrijne, naast de kerkmeesters, en zijn hoed, van zonderling
formaat, hing aan de pinne van den kapstok tegen den pilaar. In de week kwam hij
alle dagen naar de mis, maar dan zat hij heel langs achter tegenaan den muur aan de
endeldeur. En wij, die soms gedwongen naar de mis moesten, en verlangden naar
het eind, zouden nooit gewaagd hebben te vroeg uit de kerk te gaan, uit vrees voor
den dwingenden blik, waarmede hij ons had aangekeken. De burgemeester woonde
in een statig heerenhuis met trappen, waar zijn dame lakensnijderswinkel hield. Ik
moest er heel dikwijls voor vader om voering, lustrine of lijnwaad, maar trad er altijd
binnen met schroom, als in een kasteel, tusschen hoop en vrees door madame zelf
te zullen bediend worden. Ik herinner mij nog haar vriendelijk beschermenden
glimlach, die ik in verband bracht met den eigenaardigen geur van wollen en katoenen
stoffen, die langs de wanden tot tegen de zoldering opgestapeld lagen. Het wekte
telkens opnieuw mijn bewondering te zien hoe madame het goeds af-
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mat aan haren elleboog, er een knipje met de schaar in gaf, en dan met een handigen
ruk en een rip, het in rechte lijn afscheurde. Ik had ook altijd het oog op de plaats
achter de toonbank, omdat ik wist van hooren zeggen dat dààr, 't geen men noemde,
een ‘trésor’ lag die er als slaapsteê was ingericht en waar elken avond een ventje uit
't oudemannenhuis kwam liggen om de dieven te bewaken in den winkel.
Pastoor Vandorpe was de tweede voorname personage op de parochie - dik en
kort van figuur, vernibbeld en gesloten van doening. Als bijzonderheid die ons
voornamelijk aantrok, had hij een gaatje door en door zijn rechter wang - de reden
waarom, naar beweerd werd, hij niet goed prediken kon, daar zijn adem langs dat
gaatje ontsnapte. Jongens die met zulke bijzonderheden altijd zeer begaan zijn, wisten
te vertellen dat het gaatje er gekomen was door een misgroeiden tand. Wij hadden
dan ook altijd het oog op den pastoor als hij aan 't preken was. Ik heb den pastoor
nooit anders gezien dan zijn handen aan 't wribbelen, en hij heeft verder den indruk
op mij gemaakt en nagelaten van eindelooze verveling en weemoed. Dien indruk
heb ik voornamelijk opgedaan, 's Zondags in de vespers in den vastentijd, omdat hij
toen, met een beslapen wezen, een gelaat als op een oude prent, in zijn roket met
stijfstaande plooien, naar den preekstoel trok. Het vastensermoen zegde hij
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op, naar 't mij scheen, half in slaap, en met het automatieke gebaar de te lange mouwen
op te trekken, die altijd weer over zijn handen vielen. Op dien toon uitgesproken,
miek het onderwerp der passie van Ons-Heer op mij den indruk van eindeloozen
weemoed en treurnis. De pastoor heeft mij daarenboven een weerzin gegeven voor
de psalmen van David, vooral 's zomers - omdat er met dien slependen toon en zijn
blerende stem, geen eind scheen aan te komen.
De onderpastoor integendeel, was een brillant figuur, een schoone, aanvallige
persoon, vol leven en geestdrift; hij had een aangename stem en was een vermaard
predikant, daarom ook buitengewoon geacht en geëerbiedigd op de parochie. Zijn
houding tijdens het proces en zijn gevangenschap hadden hem in de oogen der
dorpelingen verheven tot held en martelaar. Het was dan ook een moeilijke taak voor
zijn opvolger. Pier Maernhout was er dan nog een, waarlijk van hout en in alles het
tegenovergestelde van zijn voorganger. Bij hem heb ik mijn eerste jaar kristelijke
leering uitgedaan als voorbereiding tot de eerste-communie.
Van nu voort was mijn leven niet alleenlijk binnenshuis gericht doch naar buiten
- we verkeerden meer op straat dan in huis. Ik kende nu alle geburen en plaatsenaars,
- de andere dorpsgenooten die ten uitkante woonden, slechts van naam en van zicht.
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Degenen die bij knapen van onze soort t meest in aanmerking kwamen, dat waren
de publieke ambtenaren: de champetter, de koster, de barbier, de notaris, de
schoolmeester, de kerkbaljuw, de beêman, de brievenbesteller (boodje), de voerman
- al wie op straat of buiten 't gemeene, zijn functie uitoefende - maatschappelijke
stand of rang bleef daarbij buiten beschouwing en was van geen tel. Onze aandacht
ging tevens naar de kreupelen, de manken, de rare kwasten, waarvan Heule te dien
tijde geen tekort had.
De sjampetter - Jan Kollemijn - enkel gekend onder den naam van Jean, was een
brave sukkel waar geen enkele straatbengel ontzag of vrees voor voelde. We zegden
hem vertrouwelijk: Dag Jean, en daar was hij mede gediend. Siska, zijn wijf echter,
was een helsch serpent, met stuur voorkomen en felle stem, altijd purper van
opgewondenheid... of van de jenever? Zij woonde tegenaan den Krakeelhoek en gaf
er den hoogen toon als er onder de wijven gevochten of gerakerooid werd. Jean zal
er zeker 't meest door afgezien hebben, want zij speelde meer sjampetter dan haar
man en haalde hem 's Zondags uit de herberg als hij, zoogezegd om politie te houden,
te lang uitzat... Ze was daarenboven vermaard door haar gierigheid, want ze droeg
haren eigen stoel mede naar de vroegmis om den stoeltjeszetter geen cent
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te moeten betalen. Als ik latertijd het woord ‘helleveeg’ hoorde uitspreken, kwam
mij telkens Siska Sjampetters voor den geest.
De koster was een oude rentenier van voorname familie, die het ambt van koster
vervulde uit liefhebberij. Hij woonde met zijn zuster in een heerenhuis, met
bloemhovetje voor de deur door een hekken afgesloten. Elken Vrijdag-uchtend die
God verleende, zagen wij hem optrekken naar Kortrijk en terugkeeren met een portie
visch in een netje, die hij er op de markt was gaan koopen. In de kerk zong hij met
een vette stem en trok daarbij den mond scheef gelijk iemand die op een pruim tabak
knauwt. Bij de dorpsjeugd stond hij bekend onder den naam van ‘Poepe Kosters’,
en we konden hem in razende gramschap brengen met langs het eene poortje in en
het ander uit, over zijn tuintje te loopen. Wij hadden soms met hem te doen om het
orgel te blazen, of als er moesten liedjes aangeleerd worden, maar dat laatste ontzagen
wij, want Poepe Kosters had een moeilijk karakter, geen geduld en was altijd kwalijk
gezind.
Madamke Lagae - de moeder van den kasteelheer-notaris, was in mijn oogen een
markante figuur, die mij dikwijls in mijn droomen is komen bezoeken. Zij bewoonde
heel alleen, met een ouden knecht, een groot, somber huis aan 't eind van dien
geheimzinnigen Krakeelhoek; zij was, meen ik, over de honderd
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jaar oud, mager, gerimpeld, schreeuwleelijk, zag kwaad gelijk een heks, en leefde
afgezonderd, buiten alle betrek met iemand van het dorp. Over haar ‘jonge jaren’
werden alle soorten heimelijke en loensche legenden in omloop gebracht, waar wij
niets van begrepen, doch op ons kindergemoed den indruk verwekten van iets waar
kwaad mede gemoeid was of met den duivel in betrek stond. We waren gewend haar
elken dag, stipt te twee uur te zien uitzetten, achterover liggend, tot boven de ooren
ingeduffeld, in haar open landauer, met Santelein, de knecht op den bok - dat zij naar
Kortrijk reed. Omdat dit geregeld elken dag precies hetzelfde gebeurde, werd die
verschijning: de landauer, Santelein-met-den-hoed-op en zijn zweep, samen met
madamke - naar onze opvatting iets dat tot een geheel samenhoorde, maar buiten het
leven stond.
Pee Stampers had als eigenaardigheid dat hij kwam aangestapt en telkens zijn
voeten tegen den grond sloeg als een die mortel stampt. Als we achter hem riepen:
Pee Stampers! wierp hij met zijn stok naar ons.
Korte Pee Laperre was een dwerg; hij woonde ergens ver ten uitkante en we zagen
hem slechts als hij voor boodschappen naar de plaats moest komen. Met zijn groot
hoofd en korte beenen, scheen hij ons een zonderling samenstel tusschen kind en
man. Dien durf-
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den wij niet tergen of achterna roepen, uit een soort terughoudendheid die algemeen
was bij de jongens - zijn verschijning wekte ontzag en vrees.
Met Zot Bazijntje gingen wij vertrouwelijker om; hij was onnoozel, met den zaligen
glimlach op 't gelaat als een heilige. Hij liep met een aantal paternosters, scapulieren,
medaillen, kruisjes en andere gewijde voorwerpen aan den hals. Waar hij verscheen,
troepten de jongens en meisjes rond hem en vroegen de benedictie. Met een zalvende
uitdrukking en welvoldaanheid, gaf hij den zegen en deelde kruisjes uit op ons
voorhoofd, en trok verder, altijd maar gebeden mompelend.
Maar de vermaardste figuur op het dorp was Naarden Koolzaad, een echte
zinnelooze. Een lange zwendel van een vent, winter en zomer gelijk gekleed, met
blauwen kiel boven een laken vest, op zware kloefen en hooge muts op 't hoofd. Zijn
vingers staken vol ringen - dat was zijn manie en zijn trots - ringen van alle soort,
die hij hier en daar gekregen had, en van elk te zeggen wist wie ze hem cadeau had
gedaan - daarbij noemde hij altijd de voornaamste, snelste en rijkste boerendochters
van het dorp. Naarden was een gedoezige zot, - hij dwaalde door de straten al neuriënd
eeuwig 't zelfde: ‘Ora, ora, ora!’ Laat in den avond, in mijn bed, heb ik hem dikwijls
hooren voorbijsloffen, op zijn zware
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kloefen, het dof grommend ‘ora’ zingend. Men zegde dat hij zong omdat hij bang
was in 't donker. Bij dage verkeerde hij veel in de smisse, waar hij geern geplaagd
werd, terwijl hij er bleef wachten tot er werk afgedaan was dat hij bij de boeren
thuisdroeg. Daar kreeg hij dan den kost, of een paar centen. Zilvergeld wilde hij nooit
aannemen - gooide het verachtelijk weg. Naarden kon ook wel eens kwaad worden
als men hem te veel plaagde, en hij had ook zijn kuren: als men hem werk wilde
opleggen dat hem niet aanstond, zegde hij eenvoudig: ‘Da'k zot ware!’ of ‘Doe het
zelf!’ Waar men hem ééns gefopt had, bleef hij het onthouden en ze kregen er Naarden
niet meer te zien. Naarden was vooral bekend als de kindervriend: alle straatbengels
stonden bij hem op goeden voet. Waar we hem zagen afkomen, troepten wij er rond,
en we wisten hem groot plezier te kunnen doen met te vragen: ‘Naarden, kunt ge mij
omverblazen?’ Dan blies hij uit al zijn macht, en als we ons maar lieten omvervallen,
was hij gelukkig, schoot in een lach en stapte fier verder. De stoutsten onder ons
waagden het wel eens Naarden een ‘baardejongske’ te vragen. Dan pakte hij u vast
en overwreef uw gelaat tegen zijn ongeschoren baard die hard was en schraafde als
een rasp van ijzerdraad. Dit deed hij ook wel eens ongevraagd als hij een meisje te
pakken kreeg, en die sloegen
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dan ook op de vlucht als ze Naarden op hen zagen afkomen. Ik heb Naarden weten
ziek worden en sterven - zijn begrafenis was een gebeurtenis op het dorp: zes jonge
mannen droegen de kist - die met den witten pelder der zalige onschuld gedekt was
- op den schouder en zongen het Magnificat.
Er waren nog meer rare personen op het dorp die onze belangstelling verwekten;
onder ander, boer Gekiere, als hij met zijn reusachtig zwarten hengst naar de smisse
kwam. Die hengst had namelijk als eigenaardigheid een dik gezwel aan den achterpoot
- iets als een zwaren vleeschklomp.
Boer Verkamer had ook iets bijzonders; die was totaal heesch van stem, en als we
hem bij de smisse ontwaarden, troepten wij zoo dicht mogelijk bij om hem te hooren
spreken. Dat stemgebrek wekte hierom onze nieuwsgierigheid daar sommige jongens
beweerden dat boer Verkamers baard binnen in zijn keel groeide, in plaats van er
buiten.
Dan waren verder nog degenen die door hun voorkomen, zonderlinge manieren
of kleedij opvielen: de notaris-kasteelheer zat den Zondag in de hoogmis op het
oksaal tijdens de preek in 't zicht van alle menschen zijn dagblad te lezen; een rijke
boer ook, hebben we nooit zien neêrzitten of een stoel nemen in de kerk - zelfs tijdens
de preek, midden in het volk, bleef hij koppig rechtstaan - dat waren
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de twee liberalen van de gemeente! Een zonderlinge kerel liep op het dorp met een
hoogen, grijzen hoed op en een bleek-gele nanking-broek - iets uit een lang geleden
mode; een ander die winter en zomer, in wind en regen blootshoofds liep en ringjes
in de ooren had. Onder het vrouwvolk waren ook rare figuren genoeg, maar die vielen
ons minder op, - ik weet alleen nog van twee geheimzinnige oudersche jongedochters,
die op een verholen koertje woonden, met een wezen zoo zwart als de gepijpte muts
waarin hun kop gedoken zat en een bundel kleeren waarmede zij op vreemde manier
aangetoorteld waren. De ‘zeg’ liep onder de geburen dat die twee nooit in hun leven
water aangeraakt hadden en nooit iemand een woord of eenig geluid van hen had
gehoord. Het zonderlingste echter: ze oefenden het ambacht uit van naaister, doch
mieken enkel manskleêren; waren er echter niet toe te bewegen ander broeken te
maken tenzij 't geen men toen noemde: broeken met een valdeur - dat waren zulke
gelijk in den tijd van Napoleon, die langs voren met een vierkanten lap opengingen,
en nog slechts door oude menschen gedragen werden.
Verder ging onze belangstelling in 't bijzonder naar de plaatsenaars die hun ambacht
langs of op de publieke straat uitoefenden. Van ieder kenden we hun aard en karakter,
wisten wie we plagen moesten of konden kwaad ma-
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ken, of hoe in hun gratie te geraken om iets van hen te bekomen, of maar op hun
werk te mogen blijven staan kijken, en niet weggejaagd te worden. Sommigen hadden
doorgaans een ernstig wezen op en keken ons niet aan; anderen waren guitig,
plaagziek, of trachtten ons grappen wijs te maken, hitsten ons tegen elkander op om
ons aan 't vechten te krijgen.
Op de dorpsplaats waren drie bakkerijen, tegenaan het uiteind van de drie uitwegen.
Bakker Huys zijn winkel hiet ‘de Trapkes’ omdat hij drie trappen hoog lag. Dien
lieten wij ongemoeid, omdat we aan zijn venster niet konden kijken, dat ons te hoog
was. Broekskes bakkerij en winkel lagen gelijkvloers met de straat, de voordeur altijd
open, waar de brooden op den grond gereekt stonden, met het zakje van iedere bakte
er op geplooid. Uit dien winkel stoorde altijd een warme geur van gebak dat versch
uit den oven kwam... en ons 't water in den mond deed komen. Aan het toogvenster
stonden in gewone tijden, eeuwig en onveranderlijk de franschbrooden, drie aaneen,
rechtop in de rij, naast een stuk peperkoek, en in een wissen mandje 't geen men
noemde: ‘Lorraine-koeken’ die er altijd even smakelijk uitzagen doch buiten ons
bereik, en waarvan we nooit of nooit te proeven hebben gekregen.
Bakker Broeke was een korte, dikke baas en ik heb hem nooit anders gezien tenzij
met
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de blauwe voorschoot over zijn ronden buik, een met meel bestoven baai en een
pulmmuts diep over de ooren getrokken, waarvan de truizel recht overeind stond.
Broeke had twee reeds bejaarde zonen in de bakkerij en drie dochters. Aan den
oudsten zoon kenden wij niets bijzonders, maar de andere noemden wij: ‘de
aanschouwer’, omdat hij dikwijls door het gevelvenster lag uit te kijken, als we er
aan 't spelen waren. Hij stond bekend als een schreeuwleelijk mensch - te leelijk om
te helpen donderen, zegde men, en we wisten van hooren vertellen dat men hem eens
had aangetroffen op de trap van den meelzolder, met een spiegel in de hand, te weenen
om zijn leelijk gelaat. Dat was voor ons een reden om dien leelijkaard er goed op
aan te kijken. De dochters kenden wij met hun onderscheidelijk karakter, omdat wij
met elk een van hen te doen hadden als we in den winkel brood moesten halen. Zij
waren om 't even vermaard om hun onbedaarlijke nieuwsgierigheid. Moeder
waarschuwde ons dan ook gewoonlijk tegen die ‘vraagsteerten’ als we naar Broekskes
winkel moesten. - ‘Daar halen ze iemand de wormen uit den neus! Pas op wat ge
vertelt!’ De oudste dochter was een gestuikte hukspende, met zwabbelenden gang
en daarom heette zij ‘het eendengat’. De tweede was een dibbe, die niet dorst opkijken,
en de jongste - als jongste verwend geweest? - een
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soort juffrouw, altijd op haar zondagsch gekleed en die nooit werkte. Zij heette ‘de
toogplooie’.
De derde bakker was Jantje Verdure. Die stond bekend als een braaf dutske, dat
bescheiden binnenbleef en we slechts te zien kregen, tegen avond na 't werk, als hij
over de halve deur kwam liggen om een asemke te scheppen. Treze, zijn wijf, was
echter meer vermaard: eensdeels als toonbeeld van netheid - we wisten in haar winkel
niet te mogen treden met vuile voeten, en durfden ons nooit verder wagen dan op
het vloermatje bij de deur. Treze was een wijf met felle gebaren, een schelle stem
en oogen die blonken als sterren, ze was befaamd als een helsche furie en altijd al
den kwaden kant. Iedere schoolknaap wist dat hij haar ten toppen uit tergen kon als
hij over haar net geschuurd plankier van vurig rooden baksteen dorst loopen, - dat
er een onweer achter hem losbarst en zien moest gauw uit de voeten en uit haren
greep te geraken.
Het rinkelen van de winkelbel aan een stalen veer der voordeur, hoor ik nog in
mijn geheugen, en ik zie nog de brooden gereekt staan op de planken aan den wand,
de koperen weegschaal op den toonbank, die blonk als gloeiend goud, de papieren
zakken soort bij soort aan een touwtje geritst - alles in
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8. - DE CALVARIEBERG.
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onveranderlijke orde en blinkend van propreteit.
Het uitstalraam der bakkerijen had voor ons hun bijzonderen aantrek met de
feestdagen en de kermis, als er koekebrooden en taarten voorlagen. Met Sinterklaas
vooral stonden we de koekeventen en het suikergoed te bewonderen; met Nieuwjaar
waren het de vollaards, met hun schoone, bruingesulferde, dikke buiken waar kleurige
kroonstukken of patakons in prijkten. We waren er niet van af te keeren, genoten er
van met begeerigen blik, met verlangen er te mogen in bijten! De week voor de
kermis zochten we te Broekskes den greppel af waar 't waschwater langs den gevel
doorliep, om er krenten uit op te visschen die er bij 't wasschen doorgespoeld waren.
Van de drie bakkers was het bekend dat zij om 't even op elkander afgunstig waren,
ze in 't geniep de schouw van hun concurent in 't oog hielden om na te gaan hoe
dikwijls ze rookte, en alzoo te weten hoeveel ovens brood er gebakken werden.
Soentje, de schoenlapper, had zijn werkwinkel langs den straatkant en wrocht
gewoonlijk aan zijn open venster. In 't voorbijgaan op weg naar school, lieten we
nooit na bij Soentje te blijven haperen om hem aan 't werk te zien - zijn schoenleder
aan 't kloppen of zijn pekdraad te trekken. Het was gewoonte alsdan te roepen:
‘Soentje, een beetje pek?’ Pek
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immers was bij ons gezocht om er op te kauwen onder vorm van pruimtabak, en wie
er kon bemachtigen werd beschouwd als een heele piet. Ik heb nooit kunnen
gewaarworden dat Soentje aan iemand van ons ooit maar een stukje pek zou gegeven
hebben, en we verwachtten het ook niet eens - het was meer bedoeld als plagerij.
Maar dan is Soentje die plagerij eens moe geworden. In een hittigheid sprong hij van
zijn pikkel op en stelde het aan een loopen achter ons op straat. Soentje was rap te
been, doch wij nog rapper, en 't ongeluk wilde dat hij in 't loopen uitslierde en
platsdarm voorover viel in 't slijk. Dan is hij bedremmeld, al hemel en modder,
besmeurd, en door ons uitgelachen natuurlijk, naar zijn werkwinkel moeten
terugkeeren. Van dien dag af is het erger dan ooit aan Soentjes venster toegegaan
met roepen om een beetje pek, want nu waren de kwâperten er maar op uit het
schoenmakertje weer eens op straat te krijgen.
Op de dorpsplaats was het vooral de smisse die ons aantrok. De smeden waren er
den dag door met open deuren aan 't werk en de donkere achtergrond stak vol
geheimzinnigheid. Daar was altijd iets te zien of te betrapen: het vuur, de blaasbalg,
het aambeeld, het smeden zelf - het slaan met den voorhamer op gloeiend ijzer, zoodat
de gensters rondspatten tegen het lederen schootsvel, zonder te verbranden... Soms
waren er bijzondere werk-
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zaamheden aan gang die met plechtige voorbereidselen gepaard gingen: het opspannen
van een ijzeren hoepel op de velgen van een wagenwiel, scheen ons een gewichtige
gebeurtenis, iets dat heel gewaagd leek, waar veel bedrevenheid bij gevergd was en
al het personeel der smis in beslag nam. Het hoepelijzer werd eerst op geweldig vuur
gloeiend gemaakt en dan gingen de smeden er op los met drie, vier voorhamers, lijk
dorschvlegels op maat van den drievoudigen tribbel van klokkengeluid, tot hij den
gepasten wijden omtrek had van de velgen en de twee uiteinden aan elkaar gesmeed,
den ronden hoepel vormden. Dan begon voor ons het belangrijk oogenblik: het
spektakel zou immers publiek op straat gebeuren, voor de deur der smis, zoodat wij
heel 't verloop op een afstand konden gadeslaan. De gloeiende hoepel werd aan lange
tangboomen buitengebracht - Mathilde, het wijf van den smid en een paar geburen
kwamen er bij te pas om te helpen - de tangen wrongen den hoepel tegen de velgen
van het wagenwiel, waardoor een geweldige rook opsteeg van vunzend hout. Dan
werd er rondloopend op losgeslagen tot de hoepel op zijn plaats zat en den rand der
velgen omspande, daarna het wiel met ketels water afgekoeld en met klinknagels
vastgezet.
Een peerd in de travaille wekte eveneens onze belangstelling, bijzonder als het
een be-
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kend kwaad ros was dat ongewillig steigerde, men alle moeite had om het binnen te
krijgen, zijn poot niet wilde heffen, brieschte, rechts en links er op los stampte. Dan
hielden wij ons op eerbiedigen afstand, met kloppend hart en inwendig verwachtend
dat er een ongeluk zou gebeuren. Eens het peerd in de boeien, en den slagboom
voorgeschoven, de keten vastgehaakt, durfden wij naderbij komen om te zien hoe
het oude hoefijzer afgetrokken werd, het nieuwe gloeiend tegen den hoefhoorn
geduwd en aangepast - zoodat het rookte en een vreemde stank er uit opsteeg. Daarna
moesten wij de handigheid nagaan waarmede Stant, de knecht, de nagelen met dat
heel bijzonder hamertje er in klopte, de punten afknipte, en met een grove raspvijl
de hoef effen miek.
De kuiper ook had wel eens bekijks, als hij buiten op straat aan een tobbe, kuip
of aalkarteel bezig was, er een vuurtje van spaanders of schavelingen midden in
gemaakt werd en de kuiper er omheen liep om de ijzeren banden over de duigen vast
te kloppen.
Maar 't spektakel dat bij ons 't meest in aanzien stond, was te Poorters bij den
slachter, als we aan den voorgevel een zwijn vastgebonden zagen, dat gekeeld zou
worden. Het beest moest er soms wanhopig lang op zijn dood blijven wachten - en
ons geduld werd er danig op de proef gesteld. Ondertusschen klauterden wij op de
kar van den boer die het
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zwijn geleverd had en in de herberg bij Poortere aan den disch bleef borrelen. Het
deed op mij altijd een vreemden indruk het zwijn, dat onwetend was van 't geen hem
te wachten stond, daar zoo onverschillig te zien staan snuffelen met zijn snoet in de
gerren der kasseien. Ons hart klopte van aandoening toen Arry eindelijk buitenkwam
en in 't deurgat zijn mes over het staal wette. Arry was een gladde kerel, die er vlug
mee doorging en bedreven was in zijn vak. Hij snapte het zwijn bij den voorpoot,
kantelde het omver, duwde er de knie op en stak het scherpe mes tot tenden het
lemmer diep in de keel - den roeper af. Het bloed gulpte er uit, en zoo gauw was het
moorelend geschreeuw stilgevallen - het beest roerde niet meer. Toen volgde heel
de verdere bewerking, waarvan wij al de bijzonderheden van buiten kenden. Eerst:
de borstels haar uittrekken, daarna het vel schoeperen met brandende bussels strooi,
het schrepen, wasschen, den buik opensnijden zoodat het ingewand er uit viel, hart
en lever uithalen, en eindelijk hing het zwijn opengestrekt aan een speciale ladder,
waar het ten toon bleef tot in den avond, om te stijven. Onze groote benieuwdheid
bij den afloop van het slachten, was: te weten wie er 't steertje van het zwijn zou
krijgen. Dàt werd gewoonlijk ‘verdiend’ door dengene die Arry geholpen had bij het
gieten van water voor het schrepen, ofwel loofde Arry het
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uit aan dengene die het wagen dorst zijn neus in 's zwijns gat te steken!
Verder hing er te Poorters gewoonlijk een koeikop aan een haak naast de
buitendeur, ten toon. Die gevilde koeikop heb ik altijd aangekeken met een zekeren
gruw. Die uitpuilende, groote verglaasde oogen en de neerhangende tong, leek mij
iets monsterachtigs, dat ik op geen manier met een levende koe in verband kon
brengen. Het slachten van koeien gebeurde te Poorters in den stal, en dààr kregen
wij nooit toegang, daarom bleef dit voor mij een mysterie.
Als een boer met kar en peerd over de plaats kwam gereden, bracht ons dit een
aangename afleiding, en wij bestormden den boever met de vraag om op het peerd
te mogen zitten, - 't geen door den band geweigerd werd, soms wel met de flauwe
reden: ‘Ge zoudt door 't peerd zijn balg vallen en dan zijt ge al stront!’ Op een peerd
te rijden werd beschouwd als het opperste geluk dat we ons konden inbeelden. Om
langs achter op een rijdende kar te klauteren, daarvoor werd geen toelating gevraagd
- dàt gebeurde op eigen risico. In één wip hingen we aan het achterberd, beenden
bovenop de kar, en dan moesten we maar afwachten of het bij den boever zou
platvallen: laten begaan, of er ons met de zweep afjagen. Een kar vol joelende
schoolknapen die meêrijden mochten, bracht ons al-
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len in verrukking; en er waren god-zij-dank boeren met wie zulks meêviel en die er
zelf hun plezier in hadden.
Buiten de bakkerijen hadden de winkels op de dorpsplaats onze bijzondere
belangstelling, omdat wij er voor moeder elken dag boodschappen te doen hadden.
Vooreerst was er Stientjes winkeltje. Dat was een huizetje laag van steke, de
drempel drie trappen neêrwaarts en een winkelvenster dat in een halfrond, buikvormig
uitstak, de zoogenaamde ‘kijkuit’. Aan dat venster lag van alles door elkaar - al
dingen waar we nooit op uitgekeken waren. In het winkeltje zelf waren banken en
schappen, laden en planken vol met de meest verschillende koopwaar. 't Geen echter
vooral onze begeerlijke belangstelling wekte waren de bokalen, pintglazen met
gekleurde papieren deksels, die mentbollen, suikerstokken, lektappen, anijsmokken,
babbelaars en ander snoepgoed inhielden; verder waren er vijgen, dadels, appels en
peren, pruimen en kersen, appelsienen, noten, marbels, bolleketten, lavoors, toppen
en allerhande speelgoed en snuisterijen. Stientje zelf was een kort, dik prolletje, met
volrond lachend wezen, en als eigenaardigheid droeg zij midden haar voorhoofd
geplakt, een zwart krulletje dat onder den rand harer witte, gepijpte muts uitstak.
Stientje troonde in haren winkel achter de toonbank als in een eigen wereld.

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

41
waarin zij poenderde en peuterde en overal den weg wist in die veelte van koopziende
waren.
Bij Stanske Strobbe was de winkel eveneens van onderst te boven volgepropt,
zoodat men er moeilijk binnen kon; aan de zoldering hingen dweilen, reesems droge
haring, roeten keersen, borstels, katoenen en wollen vrouwenkleêren; op den vloer
lagen bundels bilken en kamillen bezems, bruingerookte en zwarte kloefen bij paren
aan elkaar geritst; in manden, standen, bakken, doozen, kisten, op de toogbank en
laden, was er stokvisch, kaas, tabak, petrole, azijn, mosterd, stroop, brood en
gedroogde soepkarsten... Op schappen achter de toonbank lag de penewarie: suiker,
rijst, bloem, en aan het venster het snoepgoed uitgestald. Dien winkel kende ik buiten
en binnen, met alles wat er op zijn gewone plaats stond en ik herinner mij in 't
bijzonder iets waar mijn blik altijd naar getrokken was: een open kartonnen doos,
schuin op de bank achter den disch, waarin op rijtjes van vier, ronde roode blikken
doosjes, met op het deksel in drukletters: ‘Pommade P.L.’. Die doosjes brachten mij
telkens den heel eigenaardigen geur te binnen van de roode reukzalf die we den
Zondagmorgen aan ons haar gestreken kregen - een soort weeke zeepgeur die mij
fel tegenstak en vies aandeed.
Die winkel van Stanske Strobbe was mij
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om vele redenen een zoete inval; ik was er namelijk makker van Juulke, den zoon,
en heb er menige halve dagen gesleten om mijn makker te helpen tabakblaren den
top af te nijpen voor het snijpeerd van zijn vader, of te draaien aan den mosterdmolen
- karweitjes die den jongen opgelegd waren eer hij meê mocht op straat gaan spelen.
Met hem heb ik ook soms verre boodschappen verricht, als er met den rolwagen
vrachten voor den winkel moesten bijgehaald worden. Over die tochten met den
rolwagen valt er meer te vertellen.
Er was nog een andere winkel op de dorpsplaats, bij Dolfiene Callewaert. Dààr
was het een onordelijke boel en Dolfiene stond bekend als niet van de properste, zij
droeg den bijnaam van ‘de Koolmijn’. In den winkel stoorde het naar petrole, visch,
appelsienen, gerookte kloefen en stinkkaas, alles door elkaar. Die winkel had niettemin
voor mij een bijzondere aantrekkelijkheid omdat men er slaapstroop verkocht, die
ik er halen moest en mijn jongste zuster elken avond toegediend werd om haar in
slaap te krijgen. Die stroop smaakte mij bijzonder lekker, en onderweg dopte ik
voortdurend den vinger in het glaasje. Dolfiene was ten ander vrijgevig voor haar
klanten; en het gelukte wel eens dat ik er een vijg kreeg, een paar krenten, een stukje
kandijs of een menthebol, - al dingen waar ik ten zeerste op gesteld was.
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Op de dorpsplaats hadden we dan nog de afspanning: ‘Den Hert’ die dikwijls onze
belangstelling gaande miek. Aan de groote inrijpoort die naar de stallen leidde, stopten
immers alle voermannen, ketsers, koopmans met hun rijtuigen of karren en wagens,
ook de boeren die een levering deden; voor ons, schoolknapen, was dit immer een
gelegenheid om onze nieuwsgierigheid te voldoen. We wisten onder ander precies
dag en uur waarop Tieste met zijn muil daar zou aankomen. Waarom die muilezel
zoo bijzonder onze belangstelling wekte, of het misschien Tieste zelf was? - een
levenhouder en tuitepotter die altijd de heele plaats in astrabantie stelde.
Zonderling: Tieste en zijn muil stonden voor mij in verband met het liedje:
‘Haver en strooi,
Peerdeke met hooi,
Wilde aan mijn karre steken?
Juu, juu, juu!’

De andere personen van 't dorp waarmede ik bekend gerocht, waren de klanten die
bij ons aan huis kwamen om de maat genomen te worden voor hun nieuwe kleeren,
ofwel om die kleeren aan te passen. Bij dat maatnemen werd mij opgedragen de
cijfers op het ‘calepin’ te schrijven die vader effen aan dicteerde. Dat was een taak
die ik heel gewichtig opnam en al mijn aandacht vereischte, maar ik was
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vooral gesteld de conversatie van groote menschen af te luisteren.
Dan waren er nog onze naaste geburen die in zekeren zin met ons meêleefden en
met wie wij in dagelijksch contact kwamen. Maar die geburen worden in een volgend
hoofdstuk afzonderlijk behandeld.
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II. In voordruk verschenen
Fragmenten uit Heule waren in voordruk verschenen, het vroegste: ‘Winteravonden’
in 1935 in Dietsche Warande en Belfort (aprilnummer, p. 241-253). Die tekst werd
in belangrijke mate herwerkt en in het boek opgenomen onder hoofdstuk IX als
subtitel bij ‘De jaargetijden’ (VW 811-831). Dezelfde bijdrage werd in twee
afleveringen gepubliceerd in de krant De Standaard (7 en 14 oktober 1936).
In oktober 1941 verscheen onder de titel ‘Aus meiner Kindheit. Was ich vom
Hörensagen weiss’, gevolgd door ‘Erste Erinnerungen’ een vertaling van de
hoofdstukken I. ‘Dat is van hooren zeggen’ en II. ‘Uit de verste heugenis’ gelijktijdig
in Litterarische Flugblätter1 en in de bundel Das Streuvels-Buch.2
Eveneens in oktober 1941 werd ‘De Heulebeke’, in het boek hoofdstuk XIV (VW
901-912), opgenomen in DWB (nr. 10, p. 486-496). Een late ‘voordruk’, een fragment
uit het hoofdstuk XIV ‘De Heulebeke’ verscheen zowat gelijktijdig met het boek in
Het Vlaamsche Land van 9 en 10 november 1941.

III. In boekvorm verschenen
1.0 Heule
[Eerste uitgave], 1942
Kortrijk: N.V. Zonnewende
394 + [VI] p., 20,5 × 12,7 cm.
1.1 1.0 Boekbeschrijving: gebonden. Gele halflinnen uitgeversband met letterdruk
auteursnaam, titel en lovertje in bruin in een moet. Platten van geel fantasiepapier
(linnenmotief). Rug met uitgeversvignet. Kop geel gekleurd. Met als titelplaat
een verkleinde en ingekleurde ets van ‘Baronatus de Heule’.3 Het boek is
geïllustreerd met 20 (op één na, nr. 4) door Stijn Streuvels genomen zwart/wit
foto's, genummerd van 2 t/m 21.
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COLOFON: ‘Van deze oorspronkelijke uitgave van Stijn Streuvels' “Heule”
gezet uit de Egmont medium-letter werden er vijf ex. gedrukt op Hollandsch
geschept papier Van Gelder, genummerd van 1 tot 5 en 10 ex. op geschept
papier Ingres, genummerd van I tot X, gedrukt op de persen van de Groeninghe
Drukkerij te Kortrijk en voltooid in de maand October van het jaar negentien
honderd twee en veertig.’
1.2 1.1 Zwarte halflinnen uitgeversband met letterdruk titel in zwart. Platten van
rood fantasiepapier (wolkenmotief). Rug met auteursnaam, titel en
uitgeversvignet in goud. Kop mauve gekleurd.
1.3 1.2 Bedrukking op de rug ontbreekt.
Notitie: van de bijzondere, genummerde exemplaren (zie colofon 1.1) bestaan
er fraai ingebonden (half)lederen banden met goudstempeling en nerven,
sommige met linnen platten, andere met lederen platten en met een schild van
de voormalige zelfstandige gemeente Heule op het voorplat.
1.4 1.1 Uitgever: Amsterdam: L.J. Veen's Uitgevers-Mij N.V. Gebonden.
Donkerblauwe halflinnen uitgeversband met letterdruk auteursnaam in blauw,
titel in rood. Platten van lichtblauw gehamerd papier. Rug met auteursnaam en
uitgeversvignet in goud, titel in zwart. Kop blauw gekleurd.
2.1 Heule
[2e uitgave], [1973]
In: Volledig Werk. Deel IV, p. 723-997.
Brugge-Utrecht: Orion-Desclée de Brouwer.

Notitie: een compilatie van autobiografisch werk verscheen in 1966 onder de titel
Stijn Streuvels, In levenden lijve. Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer, 156 p.
Fragmenten uit Heule werden opgenomen, zie p. 7-44. Een tweede druk volgde in
1969.

Eindnoten:
1 Litterarische Flugblätter was een publicitaire brochure die op onregelmatige tijdstippen door
Verlag J. Engelhorns Nachf. Adolf Spemann, Streuvels' Duitse uitgever, naar de boekhandels
werd gestuurd en waarin naast informatie ook nieuw verschenen boeken werden aangekondigd.
Het fragment uit Heule verscheen in nr. 38, oktober 1941, p. 11-14.
2 In Das Streuvels-Buch bundelde Streuvels' uitgever Adolf Spemann een twaalftal in het Duits
vertaalde fragmenten. Het boek verscheen naar aanleiding van Streuvels' 70ste verjaardag. De
hoofdstukken uit Heule (p. 9-14) worden voorafgegaan door een voorwoord van Spemann.
Achterin is van de hand van Friedrich Griese een voorstelling van de auteur, een analyse van
zijn werk en een uitgebreide bibliografie opgenomen. Das Streuvels-Buch. Stuttgart: J.
Engelhorns Nachf. Adolf Spemann, s.d., 123 + [V] p.
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3 De ets (uit Flandria Illustrata van A. Sanderus, 1641) werd Streuvels in het voorjaar van 1941
toegestuurd door Joris Vriamont. Streuvels schreef een dankbriefje op 18 mei 1941 (archief
Albert Godfroid).
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Heule, een kinderbiecht
gedachtenis aan dien schoonen tijd
Paul Thiers
Le vert paradis des amours enfantines
‘Ik vrees’, zo schreef Stijn Streuvels in de inleiding van Heule, zijn eerste
autobiografische boek (1942, VW 41, 723-997)
dat het een boek wordt eigenlijk meer voor me-zelf dan voor de lezer ‘Pour mon plaisir’2 gelijk Bernard Grasset het zegt; iets gelijk iedereen
het zou kunnen schrijven over het dorp waar hij geboren werd, zijn
kinderjaren heeft doorgebracht, de eerste levensindrukken heeft opgedaan,
die eeuwig fris in 't geheugen blijven en waar men altijd naar terugkeert
en met genoegen blijft aan terugdenken, als aan 't geen Baudelaire noemt:
‘Ce vert paradis des amours enfantines’. (VW, 725)
Streuvels had amper de presentexemplaren van Heule in huis of hij stuurde een
exemplaar met kenmerkende opdracht naar zijn goede vriend Joris Vriamont:
Aan Joris Vriamont dees kinderbiecht van [get.] Stijn Streuvels, nov. '42.
Exemplaren met identiek dezelfde opdracht stuurde hij naar meerdere van zijn
vrienden.3 Enkele jaren later ontmoette hij bij een toevallige gelegenheid Emilie
Coornaert (1872-1950), zijn vroeger vriendinnetje uit de Heulse kleuterklas. Ook
haar bezorgde hij een exemplaar met als opdracht
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Aan Emilie Koornaert [sic], mijn trouwe gezellin uit het bewaarschoolleven
te Heule - heerlijke gedachtenis aan dien schoonen tijd uit het verre
verleden, [get.] Stijn Streuvels.
Emilie Coornaert was het klasgenootje met wie de jonge Frank Lateur in de kleuterklas
van de Heulse nonnenschool de schoolbank deelde. In Heule haalt hij herinneringen
op:
Met die Emilie naast mij op de bank, heb ik goede dagen beleefd in de
bewaarschool, en mij gelukkig gevoeld. Te midden 't geroezemoes van de
klas hielden wij ons afgezonderd en gezellig bezig met ons tweetjes. Zij
vertelde mij sprookjes waarvan zij de inhoud op ons dorp situeerde en
spelen liet op plaatsen die mij bekend waren, - 't geen die vertelsels dubbel
sterk op mijn verbeelding deed inwerken. (VW, 766-767)
‘Dees kinderbiecht’ en ‘gedachtenis aan dien schoonen tijd’, twee betekenisvolle
opdrachten. De eerste alsof hij schuld te bekennen had. Alsof hij heimelijk en voor
het eerst zich bloot gaf, alsof hij - eindelijk - naar voren bracht wat hem levenslang
bewogen had, wat zijn persoon en werk getekend had. De tweede een zoete
herinnering aan een lang vervlogen tijd die onuitwisbaar ‘prent had geslagen’.

De waarnemer en het dorp
In zijn essay Het oeuvre van Streuvels, sociaal document4, zegt Raf van de Linde dat
Streuvels ons in zijn autobiografische werk ‘kostbare aanduidingen verschafte over
zijn leven en werk: wat hij meekreeg van vaders- en moederskant, van de familie,
de buren en de speelmaatjes, van de nonnen en de onderwijzers, van heel de omgeving,
[...], van de natuur, [...], van de Heulebeke en het Heulebos, [...]’. ‘En door en in dat
alles vernemen - of raden - we voortdurend hoe gans zijn oeuvre in dat leven wortelt.’
(p. 12)
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Streuvels schreef naar eigen zeggen Heule voor zijn plezier en ontspanning, mogelijks
ook tot nut van zijn latere biografen. Hij was daarbij van oordeel dat het best is zijn
biografie zelf te schrijven. ‘Dàt moet men zelf doen, anders doen anderen het, en
verkeerd!’ schreef hij naar Dirk Coster.5
Heule is een leidraad doorheen zijn jonge jaren, een opsomming van wat hem op
latere leeftijd aan herinneringen restte van wat hem toen boeide en van wat hij als
speelse knaap beleefde of noodgedwongen meemaakte. Meer nog, het verhaal van
zijn jeugd en zijn dorp, en bij uitbreiding het overige autobiografische werk, zijn
meer dan betekenisvol als leidraad bij de interpretatie van zijn literaire oeuvre. Het
boek Heule is daartoe in hoge mate nuttig en verhelderend. De auteur geeft zich
bloot, hij laat geen misverstand overeind: het dorp en de jeugdbelevenissen hebben
hem getekend. Zij trekken sporen doorheen zijn hele oeuvre. Familiale
omstandigheden en contacten, jeugd- en schoolbelevenissen, de woonomgeving, de
dorpsgenoten, de maatschappelijke context, de memorabele voorvallen uit de vroege
levensjaren zijn in belangrijke mate bepalend voor wat de auteur in zijn literaire werk
evoceert.
Zijn herkomst, zijn leefgemeenschap uit die tijd zijn herkenbaar in zijn primaire
literatuur, zijn taal is die van het volk, zijn poëticale opvattingen zijn ongecompliceerd,
hij verwoordt het simpele dorpsleven. Hij beleefde zijn jeugd in een eenvoudig gezin
in een landelijk dorp, midden het gewone, met amper een blik op wat het gewone
oversteeg. In tegenstelling tot wat stadsmus Gilliams in zijn brief van 4 juni 1942
(zie hieronder) nogal neerbuigend beweerde, was de impact van dit milieu
hoegenaamd niet beperkend. Julien Vermeulen beweert het tegendeel:
Het plattelandsleven dat hij als kind en jongvolwassene had gekend, bood
hem een onuitputtelijke literaire inspiratie.6
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Enkel al het naamgebruik bewijst hoe Streuvels met Heule verbonden bleef. Omer
Vandeputte onderzocht het naamgebruik in het fictionele werk.7 Hij stelde vast dat
de auteur met opvallende regelmaat de namen van de fictieve personages
manipuleert [...] door verkorting, verlenging, bijnaam en verhaspeling.
[...]. Plattelandse mensen gaan in Streuvels' oeuvre onder elkaar veel vrijer
met namen om dan andere burgers. (p. I)
Die vervormde namen en lapnamen waren ook in het Heule van de laatnegentiende
eeuw schering en inslag en, kenmerkend voor Streuvels: uit Vandeputtes studie blijkt
dat de auteur dit landelijk gebruik in zo goed als zijn hele oeuvre introduceerde.
Lukraak kunnen heel wat namen en bijnamen aangehaald worden die effectief in
Heule voorkwamen en die Streuvels niet enkel waarheidsgetrouw gebruikte in Heule
maar ook in zijn literaire werk. Het is onbegonnen, maar hier toch een paar
voorbeelden: namen als Sooten Strobbe de klokkenluider wordt in het fictiewerk
cafébaas, pastoor Maenhout blijft pastoor, Kollemijn wordt Kolle, Siska Sjampetters
wordt Siska van de veldwachter, de koster ‘Poepe Kosters’ krijgt een zoon ‘Pauwke
Kosters’, de gebrekkige Pee Stampers is overleden en ligt in ongewijde grond
begraven, Treeze en slager Poortere komen voor onder allerlei varianten. Dit
herkenbare naamgebruik kan geen toeval zijn.
Even opvallend is hoe bepaalde ‘stadsgebonden’ beroepen ontbreken in Streuvels'
werk. Advocaten, bankiers, juweliers, magistraten, hogere clerus, etc. wordt weinig
of nooit een rol toebedeeld. Ze behoorden niet tot de verscheidenheid aan beroepen
die Streuvels in Heule aan het werk had gezien.
De jonge Frank Lateur was heel opmerkzaam. Wat volwassenen grotendeels ontging
of wat door hen veronachtzaamd werd, maakte indruk op het kind en op de puber.
De impressies zouden hem nooit meer verlaten. Later, toen hij de literaire weg insloeg,
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werden die beelden van de jonge Frank Lateur getransponeerd naar Stijn Streuvels,
de auteur in hem. Complementair aan de latere levenservaring vormen zij als het
ware een organisch geheel van inspiratie. Levenslang bleef Streuvels observeren,
geen stroming, geen actualiteit die hem ontging, ook niet tijdens zijn laatste
levensjaren. Stond immers niet het grote raam in zijn werkkamer in het Lijsternest,
met uitzicht op het weidse landschap, symbool voor zijn universele alertheid? Is het
toeval dat Streuvels zich levenslang geboeid zag door fotografie? Is fotograferen niet
het vastleggen van de ultieme impressie, het memoreren van dat ene klikmoment als
drager van een complexe diepgang? De weerslag van wat hij van jongs af aan
indrukken absorbeerde, vormt de thematische basis van zijn geschriften. Zijn
jeugdherinneringen uit de Heulse tijd zijn daarbij primordiaal.
Ook Filip de Pillecyn bevestigt die stelling:
Die kinderjaren, te Heule doorgebracht, hebben in Stijn Streuvels een
indruk nagelaten die eerst lange jaren nadien, in de gelukkige rust van
Ingooigem, zal tot stilte komen. Het geslotene, op zich zelflevende volk
van de streek, de verbittering van den schooloorlog vormden den
ondergrond van al het sombere dat in Streuvels' eerste werk naklinkt. Het
meerendeel van zijn werken zijn dan ook in het dorp en het landschap van
Heule gesitueerd.8
In een onuitgegeven en niet gedateerde nota9 somt Streuvels enkele titels op van
verhalen en schetsen die hij in Heule situeerde. Soms zijn de buurten en entourages
duidelijk herkenbaar, elders blijven ze wazig. Maar ook al preciseert de auteur niet
duidelijk de locaties, toch is de Heulse tijd in zijn geheel bepalend geweest voor de
onderliggende thematiek en de context van vooral zijn vroegste verhalen. Die
herinneringen lagen nog fris in het geheugen, de belevenissen inspireerden, het
dorpsleven hield hem in de ban. En al had de auteur in de loop der tijd onder meer
langs de
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weg van de lees- en reislust zich een universele kijk op het wereldgebeuren
aangemeten - hij wist wat er in de wereld te koop was - toch bleef hij zijn
leefomgeving en zijn landelijke afstamming trouw. Niet enkel de locatie, de mensen
en de vele belevenissen wendde Streuvels aan in zijn literatuur, ook zijn schrijverstaal
plaatste hij dicht bij de taal van de Heulse leefgemeenschap. Het Heulse dialect was
zijn ‘moedertaal’. Hoe hij van die taal hield, schreef hij op 9 november 1901 in een
brief aan Hugo Verriest: ‘'t geen ik daar [in Heule, pt] geleerd heb zit nog gedurig
vast en 'k hope voor wat de sprake aangaat, nooit de klanken ervan te verwisselen
voor de Zuid- of Oostvlaamse!’10
In een gelegenheidsbijdrage ‘Stijn Streuvels negentig jaar’ schreef Karel Jonckheere
in de Nederlandse krant Nieuwe Rotterdamse Courant van 3 september 1961:
[...], met in Vlaanderen door een bestendig gebruik nog geijkte en in
aartsvaderlijke mond nog levend opklinkende woorden [,] heeft Streuvels
zijn werken geschreven. Zijn onderwerpen, de hem vertrouwde, dus eerlijk
uitgewerkte, hebben om deze woorden gevraagd.
Bewust opteerde Streuvels voor een met West-Vlaamse, zeg maar met Heulse woorden
gelardeerd Nederlands. Altijd verantwoord weliswaar:
Het Westvlaamsch? Ik ben Westvlaming, maar gebruik daarom geen enkel
woord omdat het Westvlaams is. Het toeval wil dat in 't Westvlaams, het
middelnederlandsch element het sterkst bewaard bleef, en in het
middelnederlandsche taaleigen (wil het toeval) dat ik meest woorden vind,
die 't gepast en 't kernigst mijn gevoel uitdrukken.11
Frank Lateur woonde in Heule vanaf de geboorte (1871) tot zijn zestiende jaar (1887).
Maar feitelijk verliet hij Heule al op twaalf-
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jarige leeftijd voor Avelgem waar hij school liep, een tijd als externe leerling
inwonend bij zijn ooms, de bakkers Sarel en Fik, later als interne leerling. Mentaal
echter heeft hij Heule nooit verlaten. De relatief korte periode van twaalf jaar - de
tijdspanne die van alle jeugdbelevenissen de meeste sporen nalaat - laat toch toe,
met transponering naar Stijn Streuvels, de openingszin te beamen van de studie die
August van Cauwelaert wijdde aan het thema De romancier en zijn jeugd:
[...] ik aarzel niet te zeggen dat geen zoo korte levensperiode den romancier
zoo veelvuldig en rijk bevrucht als de korte spanne tijds van zijn
kinderjaren en jeugd; en dat velen uit die kern het warmste en het
menschelijkste van hun werk hebben geschreven.12
Bij Streuvels is dit niet anders. Levenslang heeft hij de Heulse kind- en
jeugdervaringen met zich gedragen. Natuurlijk zijn die jeugdbelevenissen op zich
geen waarborg tot hoogstaand artistiek werk. Uiteraard moet het genie, het
schrijversinstinct aanwezig zijn. Vriend en vijand zullen het eens zijn, Streuvels'
talent is onbetwistbaar, aangeboren wellicht.
Van Cauwelaert legde Streuvels (en andere auteurs) drie gerichte vragen voor.
Bedoeling was te achterhalen hoe de auteur de invloed van zijn jeugdbelevenissen
op zijn literaire oeuvre inschatte. Samengevat vroeg de onderzoeker of de
jeugdbelevenissen ‘van overwegende, zoo niet van beslissende beteekenis’ zijn
geweest. Verder werd gevraagd of de auteur van oordeel was dat het beste uit zijn
werk geschreven is vanuit de belevenissen en de indrukken uit zijn kinderjaren, en
of hij het eens was met de stelling dat het ‘scheppen of omscheppen’ vanuit die
jeugdervaringen ‘doorgaans een atmosfeer heeft, die zelden nog kan bereikt worden
voor latere belevenissen’. Ten slotte werd gevraagd of Streuvels kon beamen keer
op keer zijn verhalen bevolkt te hebben met personages uit ‘de kern der
jeugdherinneringen’ en of hij inderdaad het verhaal veelal situeerde in ‘het milieu
zijner jeugd’.
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Streuvels' antwoord was duidelijk: ‘Ik kan uwe drie aanhalingen ten volle beamen.
Ik zelf heb er dikwijls aan gedacht iets over dit onderwerp te schrijven.’ (p. 32) En
verder nog:
In mijn boek over Heule kunt ge vinden dat het geheugen bij mij bijzonder
scherp uitgeteekend gebleven is bij de dingen uit de eerste jeugd, bv. de
atmosfeer, de stemming van een dag of een avond, zonder markante
gebeurtenis. De kinderverhalen zijn reminiscenties uit mijn eigen jeugd,
en spelen dus te Heule. (p. 33)
Tot die kinderverhalen mogen stellig gerekend worden de vroege schetsen die
gebundeld werden in Lenteleven (1899): ‘De witte zandweg’ met de kleine Frank
Lateur in de rol van de ik-persoon (‘mijn eerste stuk autobiografie!’ zegt Streuvels
in Avelghem13 (VW, 1197)), ‘Op den dool’ met het trieste wedervaren van kinderen
van armoedige en gedegenereerde dorpsbewoners zoals zij die het Heulse ‘Gangske’
bevolkten, ‘Van ongroei’ waarin kinderen een oude vrouw tergen en sarren, evengoed
als in Heule de ‘dorpsgekken’ geplaagd werden. ‘In de vlage’, een onweer waarin
drie kinderen terechtkomen, en ‘Een pijpe of geen pijpe’ waarin een moeder een wat
voortvarende belofte niet kan houden (wat Streuvels' moeder Louise Gezelle als eens
overkwam). Het zijn stuk voor stuk verhaaltjes die in Heule en Heule verankerd zijn.
Verhalen als ‘Jongenstijd’ (1899, later onder de titel ‘Kindertijd’), ‘Het woud’ (1899),
‘Een speeldag’ (1900), ‘Zomerzondag’ (1900), ‘In de weide’ (1901), ‘Naar buiten’
(1901), ‘Sint-Jozef’ (1902), ‘De lawine’ (1903), ‘Kinderzieltje’ (1904), ‘Martje
Maertens en de misdadige grafmaker’ (1904), ‘Zonder dak’ (1905), ‘Een nieuw
hoedje’ (1905) en ‘De aanslag’ (1909), die opgenomen werden in de bundels
Zomerland (1900), Zonnetij (1900), Doodendans (1901), Dagen (1902),
Dorpsgeheimen I & II (1904), Openlucht (1905) en Najaar (1909) zijn ook in Heule
te situeren. Streuvels' onuitgegeven nota en aanwijzingen in de secundaire literatuur
zijn daarbij indicatief.14 Ook in Avelghem geeft hij aanwijzingen en vermeldt hij
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schetsen die ‘hun ontstaan te danken hebben’ aan de ‘vakantietijden te Heule
doorgebracht’, onder meer ‘'s Zondags’ (uit Lenteleven) en ‘Grootmoederke’ en ‘Het
duivelstuig’ (uit Openlucht). (VW, 1067)
In 1902 verscheen Streuvels' eerste grote roman Langs de wegen, in 1903 de novelle
Jantje Verdure en in 1907 De vlaschaard. Wie zal achterhalen wat er aan Heulse
observatie, belevenissen en toeluisteren van de jonge Frank Lateur schuilgaat achter
de tragiek in het verhaal van Jan Vindeveughel in Langs de wegen? Was Johannes
Vermeulen, de norse herenboer uit De vlaschaard niet de hoofse bewoner van Doken
Holvoets hof, aan het eind van de dreef waar Frank ‘slagijzers’ plaatste om mussen
te vangen? Zag hij er de meiden en de knechten stoeiend voorbijkomen? Stond de
Heulse cichoreiast model voor Het leven en de dood in den ast (1926)? Is het Gangske
uit Heule het Gangske uit Dorpslucht (1914-1915)? Zo kan nog worden doorgegaan.15
‘Alleen de romancier zelf kan ons zeggen in welke mate hij schatplichtig is geweest
van zijn jeugd’, zo besluit Van Cauwelaert (p. 30-31). Streuvels tipt zijn lezers in
Heule op ondubbelzinnige wijze.

Receptie
In een brief van 13 november 1941 vraagt Maurice Gilliams (1900-1982) aan zijn
correspondent Emmanuel de Bom
Hebt ge al iets van Streuvel's [sic] gedenkschriften gelezen? Toevallig in
het Vlaamsche Land las ik een fragment nl. ‘De Heulebeke’. Niet kwaad,
maar ook niet fameus. Het lijkt me erg anecdotisch, zonder eigen sfeer,
en dan wordt zoo'n voorvalletje als b.v. een gestoorde zwempartij een erg
saaie boel. Heeft Streuvels niet wat anders beleefd te Heule? Nu, dit zal
wel. Ik ben benieuwd, wat er van de drie beloofde bundels mémoires in
huis komt.16
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Verder zegt Gilliams in een volgende brief (d.d. 4 juni 1942) aan De Bom, dat hij
liever dan in een dorp in een stad als Antwerpen blijft wonen:
Geef mij Antwerpen [...] doch in die dorpjes wordt men tegen zijn zin van
lieverlede een folklorist, een anecdoten-tapper; zelfs Streuvels is daar niet
heelemaal aan ontsnapt.17
In de Nederlandse krant Het Vaderland van 29 januari 1943 wordt Heule als ‘een
merkwaardig boek’ aangekondigd onder de titel Jeugdherinneringen van Stijn
Streuvels:
Bij de uitgeverij ‘Zonnewende’ te Kortrijk is een nieuw werk van Stijn
Streuvels getiteld Heule, van de pers gekomen. ‘Heule’ is het geboortedorp
van den schrijver, die aldaar zijn jeugd heeft doorgebracht. Het zijn feitelijk
memoires, waarin Streuvels bekent deze laatste meer voor zich zelf dan
voor zijn lezers, onder den drang van het heimwee naar het verleden, te
hebben geschreven. Ook van folkloristisch standpunt is ‘Heule’ een
merkwaardig boek, dat een plastischen kijk bezorgt op het leven der
bevolking van het Zuid-Westen der provincie West-Vlaanderen.
Gilliams gaf Streuvels enig krediet, maar er was erger op komst. In Nieuw
Vlaanderen18 d.d. 17 juli 1943 verscheen, ondertekend door de toen 27-jarige J[oos]
F[lorquin], een korte maar niet malse recensie:
Heule is het eerste deel van een autobiographie die, naar vroeger werd
aangemeld, uit drie boeken zal bestaan. Het was er Streuvels hier om te
doen een beeld te scheppen van zijn geboortedorp, of juister, het verhaal
te geven van wat hij zelf de twaalf eerste jaren van zijn leven te Heule
heeft beleefd. Nuchter beschouwd is zoo een opgave nogal dunnetjes
vooral als men zich genoodzaakt voelt te schrijven over een dorp dat geen
merk-
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waardige feiten in de geschiedenis aan te stippen heeft en over een jeugd
die als elk andere met kleine vreugden en smarten, ontdekkingen en
belevingen verliep. Natuurlijk is het mogelijk dat het temperament en de
vaardigheid van den schrijver er in slagen deze herinneringen, die uit den
aard der zaak opgebouwd zijn met brokken van hetgeen werd onthouden,
aangevuld met wat men heeft hooren zeggen en afgerond met wat men er
nillens willens heeft bij gefantaseerd te verwerken tot rijke, pittige en zelfs
ontroerende bladzijden. Tot zoo een menschelijk dokument is het boek
van Streuvels niet uitgegroeid. Het heeft over het algemeen het vlak verloop
van een relaas dat een bevoegd commentator uitbrengt over dingen die hij
kent en waarvan hij houdt, maar waarvan de diepere essentie hem niet
schijnt te ontroeren. De poëzie van het dorpsleven b.v. weet hij wel in
woorden vast te leggen, maar hij komt er niet toe een atmospheer te
scheppen die boven de banale werkelijkheid der feiten uitgroeit of aan
belevingen een beteekenis te geven die ze aan het doodgewone gebeuren
doen ontstijgen. Daarbij schrikt hij niet terug voor uitweiding en
noodelooze herhaling en wendt soms een taal en een stijl aan die, al had
de schrijver met dit boek wellicht geen letterkundige pretenties - hij
verklaart dat hij het meer schreef voor zich zelf dan voor anderen - toch
al te slordig zijn en ook voor Streuvels onvergeeflijk.
Ik zou geen lezer willen afschrikken om dit boek ter hand te nemen. Ook
al kan het niet geslaagd genoemd worden, brengt het ons toch nader tot
den stoeren West-Vlaming, die, als wegbereider en als schrijver een
onaantastbare figuur is in onze letterkunde. Voor den opbouw van zijn
biographie is het een onmisbaar dokument en menig détail der
werkelijkheid dat ons hier wordt geboden, kan men in zijn litteraire
productie terugvinden.
De zo goed als enige waardering die Florquin voor het boek kon opbrengen, ging
uitsluitend naar het object:
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[...] door de uitgeverij Zonnewende net en stevig gekaft en op goed papier
gedrukt. Een mooi gekleurd kaartje van Heule en enkele andere gewone
foto's verduidelijken het beeld van Streuvel's [sic] geboortestreek.
Vier jaar later kwam Florquin in Dietsche Warande & Belfort19 terug op Heule. In
een bespreking van Avelghem (1946), het ondertussen ook verschenen tweede deel
van Streuvels' autobiografische werk:
Wie ‘Heule’, het eerste deel van Streuvels' auto-biographie, voor een paar
jaar misschien minder graag heeft gelezen zal aan dit nieuwe deel heel
wat meer plezier beleven. De schrijver is er veel beter op dreef om zijn
jeugd-herinneringen op te halen en hij heeft er verzaakt aan dien
moeizamen commentatorstoon die in ‘Heule’ zoo wrevelig stemde.
Wie, hoe het ook zij, Heule minder graag had gelezen was de toen nog jonge criticus
Clem Bittremieux. In een bijdrage ‘Proces van de Vlaamsche Litteratuur’ schreef
hij
[...] al kan ik niet nalaten op te merken dat Streuvels blijkens de mémoires
die hij aan 't schrijven is zulke opvallende tekenen van seniliteit vertoont,
dat men hem literair gesproken tot het verleden mag rekenen.20
Die beoordeling kan enkel slaan op Heule daar, toen Bittremieux zijn artikel
publiceerde (in februari 1946), van het vervolg van Streuvels' herinneringen Avelghem
(oktober 1946) nog niet meer dan een paar bladzijden in voordruk waren verschenen.
Streuvels ergerde zich geen klein beetje aan de scherpe kritiek van Bittremieux. In
een brief van 25 maart 1946 aan Emmanuel de Bom reageerde hij sarcastisch:
In het pseudo-katholiek weekblad De Spectator... is men nu een zaag aan
't spannen over de Europese maatstaf van de Vlaamse
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schrijvers. - Een zekere Bittremieux (onbekend!) speelt er de scherprechter
- twee auteurs blijven boven: Van Nijlen en Elsschot - Al de andere quantité
négligeable - Ik word bij de seniele sukkelaars gerangschikt die uitgediend
hebben. Aan mijn leeftijd heb ik daar recht op, en als die Bittremieux aan
die leeftijd zulk een Bagage achterlaat, mag hij tevreden zijn. [...] en laat
de geschiedenis daarover oordelen. [...].
Bescheiden voegde hij daar aan toe:
Ik houd het met Verriest die zei: [...]. En er moeten naast nachtegalen ook
leeuwerken zijn en vinken, en zelfs mussen zijn er op hun plaats. Ik wil
me gaarne onder de mussen rekenen.21
Streuvels' vriend Joris Vriamont liet evenmin Bittremieuxs vrijpostige beoordeling
over zich heen gaan. Zijn bijdrage ‘Stijn Streuvels de onverstoorbare’ in het
‘Streuvelsnummer’ van Nieuw Vlaamsch Tijdschrift van oktober 1946, opende hij
smalend:
Voor enkele maanden bracht mij een vriend een artikel waarin de auteur
zich met zekere geringschatting uitliet over Streuvels. In een handomdraai.
Zoo maar. Apodiktisch.
Mijn vriend bleek den auteur te kennen en vertrouwde mij toe dat het een
jongmensch gold van in de twintig.
Ten overstaan van zulke sententies, zou men moeten aanvaarden dat
autoriteiten als Kloos, Verwey, Vermeylen, Van de Woestijne en tutti
quanti dewelke hun epitheten aan het adres van Streuvels niet ontzien
hebben den bal deerlijk hebben misgeslagen.
Genuanceerd beoordeelde ook Garmt Stuiveling Heule in de inleiding van deel vier
van Volledig Werk (1973):
‘Hier eindigt het relaas van mijn kinderjaren gelijk het verlopen is te
Heule’, zegt Streuvels aan het slot van zijn boek. ‘Maar nu het
neergeschreven is, kom ik al meer tot de overtuiging het
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uitsluitend gedaan te hebben voor mezelf, en niet om door anderen gelezen
te worden.’ Dit onbekommerd zich-laten-gaan, zonder bijgedachte aan
uitgever, critici en publiek, verklaart misschien de minder verzorgde stijl
die men welhaast op elke bladzij kan aantreffen, de onvolledige zinnen,
de zonderling gebouwde constructies, ook de voor Streuvels' doen soms
drastische termen. Het is de vraag of dit ietwat negatieve oordeel
verantwoord is. Men kan ook menen dat de stijl minder schools is dan in
de romans, minder schriftelijk, en dus levendiger en suggestiever, en dat
Streuvels deze winst heeft bereikt door - mogelijk onbewust - allerlei
woorden en wendingen te ontlenen aan de plaatselijke en huiselijke
omgangstaal, destijds te Heule in gebruik. In dat geval zou aan de artistieke
grondwet dat vorm en inhoud één zijn, geheel zijn voldaan. (VW, 67)
In de monografie die André Demedts in 1955 aan Streuvels wijdde, refereert hij kort
aan het autobiografische werk. Ook Demedts heeft blijkbaar minder appreciatie voor
de literaire kwaliteiten dan waardering voor het inhoudelijke van het levensverhaal:
Zij [Heule, Avelghem en Ingooyghem] dienen niet om hun letterkundige,
wel om hun menselijke waarde, vermeld te worden. Zij leren ons de
schrijver kennen, zoals hij zichzelf gezien en onthouden heeft en bevatten
meteen talrijke gegevens, die van belang zijn voor de historie van ons
volksleven en van onze literatuur uit de laatste tachtig jaar.22
Wie een waardeoordeel wil uitspreken over Heule kan niet om de bijdrage heen die
Piet Thomas in 1994 liet opnemen in het boek Stijn Streuvels fotograaf.23 Onder de
titel ‘Kijken en bekeken worden, tonen en verbergen in Heule’ geeft de auteur een
indringend beeld van de wijze waarop Streuvels beschrijft hoe de jonge Frank Lateur
het Heulse dorpsleven en de omgang met zijn familie en dorpsgenoten appercipieerde.
Thomas ontwikkelde eerder die kijk op Heule tijdens een inleidende rede bij de
vernissage van een
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Streuvelstentoonstelling die in oktober 1992 in Heule werd gehouden. In Stijn
Streuvels fotograaf legde hij die denkpiste vast in geschrift:
De aandacht voor het nauwkeurige observeren van de werkelijkheid is in
de realistische stromingen van de literatuur en met name in het naturalisme
een bekend gegeven. Toch verschilt de mate van weergeven en de
functionaliteit van de weergave binnen deze strekkingen van auteur tot
auteur. Het is onze bedoeling de manier waarop Streuvels keek naar de
wereld die hij beschreef, en de wijze waarop zijn personages tegen mensen
en dingen aankeken of zelf bekeken werden, van dichtbij te bestuderen en
daar het spel van tonen en verbergen mee te verbinden. (p. 150)
Het dorp en de dorpelingen worden fijnzinnig en met grote
waarnemingskracht getekend, soms min of meer karikaturaal, soms met
inlevend mededogen. (p. 170)

Literair hoogstandje? Of ‘voor mijn plezier’?
Er wordt al eens geopperd dat Heule niet het literaire niveau haalt dat van Streuvels
mocht verwacht worden en misschien is dit wel zo. Maar beoordeeld naar de inhoud
primeert het herinneringsverhaal op de literatuuresthetiek. Met de boutade ‘na 70
jaar mag men de botten vagen aan 't lezend publiek’24 liet Streuvels al verstaan niet
al te veel zorg te besteden aan de taal en stijl van zijn jeugdverhaal. Zoals hij in de
inleiding vooropstelde, was het hem enkel te doen om ‘de dingen uit het verleden,
die met ons wezen vergroeid zijn, voor de vergetelheid te redden.’ (VW, 725)
Bovendien beschikte hij, gehinderd door de beslommeringen zoals zij verder in deze
bijdrage aangehaald worden, over onvoldoende tijdsruimte om de teksten grondig
te herzien. De drukker was immers al ‘volop aan 't zetten en mijn tekst is nog maar
half klaar’, preci-
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seerde hij. Behalve dit excuus kan nog worden aangehaald dat de toen zeventigjarige
Streuvels al enkele jaren zijn meest creatieve tijd achter de rug had.25 Streuvels was
schrijvensmoe. Enkel nog het genoegen bij het op schrift stellen van herinneringen
kon hem nog tot schrijven aanzetten. In een later stadium bleek zelfs ook dát genot
geweken en werd het schrijven een last. Zo groot het genoegen was bij Heule, zo
groot was de tegenzin bij Ingoyghem (1951). De aanvangszin van dit derde deel van
zijn autobiografische trilogie is overduidelijk:
Deze keer is het niet voor mijn plezier.
Inderdaad. Met hoeveel lust en opgezet [ertoe aangetrokken, pt] als ik was
om de herinneringen uit mijn jeugd weer op te halen en neer te schrijven,
is het nu met weerzin dat ik het derde deel aanvat - steeg [weerspannig,
pt] om er mede te beginnen.
Gingen Heule en Avelgem [1946] onder de kenspreuk van: ‘Pour mon
plaisir’, nu zou ‘Ingooigem’ dienen te heten: ‘Uit dwang en tegen goesting’.
(VW, 1271)
In welke mate Streuvels bij de redactie van zijn memoires aan zichzelf en niet aan
potentiële lezers dacht, blijkt al even klaar uit het vervolg:
De twee eerste perioden uit mijn leven gingen als een doorlopend verhaal
- gebeurtenissen uit de verte gezien, [...]; herinneringen die ik vaststellen
wilde om ze niet verloren te zien gaan... voor mezelf. (VW, 1271)
Het is duidelijk dat Streuvels bij het schrijven van zijn autobiografische werk geen
literaire pretenties nastreefde. De lezers van dit deel van zijn oeuvre moeten dan ook
die gerichte literatuur nemen zoals ze is: het verhaal van zijn leven, een toelichting
bij omstandigheden en gebeurtenissen die zijn persoonlijkheid en zijn literaire werk
beïnvloedden.
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Het noteren van die herinneringen was een hele opdracht die hij, naar mag worden
aangenomen en tot bewijs van het tegendeel, vrij nauwkeurig heeft ingevuld en
waarbij hij vermoedelijk volledigheid heeft nagestreefd. Dat dit verhaal misschien
niet altijd even objectief en soms wat opgesmukt is weergegeven, is waarschijnlijk
en ook menselijk. Marnix Gijsen was zich bewust van de subjectiviteit van de
autobiografische geschriften toen hij in 1955 zijn Zelfportret de ondertitel Gevleid
natuurlijk meegaf. Het is aan de ernstige biografen om, ook bij Streuvels, ‘Wahrheit
und Dichtung’ te onderkennen. Streuvels' literaire werk wordt in belangrijke mate
gedragen en beïnvloed door zijn jeugdsouvenirs. Zonder voorkennis van die
jeugdherinneringen is het inzicht in het literaire werk van Streuvels (te) beperkt. In
die optiek mag het belang van Heule en het overige autobiografische werk niet
onderschat worden. Wie ten volle van Streuvels' oeuvre wil genieten, kan niet om
het autobiografische werk heen. Heule is daarbij bijzonder aanbevolen.

Heemkunde
Terloops moet hier ook worden gewezen op het belang van Heule voor de lokale
geschiedschrijving. Heemkundigen speuren geregeld in Streuvels' boek naar
historische wetenswaardigheden die bijdragen tot de algemene geschiedschrijving
van de voormalige zelfstandige gemeente (nu deelgemeente van Kortrijk).
Merkwaardig is hoe in die kringen waardering bestaat voor de nauwkeurigheid
waarmee de auteur het laatnegentiende-eeuwse Heule in beeld brengt.
Niet enkel de aloude Heulenaar maar ook elke lezer hoe vreemd ook aan het toen
nog landelijke dorp, zal naast het autobiografische thema, ook het heemkundige en
het sociologische belang van het werk niet ontgaan.
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Ontstaansgeschiedenis, enkele aspecten
Streuvels werkte aan Heule van juni 1939 tot augustus 1942. In oktober van dat jaar
werd het boek gedrukt bij de Kortrijkse drukkerij Groeninghe en uitgegeven bij de
eveneens in Kortrijk gevestigde uitgeverij Zonnewende. Het boek verscheen een jaar
later dan gepland. Oorspronkelijk was het de bedoeling het werk uit te brengen ter
gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de auteur (op 3 oktober 1941). In het
voorjaar van 1941 schreef Gilbert Grymonprez, de zaakvoerder van Zonnewende,
nog hoopvol in een brief aan Streuvels:
Ik vind het prachtig dat ‘Heule’ reeds zoo ver gevorderd is, en zou het
zelfs heel graag zoo haast mogelijk in boekvorm steken.26
Bijna zeven maanden later, op 30 oktober 1941, schreef Streuvels aan Ernest Claes:
Daarbij [bij de overvloed aan werk om alle gelukwensen te beantwoorden
die hij bij zijn zeventigste verjaardag had ontvangen] komt nog dat ik niet
weet wáár eerst met drukproeven en copie waar de drukkers op wachten.
Met ‘Heule’ zijn ze volop aan 't zetten en mijn tekst is nog maar half klaar.
[...]. Aan dat Heule-boek heb ik veel plezier - en gij zult er niet min leute
aan beleven - het is voor mezelf geschreven - (na 70 jaar mag men de
botten vagen aan 't lezend publiek!).
Gezien het echter stilaan duidelijk werd dat Heule niet tijdig klaar zou zijn, gaf
Zonnewende er de voorkeur aan Streuvels' verjaardag te herdenken met de uitgifte
van een prestigieuze ‘Jubileumuitgave’, een compilatie in twee boekdelen van eerder
verschenen werk. Oorlogsomstandigheden en andere bezigheden en de zorg om de
drukproeven van die ‘Jubileumuitgave’ beletten Streuvels verder intensief aan Heule
te werken.
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Al sinds het begin van de jaren 1920 werd de Amsterdammer L.J. Veen, tot dan toe
en al vanaf 1901 Streuvels' belangrijkste uitgever, feitelijk niet meer de vrijwel
exclusieve uitgever. Een paar uitzonderingen, soms in coproductie en enkele
herdrukken niet te na gesproken, werd die activiteit overgenomen door enkele kleinere
uitgeverijen. Vanaf 1922 kwamen Lannoo te Tielt en vanaf 1934 ook Desclée de
Brouwer te Brugge op het voorplan.
Veen koesterde echter de stille hoop in 1941 De maanden in het jaar27 en Heule en
later ook de vervolgdelen van het autobiografische werk in eigen beheer te kunnen
uitgeven. Waarschijnlijk waren er in die zin mondelinge afspraken gemaakt. In maart
1940 echter vermoedde Veen dat de afspraak niet voor het volle pond zou gehonoreerd
worden. Hij wist toen nog niet dat de hem bekende Kortrijkse boek- en kunsthandel
Zonnewende (zie verder) vanaf 1941 met een uitgeverij zou worden uitgebreid.
Enigszins verbaasd en verontrust schreef Veendirecteur R. Van de Velde in een brief
van 12 maart 1940 naar Streuvels:
Van de Zonnewende-Kortrijk ontving ik een vrij onbegrijpelijk schrijven,
waarin de [directeur] heer Grymonprez bericht, dat U hem de uitgave heeft
aangeboden van ‘De maanden in het jaar’, waarover wij gesproken hebben.
Is het de bedoeling dat De Zonnewende dit boek eventueel in België
exploiteert?
In zijn ‘naïviteit’ bedoelde Van de Velde met ‘exploiteren’ het verwerven van de
alleenverkoop voor Vlaanderen, waarbij Veen als uitgever en Zonnewende als
co-uitgever zouden fungeren. De beslissing was echter al genomen en het
tegenovergestelde bleek de bedoeling te zijn. Zonnewende zou - tegen de afspraak
in en zonder overleg - als nieuwkomer op de uitgeversmarkt hoofduitgever worden.
L.J. Veen zou - voor de verspreiding van Streuvels' boeken - enkel nog actief zijn
als co-uitgever voor Nederland.28 De Vlaamse ‘markt’ werd de Nederlanders
ontnomen.
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Toen L.J. Veen dit vernam was dit ongetwijfeld een ontgoocheling. De kwestie werd
echter amicaal met Streuvels uitgepraat en de verhoudingen bleven zoals voorheen.
Of de uitgeverskwestie ook ‘uitgeschreven’ werd, valt niet met zekerheid te
achterhalen. Jammer genoeg zijn de brieven van Streuvels aan Veen onvindbaar.
Gelukkig voor de onderzoekers worden de brieven van Veen aan Streuvels, zoals
trouwens zowat alle aan Streuvels gerichte briefwisseling, bewaard in het
AMVC-Letterenhuis in Antwerpen.
Kort na het ‘uitpraten’ van de uitgeverskwestie bood Zonnewende aan Veen de
distributie aan voor Nederland van de tweedelige ‘Jubileumuitgave’. Na enig dispuut
met Streuvels in verband met de onverkochte titels die in die uitgave zouden worden
opgenomen, en waarvan Veen nog een aanzienlijk aantal in voorraad had,29 ging
Veen gretig op dit voorstel in. Commercieel enthousiast als hij was gebleven, wilde
hij Streuvels' verjaardag in Nederland niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Die mooi
verzorgde uitgave van Stijn Streuvels' werken in twee boekdelen, de ‘Jubileumuitgave’
zoals hij stelde, zou in vervanging van Heule dat niet tijdig klaar geraakte, in
Nederland de absolute blikvanger worden.
Veen wilde eerder al van de week van 27 september t/m 3 oktober (geboortedag van
Stijn Streuvels) 1941 een ‘Streuvels-week’ maken. Met de bedoeling in die week de
auteur en zijn oeuvre in de kijker te plaatsen, had hij bij de boekhandelaars de
organisatie aangekondigd van een ‘Streuvels-etalagewedstrijd’. In de vroege herfst
van 1941 liet Veen de boekhandelaars echter weten30 dat de etalagewedstrijd ‘door
verschillende omstandigheden’ afgelast werd. De feestweek zou echter wel doorgaan
en aan de handelaars werd uitdrukkelijk gevraagd ‘in die week Streuvels te vormen
tot het middelpunt van uw étalage’.
Op 25 september 1941 zou de ‘Jubileumuitgave’, een bundeling van, citaat:
‘Minnehandel, Langs de wegen, De vlaschaard en Prutske, alle compleet, verder
Kinderzieltje en Leven en dood in den ast’ ‘op
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dundrukpapier [...] in rood ballonlinnen gebonden met gouden opdruk’ te koop
worden aangeboden. Verder stelde Veen de verspreiding van ‘een keurig typografisch
goed verzorgd prospectus’31 in het vooruitzicht met
volledige bio- bibliografische gegevens, ter grootte van 12 pagina's dat op
aanvraag gratis verkrijgbaar is. Een prachtige gelegenheid dit te verspreiden
onder Uw clienten.32
Een ‘aardig gekleurd raambiljet’ werd op aanvraag beschikbaar gesteld en er werd
een ondersteuning door advertenties en artikelen in dagbladen vooropgesteld. Een
erg aantrekkelijk promotie-programma.
Het in het vooruitzicht gestelde prospectus werd inderdaad keurig uitgegeven en
bevatte voor de helft van de twaalf pagina's een uitgebreide bibliografie van de
Ingooigemse schrijver. Onder de subtitel ‘Autobiografieën’ wordt de uitgave
aangekondigd van, citaat: ‘Autobiografie. 3 deelen. I Heule; II Avelghem; III
Ingoyghem. Amsterdam: L.J. Veen 1942.’ Dit is allicht de vroegste officiële
aankondiging van Heule.
Zowat een jaar later, in september 1942, herinnerde een redacteur (vermoedelijk Joos
Florquin) onder de rubriek ‘Over schrijvers en boeken’ van het weekblad Nieuw
Vlaanderen33 aan het Veenprospectus van oktober 1941:
Reeds verleden jaar kondigde de Nederlandsche uitgever van Streuvels'
werken L.J. Veen, Amsterdam de verschijning aan van Streuvels'
Autobiographie die uit drie deelen zou bestaan: I. Heule; II. Avelghem;
III. Ingoyghem. [...]. Hoever het nu staat met de uitgave van dit werk, dat
wij met belangstelling te gemoet zien, konden wij spijtig genoeg niet
achterhalen.
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Prompt kwam de reactie van Zonnewende in het nummer van 3 oktober 1942 van
hetzelfde weekblad (p. 2):
Wij ontvangen van de Uitg. Mij Zonnewende te Kortrijk het volgende
schrijven, dat wij hier graag opnemen:
[...]
Het verschijnen van deze Autobiografie werd abusievelijk door L.J. Veen
i.p.v. door Zonnewende aangekondigt [sic]. Het werk verschijnt inderdaad
niet bij L.J. Veen doch wel bij ons. Het is op dit oogenblik ter perse en zal
vermoedelijk tegen einde deze [sic] in de boekhandels te verkrijgen zijn.
De Fa. L.J. Veen zal misschien voor Nederland de exploitatie van dit werk
krijgen, doch hieromtrent is nog niets gefixeerd.
Het eerste deel van deze autobiografie dat als titel draagt ‘Heule’ zal ca.
400 blz. beslaan en bovendien 21 fotos bevatten, alsmede een
buitentekstplaat in 13 kleuren, het oude Heule voorstellende. Dit deel zal
later gevolgd worden door ‘Avelgem’ en ‘Ingooigem’. [...].
De N.V. boek- en kunsthandel Zonnewende, Leiestraat 12 in Kortrijk, was in 1920
opgericht door enkele Kortrijkse industriëlen en schrijvers.34 Eén van de
medestichters-schrijvers was... Stijn Streuvels. Commercieel succes bleef echter uit
en noodgedwongen werd Zonnewende in 1925 opgeslorpt door de eveneens in
Kortrijk gevestigde Maatschappij voor Katholieke Vlaamsche Werken. In 1935
ontstond vanuit die fusiegroep evenwel opnieuw de nood aan een volwaardige
Vlaamse boekhandel. De N.V. Zonnewende werd weer een aparte maatschappij. In
1941 werd de boeken kunsthandel met een uitgeverij uitgebreid. Leidende figuur
was de bankier Jozef Delbaere en Gilbert Grymonprez - later opgevolgd door Jozef
Cordie - werd tot directeur aangesteld. Gedurende de decenniumlange onderbreking
van 1925 tot 1935 bleef, ofschoon de maatschappij op papier niet meer bestond, om
commerciële redenen door de fusiegroep de naam Zonnewende in gebruik,35 b.v. bij
de heruitgave van Stijn Streuvels' Prutske36 in 1929.
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In 1943 maakte de uitgeverij zich vooral verdienstelijk met de uitgave in Franse
vertaling van De vlaschaard, Langs de wegen en De teleurgang van den Waterhoek.
In 1948 verscheen voor het laatst een Zonnewende-editie van Streuvels: Beroering
over het dorp.
Vier en een half jaar na het verschijnen van Heule stuurde directeur Jozef Cordie de
eindafrekening van het honorarium naar Streuvels (brief van 29 maart 1947). Op 30
juni 1946 was, volgens de brief, op 83 na de hele oplage van 5.000 exemplaren
verkocht. Zonnewende had er vertrouwen in het kleine aantal dat nog in voorraad
was te kunnen verkopen en betaalde meteen en voor slot van rekening 83 × 6,10 fr.
Nog eens vijf jaar later echter, per brief van 30 januari 1952, laat Zonnewende tot
verbazing van Streuvels weten:
Wij hebben nog 1.000 exemplaren van ‘Heule’ in vellen liggen, die wij
wensen uit te geven in een half-linnen bandje aan 75 Frank.
Van Streuvels werd verwacht toelating te willen geven om de winkelprijs te verhogen
van 68 naar 75,- Fr. Of hij onmiddellijk reageerde is niet bewezen, op enkele
uitzonderingen na zijn ook de meeste tegenbrieven aan Zonnewende niet bewaard.
Uit een van de zeldzame bewaarde kopieën blijkt dat de auteur in elk geval van goede
wil is geweest en ‘gereedelijk de toelating’ tot prijsverhoging toestond (brief van 2
september 1953, zie verder).
Ondertussen was sinds enige tijd de relatie van Streuvels met Zonnewende erg
verzuurd geraakt. Het was Streuvels' uitdrukkelijke wens een uitgave van zijn
verzameld werk in twaalf delen te zien verschijnen maar het Zonnewendebeleid
durfde dit niet aan. ‘Jozef Delbaere weigerde de zaak te ondernemen’ schreef de
auteur37 en dit ergerde hem uitermate. Uiteindelijk werd in 1948 een nieuwe tot twee
boekdelen beperkte uitgave in de handel gebracht onder de titel Stijn Streuvels'
Verzamelde Werken. Streuvels was daar alles behalve gelukkig mee. In januari 1950
stichtte Isa
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Lateur, de jongste dochter van Streuvels, samen met haar vader en nog enkele anderen
de literaire uitgeverij 't Leieschip.38 De nieuwe uitgeverij stelde tot beoogd doel aan
Streuvels' wens tegemoet te komen met de realisatie van een twaalfdelige uitgave.
Twee delen van de reeks verschenen al in het stichtingsjaar. Deel twaalf verscheen
in 1955. Tussendoor werd nog heel wat ander werk van Streuvels uitgegeven,
hoofdzakelijk in herdruk. Het belangrijkste objectief was bereikt. In 1956 werden
de activiteiten van 't Leieschip stopgezet.
Gedurende al die jaren was Zonnewende actief gebleven, wat de Streuvelsuitgaven
betreft: terend op de tot 1948 opgebouwde voorraad. Na het overlijden van voorzitter
Jozef Delbaere ontstond een dispuut met Streuvels over de nog resterende reserve
aan Streuvelsuitgaven. Vooral het restant van Stijn Streuvels' Verzamelde Werken
bezwaarde hun voorraad. In een brief van Betty Delbaere39 van 27 augustus 1953
aan Streuvels insinueerde Zonnewende, citaat:
De overeenkomsten zijn zeker niet nageleefd geweest wanneer U een
nieuwe uitgave [vooral bedoeld wordt het twaalfdelig Verzameld Werk bij
't Leieschip, pt] Uwer werken hebt bewerkt, wat voor Zonnewende zeer
schadelijk was.
Geïnsinueerd werd dat de Zonnewende-editie(s) niet meer verkocht werd(en), omdat
de lezers de voorkeur gaven aan het verzameld werk in twaalf delen van ‘concurrent’
't Leieschip.
Streuvels reageerde meteen vergramd met een drie pagina's lange brief d.d. 2
september 1953. Hij weerlegde uitvoerig de beschuldigingen. De doorslag van deze
brief bewaarde hij. Een paar fragmenten zijn relevant in verband met Streuvels' relatie
tot Zonnewende en vooral ook wat betreft de uitgave van Heule.
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De toon en de inhoud van Uw brief van 27/8/53 wekt bij mij 't vermoeden
dat Gij de overeenkomsten die bestaan tussen Zonnewende en mij, [...],
slecht moet gelezen hebben of onvoldoende op de hoogte zijt der zaken.
Het is U wellicht niet bekend dat ik ‘Zonnewende’ heb helpen stichten en
het peterschap opeisch van den naam der firma. Toen ik echter ondervonden
heb welken loop de zaken er namen, heb ik mijne aandeelen laten uitbetalen
en ben er uit getrokken. Mijnheer Jozef Delbaere voerde er het beheer als
dilettant, hield er eigenaardige princiepen op na en bezat ten hoogste de
bevoegdheid om geboorte-en-eerstecommunie-santjes te verkoopen.
[...]
Hoe de opeenvolgende directeuren in Zonnewende hebben huis gehouden,
daar valt een kroniek over te schrijven. [...]. Zonnewende mag intussen
den Hemel dankwijten dat ze, beschermd door een hoogere macht, tot nu
bevrijd gebleven is van een inval der fiscale controle. Want dàt zou een
desastre kunnen worden. Maar dat zijn mijn zaken niet.
Verder in de brief wees Streuvels erop dat de verkoop van de Zonnewende-edities
van Heule (1942) en Beroering over het dorp (1948) niet onder de uitgave bij 't
Leieschip kon geleden hebben, daar geen van beide titels in de twaalfdelige reeks
werden opgenomen. Streuvels ontzegde aan Zonnewende het recht om het restant
van zijn boeken beneden de vastgestelde winkelprijs van de hand te doen. Contractueel
kon dit niet zonder zijn instemming.
Relevant wat de volledige oplage van Heule betreft, werd in dezelfde brief gewezen
op
HEULE - 20.000 expl. getrokken! en zoogoed als uitverkocht - een succes
waarover Zonnewende zich niet zal te klagen hebben?
Het hier door Streuvels opgegeven aantal van twintigduizend exemplaren ligt
natuurlijk heel wat hoger dan het officiële aantal
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dat via de schriftelijke nota's afgerekend werd. Volgens die nota's, die Streuvels
nauwkeurig heeft bijgehouden, werd Heule in 1942 op 5.000 exemplaren gedrukt.
Per nota van 29 maart 1947 (zie hoger) werden de laatste exemplaren van die oplage
afgerekend.
Met de nota van 11 januari 1946 ontving Streuvels het honorarium voor 1.000 (van
de 5.000) exemplaren die in plano aan L.J. Veen verkocht waren. Veen had
oorspronkelijk 1.000 exemplaren besteld.
Veen heeft een brief geschreven. Ze bestellen van ‘Heule’ maar 1.000 ex.
Ik ben er niet kwaad om, want de andere gaan wij hier kunnen gebruiken.
meldde Gilbert Grymonprez op 14 oktober 1942 aan Streuvels. Later zal Veen de
bestelling verdubbelen, maar uiteindelijk werden er maar 1.000 exemplaren geleverd.
Door de oorlogsomstandigheden, waarbij de uitvoer van boeken naar Nederland erg
moeilijk was, werd Veen pas eind 1945 beleverd. Uit een brief van 8 november 1946
van Veen aan Stijn Streuvels blijkt dat op dat ogenblik nog geen enkel van de 1.000
exemplaren, ‘wegens overbelasting van de boekbinderijen’ ingebonden was. Het valt
te betwijfelen of Veen naderhand nog de hele oplage van 1.000 boeken liet inbinden.
De relatieve zeldzaamheid waarmee verzamelaars een Nederlands ‘Veen-exemplaar’
van Heule onder ogen krijgen, laat vermoeden dat de verkochte oplage beperkt is
geweest.
De Vlaamse Zonnewende-editie daarentegen is antiquarisch makkelijk te vinden.
Op 6 november 2010 stonden er bij De Slegte in Antwerpen drie exemplaren in het
rek. Dit laat veronderstellen dat het aantal van 20.000 verkochte exemplaren zoals
Streuvels in de hierboven aangehaalde brief opgeeft wel eens correct kan zijn. De
vraag blijft hoe die oplage te rijmen valt met de 5.000 officieel verrekende? Werd
er al eens ‘in het zwart gedrukt’?40
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En wat met de 1.000 exemplaren ‘in vellen’ die Zonnewende begin 1952 per geluk
terugvond en tegen een hogere prijs wilde verkopen (zie hoger). Dit aantal was
evenmin berekend in de officiële afrekeningen. Tien jaar na het eerste verschijnen
in 1942, heeft Zonnewende nog een gedeelte van die ontdekking in een of meerdere
keren laten inbinden, maar dan in een anders gekleurde band, rood i.p.v. geel en met
al dan niet bedrukking op de rug (zie bibliografie). Die rode banden zijn erg zeldzaam
te vinden, de oplage is waarschijnlijk niet hoger geweest dan enkele tientallen. Het
restant van de 1.000 exemplaren werd vermoedelijk later vernietigd.
Een tweede aparte druk van Heule is er nooit gekomen. Toch werd een heruitgave
overwogen. Zoals het zijn gewoonte was bij het herzetten van een titel, onderwierp
Streuvels de voorafgaande druk aan een nauwkeurige herziening. De aangebrachte
wijzigingen zijn erg verscheiden, van heel beperkt tot uitgebreid. Het
AMVC-Letterenhuis bewaart het herziene exemplaar van de [eerste druk] van Heule
in losse katernen. Streuvels noteerde geen datum maar de wijzigingen zijn te dateren
vóór 1946.41 Op de titelpagina van het herziene exemplaar schreef Streuvels: ‘Tweede,
herziene uitgaaf’ en op de tegenovergelegen pagina: ‘Zooveelste Duizendtal...’. Die
kopij werd evenmin aangewend bij het drukken van het Volledig Werk in 1973. In
deel vier van dit verzameld werk is de oorspronkelijke versie van Heule opgenomen.42
In hetzelfde dossier bewaart het AMVC-Letterenhuis het oorspronkelijk handschrift
en twee typoscripten van de eerste en voorlopig enige druk (ref. S. 935 H12).

Eindnoten:
1 Stijn Streuvels, Volledig Werk. Brugge: Orion/Desclée de Brouwer, 1973, 1.666 p. Verder
afgekort als VW, waarop de bladzijde(n)aanduiding volgt, zonder ‘p.’.
2 ‘Pour mon plaisir’ is de naam van de reeks waarin door de Franse uitgever Bernard Grasset
(1881-1955) een hele serie titels werden uitgegeven.
3 O.m. naar Frank Baur en naar Antoon Deneweth.
4 Raf van de Linde, Het oeuvre van Streuvels, sociaal document. Leuven: Davidsfonds, 1958,
276 p.
5 Brief van 28 november 1951, aangehaald door Luc Schepens in Kroniek van Stijn Streuvels, 3e
druk, 1980, p. 139.
6 Julien Vermeulen, Schrijvers en dichters, nr. 15 in de reeks 2000 jaar Kortrijk. Waar is de tijd.
Zwolle: Waanders, 2008, p. 415.
7 Omer Vandeputte, Van Achiel tot Zwarte Seis. Personages in Stijn Streuvels' Volledig Werk.
Onuitgegeven studie, [2008], 92 pagina's.
8 Filip de Pillecyn, Stijn Streuvels en zijn werk, tweede druk. Tielt: Lannoo, 1943, p. 9-10.
9 Wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis (Antwerpen).
10 Idem, ref. J. 1142/4.
11 Genoteerd door André de Ridder in Stijn Streuvels. Zijn leven en zijn werk, 2de Vermeerderde
en Omgewerkte druk. Amsterdam: L.J. Veen, [1907], p. 176.
12 Aug. Van Cauwelaert, De romancier en zijn jeugd. Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven: Standaard
Boekhandel, 1944, 68 p.
13 Omwille van de uniformiteit spellen we steeds Avelghem, ook als we citeren uit het Volledig
Werk.
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19 Dietsche Warande en Belfort, 1947, nr. 2, februari, p. 126.
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21 Aangehaald in Luc Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels, derde druk. Brugge: Orion, p. 115.
22 André Demedts, Stijn Streuvels. Brussel/Amsterdam: Elsevier, 1955, p. 124.
23 Jan Coppens, Karel van Deuren en Piet Thomas, Stijn Streuvels fotograaf. Brussel:
Gemeente-krediet, 1994, p. 149-171.
24 Brief van 30 oktober 1941 aan Ernest Claes.
25 Met Levensbloesem (1937) had Streuvels zijn laatste roman uitgegeven.
26 Brief van 3 april 1941.
27 Dit boek werd ‘Gedrukt in België’ en in 1941 in Vlaanderen uitgegeven door Zonnewende
onder de titel De maanden. In hetzelfde jaar verscheen het boek onder eigen uitgeversadres in
Nederland bij L.J. Veen onder de titel Een gang door het jaar.
28 De boeken werden in opdracht van Zonnewende (meestal) gedrukt bij de Kortrijkse drukkerij
Groeninghe. Enkel de titelpagina werd herzet. De voor Nederland bestemde exemplaren werden
voorzien van het uitgeversadres en dito vignet van L.J. Veen. Uitgeverij Veen liet haar oplage
in een eigen band inbinden.
29 Veen vreesde met die voorraad te blijven zitten na het verschijnen van de relatief goedkope
‘Jubileumuitgave’. Ter compensatie vroeg Veen een aantal gratis exemplaren, die allicht werden
toegestaan (brief van Veen aan Streuvels d.d. 1 april 1941).
30 Gestencilde rondzendbrief, gericht naar de boekhandel, niet gedateerd.
31 Stijn Streuvels, 1871 | 3 october | 1941. Amsterdam: L.J. Veen's Uitgevers Mij, s.d., 12 p. (niet
gepagineerd). Veens referentie: K 1728.
32 Niet gedateerde circulaire.
33 Nieuw Vlaanderen, 1942, nr. 35, 26 september, p. 8.
34 Cf.: Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, deel II: De twintigste eeuw.
Tielt: Lannoo, 1987, p. 129-130.
35 E-postcorrespondentie d.d. 29 oktober 2010 met Ludo Simons.
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hernemen kocht de fusiegroep herhaaldelijk exemplaren van de 1e druk van Prutske uit de
overstock van Veen. In 1929 werd een lot van dit boek uitgegeven onder een nieuwontworpen
omslag met op het voorplat, onder een getekend portret van het hoofdpersonage, de vermelding
‘Zonnewende - Kortrijk’ en met op de titelpagina het uitgeversadres van L.J. Veen te Amsterdam.
Brief van 2 september 1953 van Stijn Streuvels aan Zonnewende. Naar aanleiding van die
weigering (en vermoedelijk nog om andere redenen) verliet Jozef Cordie Zonnewende, schreef
Streuvels.
Ludo Simons, o.c., p. 174.
Betty Delbaere was de dochter van Pieter Delbaere. Deze laatste was de broer van Jozef (die
ongehuwd was). Informatie Isa Lateur, e-post van 8 november 2010, waarvoor dank.
In zijn brief van 2 september 1953 aan Zonnewende schreef Streuvels dat er van Stijn Streuvels'
Verzamelde Werken, in het zwart een tweede oplage gedrukt was. Dit gebeurde zonder
medeweten van de uitgeverij Lannoo aan wie Zonnewende (voor die uitgave) ‘rechten’
verschuldigd was. Zonnewende ontweek die kosten. Die tweede druk bezwaarde de voorraad
die onverkocht bleef na het verschijnen van het 12-delig verzameld werk bij 't Leieschip.
Bij de revisie werd de vroegere spelling aangewend. In het voorjaar van 1946 werd de vernieuwde
spelling doorgevoerd.
De tekst werd omgezet naar de toen geldende ‘Nieuwe Spelling’.
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Heule als vindplaats
Omer Vandeputte
In Avelghem van 19461 schrijft Streuvels dat de vakanties die hij in Heule doorbracht,
het ontstaan gegeven hebben aan een vijftiental van zijn verhalen. We komen in
Streuvels' vroege fictie inderdaad namen tegen die Heule oproepen: Dras in
‘Kerstavond’, in Lenteleven; Kimpe in ‘In 't water’; en Kyvers in ‘De werkman’;
Lammelein in ‘Een speeldag’; Broecke in ‘De lawine’; in ‘Jantje Verdure’ en in De
teleurgang van den Waterhoek; Plancke in ‘Martje Maertens en de misdadige
grafmaker’, en in De vlaschaard; Auguste Lagae in Levensbloesem, enzovoort.2 Deze
verhalen dateren alle uit de periode 1899-1912 en bevatten figuren, toestanden,
gebeurtenissen en uitdrukkingen uit een tijd die nog vers in Streuvels' geheugen
gelegen moet hebben.
Toen Stijn Streuvels in 1926 Het leven en de dood in den ast publiceerde,3 woonde
hij al meer dan twintig jaar te Ingooigem. Het dorp in het glooiende landschap van
zuidelijk Oost- en West-Vlaanderen met Kluisberg, Schelde, Avelgem, Berchem,
Zulzeke (Sulsique in de novelle), Tiegem en Ronse vormt het natuurdecor en heeft
- voor zover ik weet - niets met Heule te maken. Maar wat met de binnenkant, het
interieur van de eest? Zijn hier sporen van Heule te vinden? Zou het antwoord
bevestigend zijn, dan toch met enige reserve. Primo, omdat elke ‘perceptie’ subjectief
is. Secundo, omdat Streuvels zijn herinneringen aan Heule schreef vijftien jaar na
de publicatie van Het leven en de dood in den ast: wie weet heeft de novelle de inhoud
van Heule mee gekleurd?4

Aan de oppervlakte
Het vergt geen diep graafwerk om gemeenschappelijke Streuveliaanse zegswijzen,
metaforen of anekdotes in de autobiografie en

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

78
in de novelle op te diepen. Ze liggen er voor het rapen: ‘ogen gelijk theepotten’
(Heule, 823); ‘we genaakten geen grond’ (Heule, 859); ‘het ijzeren stoommonster’
(Heule, 891); ‘gelijk de mussen’ (Heule, 910). - Ze vinden hun spiegelbeeld in: ‘de
uil [...] staart met ogen gelijk theepotten’ (‘Leven’, 764); ‘ze liep aan mijn arm en
genaakte geen grond’ (‘Leven’, 740); ‘de trein, die 's avonds en 's nachts, als een
vuurspuwend monster [...] door de donkere landen heenslingert’ (‘Leven’, 767);
‘Gelijk schuwe mussen vliegt de hele bende hals over kop, van 't licht in 't donker’.
(‘Leven’, 734)
Of: ‘mochten wij [...] op de speelplaats vogelnesten roven’ (Heule, 773-774); ‘zilveren
vijffrankstukken’ (Heule, 873); ‘op weg [...] vond Maes een vijffrankstuk!’ (Heule,
954) - vergeleken met: ‘[Blomme] is uitgezet, op zoek naar eksternesten, waar hij
de zilverstukken vinden moet’ (‘Leven’, 781). Of: ‘tegenaan de oever een hoop
kleergoed en dan een verminkt dodenmasker’ (Heule, 912) - vergeleken met: ‘de
afschuwelijke uitdrukking van het wreed verwrongen wezen [van Knorre], het
grijnsmasker van de dood!’ (‘Leven’, 791). Of nog: ‘Achiel Maes en Jules Strobbe
[...] waren de vertrouwde makkers op onze reizen naar Kortrijk’ (Heule, 953-954) vergeleken met: ‘Op de noen zette ik uit met Polfliet en Wipper - die twee waren
toen mijn vaste kameraden’. (‘Leven’, 739-740)
Hoor ook de echo van de geluiden uit dorpse straat en ateliers:
‘Mosselie-mosselievèèès! vergezeld van de ratel’ (Heule, 837); de ‘blaasbalg’ (Heule,
981); de ‘timmerwinkel [...] met zaag en schaaf’ (Heule, 981) - hoor die weergalmen
in Fliepo's verbeelding: ‘Het vereende ademhalen dat in gelijke trekken aanhoudt,
krijgt op de duur in Fliepo's verbeelding de gekste voorstellingen: nu geleek het op
het schraven en grinzelen der kettingen van de klok in de kerktoren, die in 't oneindige
opgewonden wordt, - dan op een slepende poort die om beurten open- en toeslaat, en nu op het neerhalen van een gatige blaasbalg in de smidse.’ (‘Leven’, 768); ‘Nu
blijkt het echter dat die mosselman niemand anders is dan
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Knorre, die al maar door zijn ratel zwaait.’ (‘Leven’, 776); ‘Het schurpen der tanden
in 't hout maakt een wreed gerucht’. (‘Leven’, 782)
Vergelijk ‘het lamplicht, de warmte van de kachel binnen de omsloten ruimte der
vier wanden’ (Heule, 815) en het ‘genieten van de atmosfeer der huiskamer, mij
ingesloten en veilig voelen in licht en warmte’ (Heule, 818) - met: ‘Daardoor
ondergaan de mannen het behagelijk gevoel om hier beveiligd te zijn voor water en
wind, hun leden gekoesterd door de weldoende hitte die heel de droogkamer vervult’.
(‘Leven’, 736)5

Dieper graven
In ‘Mijn loopbaan op de planken’6 beschreef Streuvels zijn zwak voor het toneel.
Reeds in Heule bleek zijn liefde voor het theater (die in Avelgem en Ingooigem niet
zal vergaan): ‘Eens dat men mijn talent van voordragen ontdekt had, heb ik al vroeg
als acteur in toneelstukken mogen optreden.’ (Heule, 773) ‘Om die toneelvertoning
echter kreeg de patronage voor mij een heel bijzondere aantrekkelijkheid: dààr had
ik voor 't eerst de openbaring gekregen en opgedaan van... de vlucht uit het werkelijke,
de tover die uitgaat van de levende uitbeelding der toneelvisioenen!’ (Heule, 779) De novelle is doorspekt met vergelijkingen en metaforen die een begrip uit de
dramatische kunst tot kern hebben: toneel, vertoon, decor, rol, toeschouwers,
nachtbedrijf, bedrijf etcetera (‘Leven’, 725-731). In de eerste zin al: ‘De schuur met
de dubbele poortluiken breed open, gelijkt een toneel’. (‘Leven’, 725)
‘'t Geen mijn fantasie 't meest spel heeft geleverd en dat ik van dichtbij heb
meegeleefd’, noteert Streuvels in Heule (737), ‘gebeurde op de wand langs mijn
bed.7 Elke avond lag ik op die muur te kijken, met de verwachting van 't geen er zou
te zien zijn. Die muur was voor lange tijd eens gewit geweest, doch met er tegen aan
te wrijven, was 't witsel er afgebrokkeld [...]. Telkens werd het
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een ander visioen, met diepzichten en wolkenhemels, waarin naarmate de overgang
van waken naar slapen vorderde, alles begon te bewegen, hele reien figuren opstapten
in lange processie: heiligen en engelen [...]’ (Heule, 737), en: ‘Die processiezondag
kan ik mij niet anders voorstellen tenzij met hemels schoon weer, door gouden
zonlicht omstraald en warmte [...]’. (Heule, 858) - In Het leven en de dood in den
ast komt een soortgelijk proces op gang: ‘[...] na de eerste woorden [van Blommes
relaas over de Fierteldag] begon de suggestie te werken: 't beluik van de ovenkamer
viel weg, 't beschot der zwarte wanden schoof open als de schermen op het toneel,
en daar glansde zo figuurlijk de blauwe hemel met zonneschijn over 't wijde groen
van de meers, men ademde er de warme zomerlucht [...]’. (‘Leven’, 740-741)
In een brief van 8 februari 19628 belandt Streuvels bij de binnenkant van de eest:
‘Tot voor een tiental jaren heb ik altijd gewerkt tot middernacht (nooit een minuut
later). Voor naar bed te gaan liep ik even nog eens buiten... om naar de sterren te
kijken. 't Was in de winter toen die keer de zoeterige geur van gedroogde cichoreien
mij tegenwaaide. Ik wist dat er ginder, 20 minuten verder, een ast was die kilometers
ver in den omtrek die geurige damp verspreidde... en dat daar werklieden bezig waren.
Verschiet niet als ik u beken dat ik nooit een ast (langs binnen) heb gezien. [...] Wel
over een en ander heb horen praten. De rest heeft de verbeelding gedaan. Er wordt
wel eens beweerd dat men de dingen beter beschrijft die men niet gezien heeft. De
verbeelding doet het beter.’9 Het interieur van de cichorei-eest mag dan het resultaat
zijn van verbeelding, deze werd ongetwijfeld gevoed door zijn ervaring als leerjongen
en bakker. Frank Lateur wist van jongs af wat het betekende een vroege wekker te
horen aflopen, nachtwerk te verrichten, vuur te stoken, zakken te sjouwen, in stilte
te werken zoals ook de cichoreidrogers in de eest het ervoeren. Geen Dichtung zonder
Wahrheit.

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

81
Wie een eest van binnen gezien heeft, moet toegeven dat alvast op één punt Streuvels'
verbeelding het ‘beter’ doet dan wat de blote werkelijkheid van een eest te bieden
heeft. De verbeelding van de auteur vergroot inderdaad de omvang van ‘de schuur
met de dubbele poortluiken breed open’ tot een podium met ‘gapende diepte’ waar
zich een tijd- en ruimteloos schouwspel kon afspelen. Hij verruimde de ovenkamer
tot ‘een beluik met donkere diepten, geheime insprongen’, waar - zo te lezen voldoende plaats was voor ‘een bende jongens en meisjes’, die ‘in de donkere hoek’
zitten en voor ‘grote loeders met langpotige deernen’; en ‘ginder’ zat bovendien ‘een
troep’; en ze hokten er ‘samen in hoek of spelonk’. (‘Leven’, 732-734) Een magische
ingreep van de schrijver die daarmee ook ‘ruimte’ schiep voor de nachtelijke dromen
van Fliepo, Hutsebolle en Blomme.
In Heule zijn symbolen van de cyclische gang der dingen: tijd, uur en uurwerk,
legio.10 In het hoofdstuk ‘De dagen der week’ geeft Streuvels elke dag een specifiek
voorkomen (Heule, 835-854). ‘We hadden een uurwerk in vorm van Zwitserse châlet’
(Heule, 759); ‘De oudste en eerbiedwaardigste dorpsgenoot echter was wel onze
kerktoren’ (Heule, 791); ‘we hoorden met ontzag de zware tik van het uurwerk en
het ratelen der tandwielen bij 't draaien van de vrange’ (Heule, 792); ‘in de algehele
stilte luisterde ik naar het tikken der hangklok die in 't ijle de gang der eeuwigheid
aftelde.’ (Heule, 817); ‘aangekondigd door het negen-uur wekkeren op de kerktoren’.
(Heule, 833) - In de novelle wijzen de tijdsbegrippen naast de fases van het droogwerk
ook vergankelijkheid én eeuwige voortgang aan, maar tijdens het werk ‘hebben de
mannen geen flauw besef meer van de naam der dagen’. (‘Leven’, 726)
We sprokkelen voort in de novelle. ‘Hoeveel tijd is er verlopen?’ (‘Leven’, 736) en:
‘Nu zijn ze zelf gekomen waar hun ouders toen waren die nu al dood en vertrokken
zijn.’ (‘Leven’, 747) Voorts: ‘Blommes bestaan ontrolt als een landschap door 't
raam van een trein gezien’. (‘Leven’, 757) ‘'t Tikken van de wekker
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gaat in 't gerucht verloren’. (‘Leven’, 760) ‘De wijzers aan de wekker hebben
plotseling een dreigend gebaar aangenomen’. (‘Leven’, 761-762) ‘Alle leven heeft
opgehouden; in het eindeloze van de nacht, die gaapt als een afgrond vol duisternis
over de wereld, telt de wekker de gang van de tijd - elke tik een steentje afgenomen
van de toekomst, en achterover in de put van 't verleden geworpen.’ (‘Leven’, 762)
‘In de ast vertegenwoordigt de lamp het leven, de wekker de tijd’. (‘Leven’, 765)
‘Het uurwerk in zijn zak tikt om ter zeerst met 't kloppen van zijn hart.’ (‘Leven’,
775)
Bij het tijdsbesef sluit de tegenstelling tussen oud en jong aan: dat ‘de oude mensen
altijd oud en de jonge altijd jong geweest waren en zouden blijven.’ (Heule, 789);
‘[...] de oude mensen - het soort dat ik mij voorstelde altijd oud geweest te zijn en
oud te zullen blijven.’ (Heule, 819) - Dit belangrijke gegeven formuleert Streuvels
op bijna identieke wijze in de novelle: ‘In mijn jongde beschouwde ik oude mensen
als zijnde van een bijzonder soort: alsof ze altijd oud geweest waren, en de jonge
altijd jong zouden blijven.’ (‘Leven’, 779)
Kinderlijk verlangen en onvoldaanheid vinden hun vroege uitdrukking in het ‘houten
peerd’ (Heule, 748-749); in ‘de nieuwe thuis’ (Heule, 761); in de wens een prettige
ervaring te ‘zien voortduren in het oneindige’ (Heule, 834); in de gebroken
Sinterklaasvreugde, het onvoltooide bezoek aan een ver familielid in Bavikhove, in
de weemoed die Frank overvalt na de Kortrijkse paasfoor, ‘feestelijkheid die ginder
bleef doorroezen zonder dat ik er bij was’; in de afgelaste reis naar kozijn Meurisse,
pastoor van Houtem (Heule, 914-917); ook in de koperen ‘wenstrompet’ (Heule,
939-941), de clubzetels van nonkel Guido (Heule, 947), en de denigrerende woorden
van vader over het album als eerste communiecadeau (Heule, 979-980); kortom in
elke onvervulde verwachting. (Heule, 995)
Al zijn de drogers denkende en verantwoordelijke wezens, vaak blijven hun verlangens
‘kinderlijk’, ‘'k Wil had ik er bij geweest!
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denkt Fliepo, die zucht van genot’ (‘Leven’, 743) en ‘ondergaat de deernis, gelijk
de knaap die aan de laatste bladzijde van een boek gekomen, zou willen dat de
geschiedenis doorloopt tot in 't oneindige.’ (‘Leven’, 748) ‘Weet ge waarmede ze
naar huis kwam? Wat ze met haar tien frank gekocht had? Een paraplu, godomme!
en niemand en heeft dat meubel durven gebruiken - hij staat nu nog op de zolder,
[...] hadden we 't [geld] maar liever verdronken’. (‘Leven’, 752) ‘Die zetel verbeeldde
in onze mening het hoogste geluk’. Tot het blad keert en de werkelijkheid tot het
hele gezin doordringt: ‘Die zetel deed daar “vreemd”, hij “vloekte” in 't huishouden’.
(‘Leven’, 753-754)
En de indruk van de Lateurs voorbeschikt te zijn voor iets beters dan gewone
‘kleermakerskinders’ (Heule, 760) strookt perfect met Blommes overtuiging ‘dat hij
voor iets beters bestemd was, en geen dagloner zou blijven.’ (‘Leven’, 755)
In Streuvels' kinderjaren was oordelen en veroordelen de burgerlijke overheid en
de kerk toebedeeld en in hun naam de vader. De kleine Frank Lateur begrijpt en
aanvaardt het onderscheid tussen goed en kwaad (nog) niet: ‘Van in den beginne is
het “goed” mij voorgekomen onder de vorm, niet van 't geen toegelaten, maar 't geen
ge-boden of opgelegd werd, als christelijke plichten; en dàt waren juist alle om 't
even vervelende dingen [...]. Naar 't geen ver-boden werd, integendeel, voelde ik mij
onweerstaanbaar aangetrokken.’ (Heule, 964) ‘Om pieternaakt in 't lauwe water te
wentelen, stelden wij ons voor als de opperste zaligheid. Toen we er volop mede
bezig waren en van de wellust genoten - aan 't worstelen en pletsen, daagde
onverwachts mijn vader op’. (Heule, 907)
Op lokaal niveau gold in uitzonderlijke gevallen, zoals bij de rellen op de
Krakeelhoek, het gezag van de gendarmen (Heule, 781-784), maar doorgaans dat
van de veldwachter (Heule, 910): ‘Dan hebben we, in gemeenschap, de indruk kunnen
ondervinden der straf [...] toen we, op heterdaad betrapt, bij 't strenge optreden van
God-de-
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Vader, onder de gedaante van Papa Kinnemare, heel de bende gezamenlijk uit het
aards paradijs verjaagd werden’. (Heule, 895-896) ‘Alzo kregen wij te vernemen dat
de veldwachter in ieder huis was geweest, er klacht had ingediend en proces-verbaal
opgemaakt voor “straatschenderij en aangebrachte schade langs de openbare waterloop
der gemeente [...]”. Dit “oordeel” werd ons gespeld op een manier dat het de gewenste
indruk miek en ons voor altijd moest weerhouden van alle deugnieterij, met bedreiging
van boete en gevangenschap.’ (Heule, 911)
Het schuldbesef gold in de eerste plaats met betrekking tot het zesde gebod11: ‘Om
die verboden dingen te noemen beschikten we toen over een rijke woordenschat, met
beeldspraak, en de zaak zelf heette: “beeste spelen”.12 Het gebeurde verdoken, enkel
omdat men wist dat het verboden was... en zonde. We waren al heel vroeg het
schaamtegevoel aangeleerd geworden’. (Heule, 967) - Voor dit ‘kinderlijk’ wangedrag
figureert in de novelle Fliepo.13 ‘Wetens en willens zondigt hij met gedachten en
begeerten tegen 't negende gebod,14 en daarom houdt hij schijnheilig zijn wezen in
't donker.’ (‘Leven’, 738). En: ‘daarom zag hij zich gedwongen geneugte te zoeken
in de drank, zijn lusten te voldoen in donkere kabberdoeskes, maar nog veel meer
met zijn gedachten, want over die dingen te horen spreken is hem ook al een geluk.’
(‘Leven’, 743)
De volwassen ‘toepassing’ van ‘onkuisheid’ in de vorm van ontrouw leveren Blomme
en Hutsebolle. Volwassenen handelen in vrijheid - ingeperkte vrijheid wel te verstaan
want het noodlot kan elk moment toeslaan: ‘hoe die boer feestelijk uitgetogen [...]
de dood ingaat, [...] de dagen en de jaren waarop hij gerekend had - knip, als met de
schaar afgesneden’. (‘Leven’, 745) Kerk en maatschappij stellen wetten en de
menselijke wil is goed maar ook bij Blomme en Hutsebolle is het vlees zwak. ‘Men
geraakt behekst door een vrouw, men loopt er voor de voeten van 't lijf, vergeet er
eten en slapen bij, tot men een tijd er mede getrouwd, zij “het wijf” geworden is [...],
maar op een wijf verslingerd worden, [...] puidon-
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nozel verliefd gelijk een schijtjongen van de eerste broek, [...] als de plaag over is,
staat ge beschaamd over uw eigen stommigheid [...]’; ‘hoe 't toch godsmogelijk
geweest is, zo stom te zijn, dat er nu eigenlijk ne keer géén gaven waren aan dat
schepsel’. (‘Leven’, 748-751)
In de donkere nacht van hun bestaan spreekt Knorre ‘virtueel’ recht over de drie
oudere drogers. Bij Blomme gaat hij achtereenvolgens schuil achter de notaris
(‘Leven’, 766), achter zijn alter ego (‘Leven’, 757, 833), achter de reus die de hoge
populier omzaagt, waarin Blomme zich als boven de kleine wereld verheven voelt
(‘Leven’, 781-782), en finaal achter Sint-Pieter (‘Leven’, 784-786). Knorre
confronteert de streber elke keer weer met zijn kortzichtigheid (‘Leven’, 777). Zijn
streefdoel - zijn eigen baas zijn op een koeiplekje - gaat in de novelle niet in
vervulling, wordt bovendien in Blommes nachtelijke dromen als materialistische
ambitie verworpen. Dit verdict treft ook de ‘simpele’ verlangens van Hutsebolle en
Fliepo. De ratelende mosselman verbrodt de kampioenen-ambitie van de schijnbaar
nuchtere duivenliefhebber Hutsebolle (‘Leven’, 775-777). En ondanks zijn sympathie
voor Knorre ondergaat ook Fliepo diens getreiter: zijn heerlijke nachtelijke droomreis
loopt met een sisser af. Straft Knorre hier zijn ‘gelijke’ af omdat deze nooit de moed
gehad heeft om zijn droom in een daad om te zetten, (‘Leven’, 772-773) ‘er eens uit
te trekken, alles te verlaten’ zoals zijn idool het hem voordeed? (‘Leven’, 767)
In Heule laat het kind Frank de sociale categorieën voor wat ze zijn, al onderkent
hij ze.15 De rijken: vlaskoopman Kinnemare (Heule, 857, 895), Auguste Lagae, die
tijdens de zondagse hoogmis op het doksaal zijn krant zit te lezen, en de rijke boer
die in de kerk altijd rechtop blijft staan. (Heule, 751, 761, 777, 795, 799, 953); de
middenklas: kleermakers, bakkers, boeren of winkeliers (Heule, 728, 798, 800, 808,
840); en de arme(re)n: knechten, leurders, meiden, werklozen, bedelaars. (Heule,
893-894, 905, 970)
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Heeft deze maatschappelijke orde sporen nagelaten in de novelle?16 Zonder dat de
cichoreidrogers tot enig daadwerkelijk verzet tegen boer of maatschappij overgaan,
zijn ze zich niettemin bewust van hun geringe positie. ‘'t Geld maakt recht wat krom
is, wijs wat dom is.’ (‘Leven’, 737) ‘Waarom heeft de een het zoveel beter dan de
ander op de wereld?’ En: ‘intussen nemen de rijken het beste deel weg’. (‘Leven’,
761) Deze mensengemeenschap schildert Streuvels in de miniatuur muizenhistorie:
‘terwijl [...] het kleinvolk, zich met een gewone suikerijboon tevreden stellen moet,
[...] zitten de voornamen, de rijken, [...] te snoepen’ (‘Leven’, 763), en ‘intussen
beulen [de anderen] om de boer of de eigenaar rijk te maken.’ (‘Leven’, 772) ‘Als
men niet geleerd is, geraakt men overal aan de steert!’ klaagt Blomme. (‘Leven’,
786)
Het recht van de sterkste. Het eerste gevoelen dat Stijn Streuvels in Heule bij de
kleine Frank constateert, is afkeer voor Aloïs Poorters, die de roep van
Frank-op-zijn-potje nabootste elke keer de peuter zijn moeder om bijstand vroeg.
(Heule, 729) Later was hem een kwelling de vraag van de buren over zijn dikke
beentjes. (Heule, 729) - Al is de grens tussen pesten en plagen niet altijd direct
duidelijk, van in zijn vroegste jaren heeft Streuvels de positie van underdog ervaren
en ook bij anderen geconstateerd: het kind tegenover de volwassene, de gezonde
tegenover de gebrekkige, de onderdanige tegenover de dominante, het individu
tegenover de groep.
In Heule waren Zot Bazijntje en de zachtaardige Naarden Koolzaad voorwerp van
pesterij. (Heule, 798, 825) De brave veldwachter Jan Kollemijn kreeg het te verduren
van zijn vrouw Siska. (Heule, 796, 910) Krotwoonster Ameliete verdrukte haar zus
Siska. (Heule, 904-905, 968) De Kortrijkse kreupele orgelvent en bedelaar Nante
Meulebroeke treiterde zijn broer Dille. (Heule, 838) De dorpsjongens bespotten Pee
Stampers om zijn opzichtige, luidruchtige manier van lopen. (Heule, 797) Ook het
verdraagzame schoenmakertje Soentje was een blijvend mikpunt van hun plaagzucht.
(Heule, 803) Onder het toeziend oog van zijn dorpsvrienden wel te verstaan
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liet schooier Maantje Poep het zoontje van de notaris in de beek vallen. (Heule, 905)
Jefke Kinnemare, zoontje van een welgestelde vlaskoopman, ontsnapte alleen aan
de pesterijen van de jongens omdat ze tijdens de vakantie wel eens in de grote tuin
van zijn ouders mochten spelen. (Heule, 894-895)
Tot de categorie zwakken behoort ook de lelijke mens. De Heulse bakker Broeke
had twee bejaarde zonen en drie dochters. De jongste zoon was schreeuwlelijk en
blijvend verdrietig om zijn aanzicht. De oudste dochter heette in de omgang ‘het
eendengat’, de jongste noemden de mensen ‘de toogplooie’, dit is: modepop. (Heule,
800-802) Streuvels confronteert ook zichzelf met zijn broer, die moeders uitgesproken
voorkeur had. ‘Als we ergens op bezoek meemochten, werd mijn broer bewonderd
en gevleid om zijn liefelijk “aangezichtje”, zijn schone krulletjes, - terwijl ik door
mijn moeder werd voorgesteld met de woorden “dat hier is onze lelijkaard!”’ (Heule,
934-935) - Ongetwijfeld lelijker dan Frank Lateur is in de novelle Fliepo, ‘het schamel
stuk mens, met een zak van een broek om de lutterbenen, een wanstaltig gelaat met
hazenlip en een paar weiogen.’ (‘Leven’, 728). ‘Gelijk hij van Ons-Heer geschapen
is - te lelijk om te helpen donderen’. (‘Leven’, 743)
Ook de halfgare is vaak voorwerp van minachting. Hij is met het kleinste kind het
grootste slachtoffer van machtsdrang. In de novelle komt weer alleen Fliepo in de
buurt van de Heulse gekken: ‘Aangezet door de luchtige toon van de Maf en Lot,
wagen de toeschouwers vooruit te komen en gaan gezamenlijk Fliepo te keer, die
een gemakkelijke prooi schijnt voor hun spotlust.’ (‘Leven’, 729) ‘Fliepo is met de
bende jonkheden gemoeid, zit met de geestdrift op de dwaze smikkel, te luisteren
naar 't geen hij met brokken en stukken van kluchtigheden kan snappen, en weet niet
dat men hem voor de aap houdt.’ (‘Leven’, 733) ‘Fliepo is van de goeie, die is te
dom, denkt niet’. (‘Leven’, 761) ‘'t Geen voor ander toehoorders klinkklare onzin
en gloeiende leugens zijn, neemt Fliepo zonder verpinken als de zuivere waarheid
op’. (‘Leven’, 767)
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Toemaatje
De zot in Het leven en de dood in den ast
We komen de ‘zot’ de eerste keer tegen bij het kaartspel van de troep ‘die Pijken-zot
jagen’ en waarbij ‘de verliezer het te verduren krijgt, terwijl de kaart afgeteld wordt’
onder het zingen van het lied dat door de bende jongens en meisjes ‘drenzend wordt
uitgegalmd’:
van heke de peke
de parmenteke
de boer zit op zijn eersgat
boer, boer, peerdstront
met de pijp al in de mond.17

Het is een gratuite bespotting van de (afwezige) boer en past volkomen in het raam
van de novelle. (‘Leven’, 733-734)
Het tweede schertsrijm weerklonk ‘die derde junizondag waarop de Fiertel uitgaat
te Ronse;18 men hoorde er de jongens de roep van de merel nadoen’:
Waar zit de zot?
Al in zijn kot!
Wat doet hij daar?
Eiers zuipen
Met hele kuipen.
Zijn die eiers goed?
Neens, menheere, ze zijn al bebroed!
bebroe-oed! (‘Leven’, 741)

In 2010 had de jubelviering ‘1150 jaar relieken van Sint-Hermes in Ronse’ plaats.
Martelaar Hermes, patroonheilige van Ronse, was van Griekse afkomst, leefde
vermoedelijk in de 3de eeuw en werd begraven in een catacombe te Rome.19 In de
eeuw van de relieken, meer precies in het jaar 860, kwam een relikwie van Sint-
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Hermes in Ronse terecht, rechtstreeks vanuit Rome of via de Sint-Salvatorabdij in
de buurt van Aken. Deze abdij was toen immers eigenares van verscheidene dorpen
in de Vlaamse Ardennen en het Henegouwse Pays des Collines, aan weerszijden van
de huidige taalgrens. Nog in de 9de eeuw werden de relieken vermoedelijk uit
voorzorg tegen de Noormannen naar Keulen in veiligheid gebracht, maar medio 10de
eeuw kreeg Ronse ze op voorspraak van de bisschop van Kamerijk definitief terug.20
Heiligen werden traditioneel tegen allerlei onheil en kwalen aangeroepen. Waarom
sommigen onder hen zich gingen ‘specialiseren’ is niet duidelijk, allicht
interpreteerden de vereerders een of ander attribuut: zowel Dimpna als Hermes
worden met een zwaard voorgesteld, en beiden werden volgens de legende onthoofd.21
Sinds 1400 wordt Sint-Dimpna in Geel aangeroepen tegen ‘ziektes in het hoofd’22
en de eerste getuigenis van Hermes als beschermheilige tegen geestesziektes dateert
van 1392. Om van zijn waanzin te genezen zond Charles VI, koning van Frankrijk
van 1380 tot 1422, een levensgroot wassen beeld van hem naar Saint-Achaire
(Acarius) in Haspres (Bourgondië) en tegelijk een naar Ronse.23 Buiten het zwaard
hebben beide sinten een geketende duivel als attribuut.24 Bezetenheid en duivels
hoorden samen. Jezus van Nazareth dreef duivels uit binnen de joodse traditie.
Stijn Streuvels bekent: ‘altijd weer boeide het mij echter om [...] met een soort wellust
de indruk van schrikhuiver te ondergaan die de zwarte ongedaante op mij teweegbracht
[...] - de enen beweerden dat het een knoestige boomstronk was, de anderen echter
- en ik zelf ook - zagen er een duivel in’. (Heule, 792) ‘Madamke Lagae [...] was,
meen ik, over de honderd jaar oud [...]. Over haar “jonge jaren” werden alle soorten
heimelijke en loense legenden in omloop gebracht, waar wij niets van begrepen,
doch op ons kindergemoed de indruk verwekten van iets waar kwaad mede gemoeid
was of met de duivel in betrek stond.’ (Heule, 797) ‘[V]oor het monster, dat in mijn
verbeelding de duivel voorstellen
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moest, had ik een geheimzinnige afschrik’. (Heule, 872) ‘Ik zie hem nog afkomen een locomotief van ouderwets model (die heette de duivel)’. (Heule, 892-893) ‘[W]e
jubelden onze geestdrift uit en wrochten lijk baarlijke duivels’. (Heule, 909)25
Ook in Het leven en de dood in den ast duikt de boze geest op. Sint-Pieter verwijt
Blomme: ‘Gewerkt voor de duivel, ja! meer ingezeten met uw geit dan met uw ziel!’
(‘Leven’, 785); ‘Is de duivel gieriger [dan de boerin], dan zal 't zijn omdat hij ouder
is.’ (‘Leven’, 738) Het serpent dwaalt overigens vooral onder virtuele gedaantes in
de novelle rond: ‘om mijn duivels los te laten’ (‘Leven’, 744); ‘als hij niet geplaagd
of geduveld wordt’ (‘Leven’, 748); ‘geen duivel die 't u uit de kop praten kan’
(‘Leven’, 749); ‘zijn duivels ontbonden’ (‘Leven’, 761); ‘de duivel roert er zijn steert
in’ (‘Leven’, 761); ‘op alle manieren geduiveld’ (‘Leven’, 777); ‘om de drogers de
duivel aan te doen.’ (‘Leven’, 788)26
Nu neemt jaarlijks op de eerste zondag na Pinksteren de duivel deel aan de 35
km-lange Fiertelommegang. In de novelle maakten de drie vrienden Polfliet, Wipper
en de verteller hun eigen rondgang, zonder ook maar een glimp van de processie op
te vangen. De vraag van Wipper: ‘Ventje, hoe is dat hier nu eigenlijk met die Fiertel?’
(‘Leven’, 743) klinkt dan ook nogal ironisch.27

Bijlage. Alfabetische lijst van de personen in Stijn Streuvels'
autobiografisch werk Heule (1942)
Van de zowat 125 personen in Heule is de verhouding man-vrouw ongeveer drie
tegen twee. Binnen de lijst van personages in Streuvels' fictionele werk is die zo goed
als hetzelfde. Zie: Omer Vandeputte, Van Achiel tot Zwarte Seis. Personages in Stijn
Sreuvels' Volledig Werk (vlonder.ovdp@base.be). Het cijfer tussen haakjes verwijst
naar de bladzijde(n) in VW 4.
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Anonieme mosselman. (837)
Anonieme veldwachter. Forse opvolger van Jean Kollemijn. (910)
Anonieme voddenman. (837)
Adolf. Blijde ongetrouwde knecht van Guido Gezelle in het huis aan de
Handboogstraat. (946)
Ameliete. Dominante vrouw, woonde met Siska in een krot, ze hielden een
geitenbok. (904, 905, 968)
Arry. Zie Poortere.
Barbara. Zie Strobbe.
Bazijntje. Zot Bazijntje, vrome ziel die met religieuze voorwerpen leurde. (798)
Berghe, Doken. Van de boerderij aan de Heulebeek waar de vrouwen karnemelk
kochten. (903)
Braaye, Mathilde. Vrouw van smid Braaye. (804, 920)
Braaye. smid. (798)
Breyne, Sarel. Voerman. (919)
Broeke. Bakker Broeke had twee bejaarde zonen en drie dochters. De jongste
zoon was schreeuwlelijk en blijvend verdrietig om zijn aanzicht. De oudste
dochter heette in de omgang ‘het eendengat’, de jongste noemden de mensen
‘toogplooie’, dit is: modepop. (801, 802)
Callewaert, Dolfiene. De winkelierster stond bekend om haar slaapstroop.
Bijgenaamd ‘de Koolmijn’. Zij lag overhoop met Treze Zjanskes. (808, 839)
Cannaert. Boer die zijn hele gezin - vrouw, zes zonen en drie dochters - verloor
aan de pest. Hij stak zijn bedrijf in de fik en vertrok naar het onbekende. (821)
Coquyt. Twintigjarige man, een van de twee dodelijke slachtoffers bij de
gedwongen ontruiming van de ‘patronagezaal’ op de Krakeelhoek. (781)
De Bruyne, Jules. Buur van de Lateurs in het laatste huis van Franks verblijf
in Heule. Hij werd tot gevangenisstraf veroordeeld voor de rellen op de
Krakeelhoek. Nadien werd hij zoals de andere veroordeelden feestelijk onthaald
door de bevolking. (784)
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- Dejaegher. Goochelaar, kwakzalver. (866)
- Deurwaarder, Juulke. Zoon van tante Stanske, alias Maria Constantia Gezelle,
en onderwijzer Charles-Louis Deurwaarder. Hij was een verre neef en vriend
van Frank Lateur. Hij moest elke zaterdag naar bakker Duitschave om Frans
brood vooraleer hij mocht gaan spelen met de andere jongens van het dorp.
(808, 841-842)
- Devos, Angela. Ongetrouwde zus van burgemeester Louis Devos. (768)
- Devos, Annatje. Nichtje van Angela, dochtertje van Louis Devos. (768)
- Devos, Louis. Burgemeester van Heule. (768)
- Devriese, Monique. Alias Monica, grootmoeder van Frank aan moeders kant.
(731)
- Dras. Zoontje van arme steegbewoners, bedelaar. (894)
- Duitschave. Bakker die aan de noordelijke grens van Heule woonde. (840)
- Duitschave, Octavie. Vrouw van bakker Duitschave. (840-842)
- Duitschave, Theresia. Dochter van bakker Duitschave, alias Treze, zie Jantje
Verdure. (802)
- Duyck. Een van de twee dodelijke slachtoffers bij de rellen op de Krakeelhoek.
(782)
- Duyck, Fonske. Vriendje van Frank in het Gankske. Stierf aan de pokken. (990)
- Fleters, Fiete. Aan het Koffiestraatje, bij wie Frank tijdens de speeltijd zijn
dorst ging laven. (832)
- Free. Brouwerknecht, kanonnier. (865)
- Frikke. Angstwekkende boswachter. (889)
- Gekiere. Boer Gekiere wekte de belangstelling bij de Heulse jeugd als eigenaar
van reusachtige zwarte hengst met gezwel aan achterbeen. (799)
- Gezelle, Constantia/Stanse. Onderwijzeres en vrouw van onderwijzer
Deurwaarder, die een kostschool in de Krakeelhoek hield. Zij was de tante van
Petrus Joannes Ghezelle, grootvader van Frank Lateur. Frank z'n ouders, Camilus
Lat-
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heur en Maria Louisa Catharina Gislena Gezelle, verlieten bij het uitbreken van
de Frans-Duitse oorlog in 1870 Tourcoing. Ze verbleven met hun kinderen
Marie Elise en Camille Henri Joseph Latheur gedurende korte tijd bij Stanse
Deurwaarder. Toen Frank Lateur (in België zonder h) op 3 oktober 1871 geboren
werd, woonde het gezin al aan de Leiaarde in Heule. Daar overleed grootvader
Petrus Joannes Ghezelle. (728, 778, 844)
Gezelle, Florence. Zuster Maria Columba, tante van Frank, gaf Engelse les aan
de Heulse kostschoolleerlingen. Zij werd erbij geroepen als er gedragsproblemen
waren met haar neefje. (759, 769)
Gezelle, Guido. Priester, oom van Frank. (728, 737, 759, 917, 926, 928, 944,
946-947, 979, 996)
Gezelle, Joseph. Nonkel Seppen, pastoor van Lendelede. (737, 760, 918)
Gezelle, Marie Louise. Vrouw van Kamiel Lateur, moeder van Frank. (741-760)
Gezelle, Maria Philomena. Non, tante van Frank Lateur, klooster aan
Sint-Jansput. (944, 979)
G(h)ezelle, Petrus Johannes. Grootvader van Frank Lateur. (753, 824)
G(h)ezelle, Petrus Joseph. Heulenaar, overgrootvader van Frank Lateur.
Vluchtte met zijn gezin voor de sansculotten. Opgeëiste soldaat in het leger van
Napoleon, deserteerde en ging als vrouw verkleed schuilen bij Kijvers. (824)
Gezelle, Pille. Vriendje van Frank Lateur in het Gankske. (990)
Gezelle, Romain. Nonkel Romaan, Brugse oom van Frank, die met zijn
vuurwerk kermis van Heule opvrolijkte. (759, 853, 868, 946)
Gheysens. Molenaar aan de steenweg naar Gullegem, tegenover het
Koffiestraatje. In die buurt betrok het gezin Lateur een woning die beter geschikt
was voor vader-kleermaker Lateur. Het huis aan de Leieaarde was namelijk te
klein en lag te ver van het dorpscentrum. (728, 729)
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- Holvoet, Doken. Boer op een ouderwetse hoeve met dreef en omwalling, volgens
de legende de heerlijkheid van Walter van Heule. (791, 812, 850, 855, 886)
- Huys. Bakker van het huis ‘de Trapkes’. (800)
- Huys, Valerie. Meisje dat de jongen Frank uit de Heulebeek redde. (739, 740)
- Jan de tamboer. Kondigde op vooravond over het dorp de kermis aan. (865)
- Jef. Onhandige leerjongen-kleermaker van Rollegem bij vader Lateur, waaghals,
boeiend verteller. Zijn oudere zus Liza hield in Rollegem een winkel open.
Vader was weduwnaar. Jef had drie broers. (983, 984, 985, 986, 987, 988, 990,
991)
- [Kalle-met-de-haak.] Watergeest bij de Heulebeek, feitelijk een tenen fuik.
(906)
- Kanuut, Tieste. Baas van Den Hert, muilhouder. Spook bij boer Sagaert. (809,
823)
- Kimpe. Jongen van arme steegbewoners, bedelaar. (894)
- Kinnemare, Jefke. Zoon van vlaskoopman, die, uitzondering onder de rijken,
wegens de grote tuin van zijn ouders mocht meedoen aan het spel van de
dorpsjongens. (894, 895)
- Kin(n)emare. Woonde in een herenhuis. Rijke vlaskoopman, vader van Jefke.
In de voortuin werd een rustaltaar voor de processie opgericht. (857, 895)
- Kinnemare. Vrouw van rijke vlaskoopman, vriendelijke moeder van Jefke.
(896)
- Kleerik. Een van de twee kramers, van slechte naam, man zonder benen. (845,
943)
- Kleppe, Baas -. Kamslager, weefkammaker. (881)
- Kollemijn, Jan. Alias Jean, ‘sjampetter’, brave veldwachter, getrouwd met
Siska. (796, 910)
- Koolzaad, Naarden. Zachtaardige gek, kindervriend, deed boodschappen voor
de smid, neuriede constant ‘Ora’. Gooide zilvergeld weg. Werd kwaad als men
hem te veel plaagde. (798, 825)
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- Koornaert, Emilie. Zat in de kleuterschool naast Frank op de bank.
Vriendinnetje dat verhalen vertelde voor Frank en hem hielp bij de breiles; ‘zij
hiet namelijk Emilie Koornaert. Zij moet een blozende, gezonde, fel opgeschoten
meid geweest zijn, met dikke kaken en koornblonde vlechten (of heb ik dit in
verband met haar naam?)’ (766)
- Kijvers. Zie Petrus Gezelle; zie Zale-Moeie. (824)
- Kyvers. Jongen van arme steegbewoners, bedelaar. (894)
- Lagae, Madamke -. Moeder van kasteelheer-notaris Lagae. Woonde met de
oude knecht en koetsier Santelein aan het eind van de Krakeelhoek. (797)
- Lagae, Auguste. Notaris-kasteelheer, voorzitter van de ‘patronage’. Hij was
een van de twee liberalen in Heule, hij zat tijdens de zondagse hoogmis op het
doksaal zijn krant te lezen. De andere liberaal was een rijke boer die in de kerk
altijd rechtop bleef staan. (751, 761, 777, 795, 799, 953)
- Lammelyn. Boer in Sint-Katarina. Zie Miel Mussely. (991, 993)
- Laperre, Pee. Dwerg aan de rand van Heule. (797)
- Lateur, Amandiene. Ongetrouwde dochter. Woonde met haar broers Fik en
Sarel in de bakkerij van de Lateurs in Avelgem. Toen zij stierf werd Franks
oudste zus Liza er huishoudster. (994)
- Lateur, Camile/Kamiel. Vader van Frank. (741-760)
- Lateur, Fik. Oom van Frank, bakker in Avelgem. (758, 994)
- Lateur, Sarel. Oom van Frank, bakker in Avelgem. (758, 994)
- Lateur, Karel. Zestien maanden jongere broer van Frank. (753, 933-941, 965,
987)
- Lateur, Petrus. Grootvader van Frank Lateur. Bakker in Avelgem. (727, 994)
- Lekke, Karel/Sarel. Ongetrouwde buur en geregelde bezoeker, kameraad van
vader Lateur, barbier en tabaksnijder. Rookte uit een ‘baardbranderke’. Toen
zijn ongetrouwde zus die bij hem inwoonde stierf, nam hij het gezin van zijn
broer
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met vrouw en zes jongens in zijn huis op. (819, 820, 821, 822, 825, 826, 827,
925, 987)
Liza. Zus van leerling-kleermaker Jef van Rollegem. (986)
Lowie. Stationswerker. (892, 893)
Maantje/Mane Poep. Jongen van arme steegbewoners, bedelaar. (893, 894,
905, 970) Dropt het zoontje van de notaris in de beek.
Maernhout, Pier. Onderpastoor in Heule, opvolger, antipode van Yserbyt.
(795)
Maertens, Piere. Norse stationschef. (890)
Maes, Achiel. Neef en vriend van Frank en buur van de Lateurs. (953, 956)
Meulebroeke, Dille. Zus van Nante. Meid van kasteelheer-notaris Lagae. (837,
838)
Meulebroeke, Nante. Kortrijkse kreupele orgelvent, broer van Dille, die hij
pestte. (838)
Meurisse. Kozijn van vader Lateur, pastoor in Houtem, Houthem-Komen. (917)
Meurisse, Domientje. Knecht van tante Stanse Deurwaarder, verre familie van
Frank Lateur. (844)
Mussely. Onderwijzer, naaste buur van de Lateurs aan de Kortrijksestraat. Toen
hij gepensioneerd was, woonde zijn nicht Catharina Vande Wiele bij hem in.
Hij riep bij Frank het beeld op van apostel Johannes, omdat hij steeds vermaande
met de woorden: ‘Kinderkes, brave zijn!’ (730, 904, 923, 989)
Mussely-Boudewijn. Brillenwinkel aan de Leiestraat. (950)
Mussely, Miel. Vriendje van Frank Lateur in het Gankske. Enig kind van
boerenknecht bij Lammelyn in Sint-Katarina. Bij wie dorpsjongens thuis waren.
Daar leerde Frank Lateur Robinson Crusoë kennen. Miel werd bakker. (991,
992, 993)
Pierke Spriets. Zie Spriet.
Plan(c)ke, Felix. Timmerman naast de Lateurs aan de Kortrijksestraat. (730,
856, 981, 982, 989)
Poepe Kosters. Bijnaam van de koster-vrijwilliger, humeurige rentenier. (796)
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- Poorter(e), Arry. Slachter; cafébaas. (805, 806)
- Poorters, Aloïs. Werkman bij de overbuur van de Lateurs aan de steenweg naar
Gullegem, die er genoegen in vond om peuter Frank te plagen. (729, 862)
- Porte, Paul. Kleermaker, onderaannemer van vader Lateur, woonde in het
Kortrijkse arbeiderssteegje Ramen - tussen Papestraat en Dolfijnkaai - met
vrouw, twee dochters en grootvader. (843, 948, 956)
- Potje-dek. Loodgieter, ketellapper, kwam op de jaarlijkse kermis langs,
bijgestaan door zijn vrouw. (860, 861, 862, 863)
- Prinse. Schele man die zelf zijn paardenmolen trok. (863, 864, 865, 866, 870)
- Rosa. Opgewekte oude meid van Guido Gezelle in het huis aan de
Handboogstraat. (946)
- Sagaert, Dolf. Zoon van boer Sagaert, die het spook Tieste Kanuut doodsloeg.
(823)
- Samijn, Wieske. In die z'n wei stond een vogelpers voor handboogschieten.
(898)
- Santelein. Naam van de koetsier van de moeder van notaris Lagae, bij wie hij
inwoonde. (797)
- Savelijn. Van Gullegem. Venter van vis en fruit, met hondenkar. (837)
- [Schinkel]. Burgemeester die aanleiding was tot een jaarlijkse wijkkermis. (946)
- Siska. Goede sukkel. Woonde bij de ‘kwade heks’ Ameliete. (904, 905)
- Siska. Vrouw van Jan Kollemijn, ‘hels serpent’. (796)
- Siskes, De -. Fanfare van Lendelede die deelnam aan de Heulse kermis. (867)
- Soentje. Schoenmaker, die de jongens plaagden. (803)
- Soens, Odiel. Vriendje van Frank Lateur in het Gankske. Oudste zoon van
Soentje. (990, 991)
- Spriet(s), Pierke. Klompenmaker. Woonde op het dorp, niet ver van de Lateurs.
(897, 898, 987)
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- Stampers, Pee. Liep stampend, een voorwerp van spot voor de dorpsjongens.
(797)
- Stant. Knecht van de smid. (805)
- Stientje. Winkelierster, overwegend van snoepgoed en fruit. (807, 847, 875)
- Stopke. Goedig vrouwtje, winkelierster, verkoopt snoep, tabak, pijpen; een van
de twee marktkramers. (845, 846, 929)
- Strobbe, Barbara. Ongetrouwde zus van de ongetrouwde Ivo Strobbe. Namen
hun zus weduwe met vier kinderen in hun huis op.
- Strobbe, Ivo. Naaste buur, geregelde bezoeker van de Lateurs, grafmaker en
kerkbaljuw. (818, 820, 821, 822, 824, 825, 827, 919, 973)
- Strobbe, Jules. Neef en vriend van Frank, buur. (953)
- Strobbe, Sooten. Hield toezicht op de kerktorenklok. (807)
- Strobbe, Stanske. Winkelierster van allerlei waren. (807, 875)
- Tante Stanske. Zie Deurwaarder.
- Tille. Huishoudster van Guido Gezelle aan de Handboogstraat in Kortrijk. (918)
- Treze Zjanskes. Raakte met Dolfiene-de-koolmijn overhoop bij de schoonmaak
van de stoep. (839)
- Uursla. Eenogige vrouw van schele Prinse. (863, 864, 866)
- Vande Wiele, Catharina. Nicht van meester Mussely, bij wie zij inwoonde.
(730)
- Vandoorn, Mielke. Zoon van bezembinder, die in een boshut woonde, stroper.
(887)
- Vandorpe. Pastoor, die een gat in zijn rechterwang had. (794)
- Van Humbeek, Pietje. Minister die de schoolwet 1879 ondertekende. Zie Van
Peeteghem. (777)
- Van Peeteghem. Onderwijzer aan de gemeenteschool, waar de negenjarige
Frank naartoe moest. Hij verloor al zijn leerlingen aan de kloosterschool door
de strijd rond de schoolwet van 1879. (775)
- Verdure, Jantje. Bakker die Streuvels inspireerde tot de gelijknamige novelle.
(802)
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- Verhamme. Eigenaar van een rosmolen getrokken door een os. (937)
- Verkamer. Boer, wekte de belangstelling van de jeugd door zijn erg hese stem.
(799)
- Verriest, Hugo. Was negen maanden geestelijk directeur van het klooster. Bij
wiens afscheid Frank weigerde verdriet te tonen. (772)
- Wanne Dok. Baker die moeder Maria Louisa bijstond bij de geboorte van Frank.
(728, 943)
- Wies. Veertienjarige leerjongen bij de Lateurs die deelnam aan de rellen op de
Krakeelhoek. (782)
- Yserbyt. Onderpastoor, die tot 15 maanden gevangenis veroordeeld werd wegens
het luiden van de brandklok bij de rellen op de Krakeelhoek. Nadien zoals de
andere veroordeelden feestelijk onthaald door de bevolking. Werd korte tijd
later op een andere parochie aangesteld. (784, 785)
- Zale-Moeie. Vrouw Kijvers. Zie Petrus Gezelle; zie Kijvers. (824, 836)
- Zuster Clothielde. Een van de onderwijzeressen van de kloosterschool. (766)
- Zuster Ignatia. Strenge non, bijgenaamd Naske Klakbille, catechiste. (771,
978)
- Zuster Kostka. Een van de onderwijzeressen van de kloosterschool. (766)
- Zuster overste. Van het klooster in Heule. (770)

Eindnoten:
1 VW 4, p. 1067.
2 Zie: Paul Thiers, ‘Stijn Streuvels, de antecedenten en Heule: het geboortedorp’, in: Jaarboek
11 van het Stijn Streuvelsgenootschap (2005), p. 158.
3 VW 3, p. 725-795.
4 ‘Leven’ staat voor Het leven en de dood in den ast.
5 Meer lichte verbanden tussen: rellen op de Krakeelhoek (Heule, 781-784) en scharminkeling
(‘Leven’, 737); paard (Heule, 799, 805, 870, 878) en (‘Leven’, 736, 739, 745, 771); zwijn
(Heule, 805-806) en (‘Leven’, 727, 736); hofhond (Heule, 896) en (‘Leven’, 736); korinten
(Heule, 847, 851) en (‘Leven’, 745); fruit (Heule, 776, 884, 895, 920) en (‘Leven’, 771); pijp
en tabak (Heule, 818, 825-826, 923) en (‘Leven’, 734, 742). Over de duivel in Heule en ‘Leven’:
zie Toemaatje.
6 1924; VW 2, p. 1763-1780.
7 De passage verdient een vergelijking met het eerste hoofdstuk van Godfied Bomans, Erik of
het klein Insectenboek van 1941.
8 G. Verbeek in ‘Inleiding’ tot Het leven en de dood in den ast. Brugge: Desclée de Brouwer,
1964, p. 7. De tekst gaat verder: ‘In Leven en dood in de Ast nu is die novelle uitsluitend geschikt
om gelezen te worden. Daarom ook heb ik alle aanbod (zelfs van 't ministerie!) radikaal
afgewezen en alle illustratie, bewerking voor toneel, voor radio, en voor televisie ten stelligste
verboden. Ze zouden het kapot maken. Hier moet de verbeelding uitsluitend overgelaten worden
aan de lezer, gelijk de dingen voorgesteld worden en gesuggereerd door de tekst.’
9 In Prutske van 1922 (VW 3, p. 263) legde Streuvels deze visie in het bewustzijn van de kleine
Prutske.
10 Ook in Avelghem is materiaal te vinden over Streuvels' omgang met tijd, o.a. p. 1010-1011.
11 Zesde gebod: Doe nooit wat onkuisheid is.
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12 Zie: boer van de Pacht, in: “Lente”, VW 1, p. 228.
13 Voor een afgewerkter beeld van Fliepo en andere nuances, zie: Tom Sintobin, ‘Spreken en
zwijgen in de ast’, in: Jaarboek 5 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2000, p.
65 e.v.
14 Negende gebod: Wees steeds kuis in uw gemoed.
15 Zie lijst als bijlage.
16 Streuvels schrijft niettemin in lyrische bewoordingen over de landelijke maatschappij. (Heule,
827-831) Door zijn vergelijking van de buren Karel en Ivo met figuren uit het Oud Testament,
benadert hij bijvoorbeeld de opvattingen van de calvinistische Amsterdamse auteur van
Portugees-Joodse afkomst Isaac da Costa (1798-1860), zoals verwoord in ‘Bezwaren tegen den
geest der eeuw’ (in: Vrijmoedige bedenkingen. Spectrum van de Nederlandsche letterkunde,
deel 20, p. 117-188). Wat in de lijn ligt van Knorres levenswijsheid: ‘Waartoe de bestaande
dingen willen veranderen? gekkenwerk!’ Zo interpelleert hij Blomme die staat te ‘purren op
zijn land’ (‘Leven’, 769-770) - En Fliepo in zijn reisdroom spreekt Knorre na met de bedenking:
‘Moet ge nu niet stomzot zijn gelijk Blomme, die daar op z'n harde gersfakken staat te beulen,
als men zulk een leventje hebben kan?’ (‘Leven’, 771)
17 Johan Roelstraete, ‘Het volkslied in het oeuvre van Stijn Streuvels’, in: Iepers Kwartier, 7
(1971), 4, p. 117. Een variante van het tweede lied staat in Prutske (VW 3, p. 289-290).
18 De Fiertel gaat traditioneel uit op Drievuldigheidszondag, dit is de eerste zondag na Pinksteren.
Streuvels dateert de Hermesprocessie in de novelle op de derde zondag van juni. In het jaar
voor de publicatie viel Pinksteren op 8 juni, en de Fiertel dus op 15 juni. Dit was de derde
junizondag.
19 Katholieke Encyclopedie, deel 13, p. 223 b.
20 Eric Devos en Ludo Collin, ‘Behoet mine zinnen...’ 1150 jaar Sint-Hermes in Ronse. Gent:
Dienst Erfgoed Provincie Oost-Vlaanderen, 2010.
21 Niet alle onthoofde martelaren werden daarom als beschermers tegen waanzin vereerd.
22 Eric Devos en Ludo Collin, o.c., p. 33: Dimpna in Geel.
23 Jean Froissart (1337-1405), Chroniques. ‘Aussi envoya-t-on pareillement à Saint-Hermer [sic]
à Ronais, lequel Saint a le mérite de guérir de frénésie et de derverie, on y envoyoit ordonnément
et dévotement l'offrande du roi.’ (Geciteerd in: Eric Devos en Ludo Collin, o.c.).
24 Op het zuidelijke kruisbeukaltaar van de Sint-Hermeskerk staat een levensgrote ‘Sint-Hermes
te Paard, met de Duivel’, en een reliekschrijn van de heilige. Zie: Eric Devos en Ludo Collin,
o.c. Cfr. p. 40 Duiveluitdrijving, - De novenes in Ronse en Geel hebben een gelijklopend
programma, cfr. p. 45.
25 ‘[Alientje] miek een kruis als ze hem zag afkomen, alsof hij de duivel meebracht’ (‘Kinderzieltje’,
1904; VW 1, p. 1494) - ‘wie de duivel zal nog uitkennen of weten te zeggen: wie en welk?
Siska of vrouw Vanneste?’ (‘Martje Maertens en de misdadige grafmaker’, 1904; VW 1, p.
1547) - ‘bij de duivel, zou hij weten dat der sperren op zijn diltezolder liggen?’ (‘Op het kasteel’,
1904; VW 1, p. 1586) - ‘of de baron ging met de duivel om en wilde hen betoveren’ (‘Op het
kasteel’, VW 1, p. 1591) - ‘zitten we nog in de klauw van de duivel?’ (‘Op het kasteel’, VW 1,
p. 1597) - ‘als van de duivel bezeten’ (‘Jantje Verdure’, 1904; VW 1, p. 1453-1454).
26 Soms heeft het bijwoord ‘duivels’ (verduiveld) een versterkende betekenis: ‘'t was duivels
lekker, Amelie kende 't om de baron zijn keuken te doen’ (‘Op het kasteel’, VW 1, p. 1594) of drukt het ironiserend waardering uit: ‘die duivelse, luie melkmoederkes’ (‘Horieneke’, 1905;
VW 2, p. 219).
27 Met het beeld ‘De Ronsiese Zot’ (1959) van Florent Devos, en de ‘Zottenmuur’ (1998) van
Ephrem Delmotte cultiveren de Ronsenaars hun bijnaam.
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De ogen van het kind en van de oude mens
Autobiografische geschriften van Stijn Streuvels en Marguerite
Yourcenar
Karel Platteau
Toen Stijn Streuvels bepaalde periodes uit zijn leven als onderwerp voor de boeken
Heule en Avelghem1 nam, kreeg hij een Vlaamse criticus tegen zich die hem verweet
dat hij bij het schrijven van deze memoires ‘zulke opvallende tekenen van seniliteit
vertoont, dat men hem literair gesproken tot het verleden mag rekenen.’2 Precies zijn
keuze voor autobiografische geschriften i.p.v. een literaire roman kreeg géén
appreciatie en botste op dergelijke kritiek. Streuvels verweerde zich verontwaardigd
in een brief aan De Bom op 25 maart 1946 en hakte op die kritiek in: ‘Ik wil me
gaarne onder de mussen rekenen’.
De laatste dertig jaar zien we een tegenbeweging: critici hemelen boeken op die een
memoires-achtig karakter dragen, en dus een bepaalde periode van het leven beslaan
of een autobiografisch thema ontwikkelen. Zowel Leo Pleysier met 4 boeken,3 Bart
Moeyaert ook met 4 boeken,4 als Dimitri Verhulst (De helaasheid der dingen, 2006)
en ook Tom Lanoye (Kartonnen Dozen, 1993, Sprakeloos, 2009) mochten voor het
decor van hun autobiografische jeugd of dat van hun familieleden altijd veel lof in
ontvangst nemen. Zelfs vaak gepaard gaand met wrevel tegenover een literaire jury
die het waagde een dergelijk werk géén Gouden Uil te gunnen zoals met Sprakeloos
van Lanoye het geval was. Maar ook hedendaagse Vlaamse stand-up comedians
grijpen o zo graag naar dit autobiografisch thema: Günther Lamoot met Softie en
Wouter Deprez met Je zal alles worden. En ze halen er grote successen mee...
Tijden veranderen, de smaak van critici blijkbaar ook. En Streuvels had daarom
overschot van gelijk met zijn ergernis.... ‘Eunu-

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

102
che und Kritiker sind gleich. Beide wissen wie man etwas macht’ zei ooit de
Nederlands-Duitse actrice Adèle Sandrock, maar naast het ‘wie man etwas macht’,
gunde men Streuvels géén vrije keuze voor ‘was man macht’ of voor het thema van
zijn boeken. In 1946 lag het verwachtingspatroon anders. Toch hadden zovele
schrijvers van wereldformaat al voordien hun memoires geschreven. Vaak op
gevorderde leeftijd. Dergelijk autobiografisch proza was géén accuraat chronologisch
verslag, maar meestal een vlot verhaal in een literaire stijl.
Streuvels citeert dan ook Proust met ‘Se souvenir c'est imaginer son passé’, als
aanvangsmotto van Avelghem. (VW 45, 1001)
In dit artikel vergelijken we het betwiste thema bij Streuvels met die werken van
Marguerite Yourcenar die ongeveer hetzelfde thema bevatten. Maar we hadden dit
net zo goed kunnen vergelijken met andere grote schrijvers die laten zien hoe zij als
kind alles in zich opzogen wat later als stof diende voor literair werk. Bijvoorbeeld
Kleine herinneringen (2007) van José Saramago, eigenlijk een simpel relaas van
herinneringen uit zijn eerste 15 levensjaren. Of die andere Nobelprijswinnaar, de
Turkse schrijver Orhan Pamuk, die een wereldforum haalde met Istanbul:
herinneringen en de stad (2003) waar de jeugdherinnering de rode, weemoedige
draad uitmaakt. Het is immers een universeel thema dat zowel een Bulgaars auteur
als Ilija Trojanow (De wereld is groot en overal loert redding, 1996) als de
Joods-Amerikaanse auteur Philip Roth (Mijn leven als man, 1974) of een Japanner
als Junichiro Tanizaki (Kinderjaren, 1956) tot de belangrijkste schrijvers van de
twintigste eeuw laat behoren. Streuvels was zich bewust van dit ‘opzuig-fenomeen’
van zijn kinderjaren en hij haalde daarom in Avelghem ook Edmond Jaloux aan:
‘L'homme est en partie formé par les horizons qu'il a contemplés dans son enfance.’
(VW 4, 1067) De hier geciteerde auteur en criticus, Edmond Jaloux (1878-1949),
was trouwens een bewonderaar en een goede vriend van Marguerite Yourcenar.
Er bestonden vroeger al voorbeelden van andere auteurs vòòr Yourcenar en
Streuvels, die hun jeugd en kindertijd beschreven.
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Zoals het boek van Maksim Gorki Uit mijn kinderjaren (1913)6 in een Franse vertaling
en de autobiografische trilogie van Leo Tolstoj, die Streuvels in bezit had: Kinderjaren
(1852), Jongensjaren (1854), Jeugd (1857).7 Van Marcel Proust las hij het
omvangrijke A la recherche du temps perdu in 1926 en kocht het (opnieuw?) aan in
de uitgave van 1947.8
Marguerite Yourcenar bezat en las praktisch al de boeken die net hierboven aan
Streuvels gerelateerd worden9 in Franse vertalingen, en de trilogie van Tolstoj kocht
zij zelfs opnieuw aan in 1975 en Proust ook opnieuw in haar sterfjaar 1987.
Voor dit comparatistisch onderzoek beperken we ons tot twee autobiografische
boeken per auteur, hoewel hun oeuvre meer dergelijke werken bevat. Voor dit
onderzoek zijn dat: Le labyrinthe du monde I: Souvenirs pieux (1974) en Le labyrinthe
du monde II: Archives du Nord (1977) van Marguerite Yourcenar. We gebruiken
daarvoor de vertalingen 's Werelds doolhof I: Dierbare nagedachtenis vertaald door
Ton der Stap en Theo Duquesnoy (Ambo, 1983) en 's Werelds doolhof II: Archieven
uit het Noorden (Ambo, 1985) vertaald door Jenny Tuin. Wij stellen die twee werken
tegenover Streuvels' Heule (1942) en Avelghem (1946) uit Volledig Werk 4. Wij
kozen bewust voor deze beperking, omdat een grondige vergelijking haar grenzen
kent en beter haalbaar is bij exemplarisch diepgaand onderzoek. Dat nadien kan
doorgetrokken worden naar overig autobiografisch werk zoals Ingoyghem (1951-1957)
of Le labyrinthe du monde III: Quoi? L'Eternité? ('s Werelds doolhof III: Wat? De
Eeuwigheid) uitgegeven na de dood van Yourcenar in 1988.
Streuvels was 70 jaar toen hij Heule schreef in 1942, en 75 bij Avelghem. Yourcenar
respectievelijk 71 in 1974 toen zij Souvenirs pieux schreef en 73 bij Archives du
Nord. Daarom is de titel boven dit artikel ontleend aan een gepast citaat van
Yourcenar:
De ogen van het kind en van de oude mens kijken met de rustige
onbevangenheid van wie nog niet het bal masqué is binnengegaan of alweer
weg is. En heel die tussenperiode schijnt een
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vergeefs tumult, schermutselingen in de ruimte, een nutteloze chaos,
waarvan men zich afvraagt waarom men er doorheen is moeten gaan.10
Inhoudelijk lijkt dit onderzoek moeilijk haalbaar, want Streuvels behandelt de eerste
twaalf jaren uit zijn leven in Heule en dan de volgende 22 jaar in Avelghem, terwijl
Yourcenar aan het einde van het tweede boek amper zes weken oud is. Zij schildert
veeleer een beeld van haar voorouders en familieleden en van haar ouders in de Belle
Epoque, naar haar kinderjaren toe, vanuit haar opvatting:
Heel de mensheid en alle leven gaan door ons heen, en als dat de weg heeft
gekozen van een bepaalde familie en een bepaald milieu, die van onze
kinderjaren, dan is dat niets anders dan een toeval tussen zoveel andere.11
Toch leert een vergelijkend onderzoek van deze memoires meer dan men op het
eerste gezicht zou denken: hoe twee grootmeesters van de Europese literatuur een
reconstructie opvatten, welk standpunt ze daarbij innemen als verteller, de keuze van
hun personages, de weergave van en de reflectie over hun eigen diep kinderlijk
gevoelsleven, en de beschouwingen over de context waarin ze toen leefden. Ook hun
aangewende stijl is zeer revelerend om een degelijke, relevante vergelijking uit te
werken. In dit onderzoek komt geen enkel waardeoordeel aan bod.
De vier boeken zijn per definitie egodocumenten,12 waarin de schrijvers in de hele
tekst aanwezig zijn als beschreven of als schrijvend onderwerp. Beide auteurs geven
bovendien een inkijk in karakter, leefwijze en leefomstandigheden van andere
personen rondom hen. Hierdoor zijn hun werken ook van groot belang voor de studie
van de sociale geschiedenis. Maar men moet expliciet rekening houden met het erin
verwerkte zelfbeeld en de stilering.
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Deze vier autobiografische boeken behoren tot een genre dat onder ‘Wahrheit und
Dichtung’ valt. Want elke reconstructie van een eigen verleden blijft hoe dan ook
toch een constructie.
De uitgever Gallimard rangschikt deze werken van Yourcenar in de prestigieuze
Pléiade-uitgaves onder: Essais et mémoires. Dat is een goede poging om dit genre
te duiden. Want haar memoires zijn méér dan boeken gevuld met souvenirs en
beschouwingen. Haar concept is een heel eigen mengsel van een eigen universum
en een familiekroniek in een romaneske vorm gepresenteerd.13 Streuvels gaat niet
altijd zo ver, hij blijft nauwer bij een chronologische of thematische behandeling van
aspecten uit zijn leven; op dit element gaan we in dit artikel dieper in. De memoires
van beiden zijn ook een vorm van bekentenisliteratuur waarin zij terugblikken op
een deel van hun leven en dat van ouders, familie en kennissen beschrijven, samen
met hun gevoelens en oordelen daarover, toen en nu bij het schrijven van de boeken.
Yourcenar is in haar memoires bovendien vaak geen echte getuige van bepaalde
gebeurtenissen, maar ze richt zich op anderen die veeleer centraal staan dan zijzelf,
haar vader bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk doet ze het toch draaien om zichzelf, als
kindje van toen, als resultante van generaties ver. Streuvels pretendeert echter ook
géén historische reconstructie van die vroege jeugd, zijn aangehaald citaat van Marcel
Proust: ‘Se souvenir c'est imaginer son passé’ is dan ook zeer toepasselijk. Biografen
vonden trouwens in de vier werken van dit vergelijkend onderzoek lacunes of verkeerd
gedateerde herinneringen bij beide auteurs. Uit ‘veiligheidsoverwegingen’ schetsen
we daarom eerst een objectief beeld met verschil en gelijkenis tussen de groeijaren
van beide auteurs naar het schrijverschap toe, aan de hand van feiten door biografen
bijeengebracht. Maar daarin overlopen we ook enkele minieme gelijkenissen in hun
ontluikend schrijverschap en de bekroning ervan.
Gewapend met deze contextuele kennis, focussen we ons nadien ten volle op
belangrijke aspecten in de vier memoires.
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Wahrheit in hun verschillende afkomst en jeugd
De feiten en de parallellen
De biografen van Streuvels14 leren ons hoe karig de materiële situatie van een Vlaamse
‘kleine’ middenstander er uitzag op het einde van de negentiende eeuw. Streuvels'
vader, Kamiel Lateur, behoorde tot deze groep: als kleermaker thuis, de enige
kostwinner. Dit had automatisch gevolgen voor de materiële bezittingen van het
gezin (toch behoorden boeken daartoe), voor voeding en kleding, de bewoning van
vier verschillende huurhuizen in Heule en voor de scholing van zijn vier kinderen.
Ze groeiden op in het landelijke dorp en leefden er in nauw contact met de natuur
en het platteland. Voor zijn zoon Frank Lateur (1871-1969) lag een gewone
schooljeugd in Heule voor de hand: van kleuterklas naar lagere school, met thuis de
‘opvoedende’ boekjes van toen en parochiaal toneel als dorpsamusement. Door een
ingreep van zijn oom, Guido Gezelle, volgden er voor de jongen nadien nog een paar
jaar secundair onderwijs in Avelgem. Behalve om daar boeken te lezen en
bibliothecaris te spelen van de schoolbibliotheek en een kerstopstel met succes te
schrijven voor de volledige schoolpopulatie, bracht hij geen enthousiasme op voor
dit middelbaar onderwijs. Die studie mislukte dan ook en er kwam snel een
bakkersopleiding, als Frank bijna vijftien jaar oud was. Onder andere in Brugge,
waar hij zeer graag verbleef, naar boeken speurde en vaak tentoonstellingen en musea
bezocht en er enthousiast toneelvoorstellingen en opera's bijwoonde in zijn weinige
vrije tijd. Deze kennismaking met kunstvormen maakte een diepe indruk. Na twee
jaar pasteibakkeropleiding moest hij echter terug naar het gezin Lateur. Zijn vader
was al ziek en kon zijn kleermakerberoep niet meer uitoefenen. Hij stierf in 1897.
Daardoor werd zoon Frank Lateur als bakker de kostwinner voor het gezin, in de
familiale, overgenomen bakkerij in Avelgem. Hoewel hij instond voor alle inkomsten
voor moeder, broer en zussen, hing hij af van zijn moeders goodwill om nu boeken
te kunnen kopen op een systematische manier. Toch verslond hij heel veel literaire
werken
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in zijn vrije tijd en studeerde hij vreemde talen om die boeken in de oorspronkelijke
taal te kunnen lezen. Zo verkende hij de wereldliteratuur en de ‘klassiekers’ op eigen
houtje. De drang om te schrijven en het talent ervoor had hij op 14-jarige leeftijd
met zijn kerstverhaal al gedemonstreerd op school. Als jonge bakker schreef hij eerst
gedichten en wou hij een roman starten, maar dat gelukte hem niet zo goed. Na
vertaalwerk van Franse verhalen, schreef hij uiteindelijk zelf korte stukken. Hij
publiceerde voor het eerst een verhaal in 1894 in een tijdschriftje, hij was dan 23
jaar oud. ‘Pijm’ hanteerde hij als zijn eerste pseudoniem, maar dat verving hij nadien
door het definitieve ‘Stijn Streuvels’. Hij droomde er al snel van te leven van zijn
pen en publiceerde tal van schetsen. In 1899 verscheen zijn eerste boek, als een
selectie van eerder gepubliceerde stukken. Hij was dan 28 jaar oud. Hoewel er veel
kritiek losbarstte, ging hij door met publicaties in allerlei tijdschriften. Later met
volwaardige romans. Maar hij bleef bakker in Avelgem tot 1905. In dat jaar, hij is
dan 34, wordt hij voltijds schrijver en gaat hij in het Lijsternest wonen, in Ingooigem.
Hij huwt en schrijft talrijke verhalen en romans en de uitstekende novelle Het leven
en de dood in den ast.
De oorlogen dwongen hem en zijn gezin de woonst korte tijd te verlaten, maar ze
keerden er telkens terug. Hij ging graag en vaak op cultuurreis met vrienden, als dat
financieel voor hem mogelijk was. De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde nam hem al op als lid in 1911. Hij kreeg talrijke literaire prijzen o.a.
in 1962 in Den Haag de hoogste literaire onderscheiding in de Lage Landen: de Prijs
der Nederlandse Letteren.
Hoe anders voor Marguerite Cleenewerck de Crayencour.15 Geboren in Brussel, in
1903, in een adellijke familie. Haar moeder sterft als zij nog een baby van tien dagen
oud is. Zij groeit op in een kasteel op de Zwarte Berg, bij het dorpje Sint-Jans-Kapelle
in Frans-Vlaanderen. Hier kan ze als kindje genieten van het park, de landerijen
eromheen en vooral van de dieren. Maar ze verblijft vaak in Brussel en in Rijsel.
Want haar vader is een aristocraat. Hij
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oefent geen beroep uit, maar heeft voorlopig genoeg inkomsten van zijn boerderijen.
Zijn dochtertje hoeft helemaal niet naar school, hij zelf staat in voor haar scholing.
Dit was niet ongewoon in de adellijke middens. Dat privé-onderwijs was ook heel
praktisch omdat de vader zo vaak op reis ging. Hij nam zijn dochtertje mee en de
lessen liepen gewoon door in het buitenland. In 1912 verkoopt hij uit financiële nood
(zijn gokverslaving) het domein op de Zwarte Berg en gaat met haar in Parijs wonen.
Maar hij koopt in Westende een villa, waar zij drie jaar na elkaar de zomer
doorbrengen. Zij verblijft enkele jaren in Londen tijdens de Eerste Wereldoorlog,
daarna woont ze weer in Parijs. Met haar vader leest ze enorm veel boeken, van een
hoog literair gehalte, en helemaal niet de canon van de kinder- of jeugdboeken uit
die tijd. Integendeel: Tolstoj, D'Annunzio, Plato, Shakespeare, Goethe... tot ergernis
van de familie. Ze volgt lessen Grieks bij een lerares en studeert Italiaans op haar
eentje. De financiële problemen groeien echter sterk aan en ze wijken uit naar
Zuid-Frankrijk (o.a. Monte Carlo). Als ze zestien is, besluit Yourcenar schrijfster te
worden en ze schrijft gedichten en drama's in verzen. Ze puzzelt een pseudoniem
door een anagram te maken van haar familienaam. Als ze achttien is, verschijnt haar
eerste publicatie, volledig gefinancierd door haar vader. (Ook haar tweede publicatie
financierde hij trouwens). Daarna wou ze een grote roman schrijven waarin ze de
geschiedenis van haar familie zou verwerken. (Hiervan komen echo's voor in de
besproken memoires van dit artikel). Zij laat dit plan echter varen en in 1929 verschijnt
haar eerste roman. Haar vader sterft in dat jaar, geruïneerd, en zij begint een
nomadenleven in tal van Europese landen dankzij de erfenis van haar moeder. Van
dan af publiceert zij veel en met grote regelmaat. Zij behoort daardoor tot het Parijse
literaire milieu. In 1939 neemt ze de boot naar de VS en woont ze in Manhattan en
in tal van andere plaatsen, met haar partner, Grace Frick. Ze schrijft verder, ze kopen
een huis in Mount Desert Island (Maine) en leven en reizen veertig jaar samen. In
1970 wordt ze lid van de Académie Royale de Langue et de Littérature Française
van België en in 1980
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van de Franse academie als eerste vrouw in de toen 345 jaar oude geschiedenis van
deze instelling.
In dit beknopte feitenrelaas valt op hoe beide auteurs vroeg en op een intense manier
kennismaakten met de literatuur en de kunsten, hoe ze beiden de intentie hadden om
voltijds schrijver te worden en hoe ze later in hun leven een doorbraak kenden op
Europees niveau. Maar hun afkomst en jeugd was totaal verschillend. De
boekeninventaris van Streuvels vermeldt geen enkel werk van Yourcenar en hij
citeerde haar nooit, wellicht las hij haar boeken niet. En het omgekeerde geldt
evenzeer, haar boekeninventaris vermeldt geen enkel werk van Streuvels.

Wahrheit und Dichtung in hun autobiografisch werk
De titels
Beide auteurs werkten met het concept van een trilogie voor hun memoires. Bij
Streuvels stond dit drieluik nogal vlug vast, en naast de genoemde twee delen, volgde
later Ingoyghem.16 De titels van deze drie boeken zijn toponiemen die de volgende
lading dekken: in deze gemeente woonde en leefde ik en precies die jaren daar ter
plaatse beschrijf ik hier. Het zijn dus geenszins geschiedenisboeken over de dorpen
zelf, hoewel de dorpelingen en veel lokale aspecten aan bod komen.
Elk boek uit de trilogie van Yourcenar kreeg een zelfde boventitel en een
afzonderlijke titel. De boventitel voor de drie delen bevat een dubbele bodem: Le
labyrinthe du monde (vertaald als: 's Werelds doolhof). Deze titel slaat in de eerste
plaats op het Tsjechische boek Labyrint světa a ràj srdce uit 1631 van Jan Amos
Komensky of Comenius (1592-1670). Het boek was vertaald in het Engels als
Labyrinth of the World and Paradise of the Heart. De vader van Marguerite had
tijdens zijn leven dit Tsjechische werk vanuit de Engelse vertaling in het Frans
vertaald, onder de titel: Le labyrinthe du monde. Op eigen kosten publiceerde hij het
in 1919 en kreeg van het
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Tsjechoslovaakse ministerie voor cultuur een lofbrief toegestuurd als antwoord op
zijn zending van een gratis exemplaar. Maar voor de rest kreeg het boek géén
aandacht. Marguerite bracht met het hergebruik van deze boventitel voor haar trilogie
mogelijk een eresaluut aan haar vader.17 Deze specifieke betiteling is echter dubbel
naar onze mening, de boventitel heeft ook een symbolische betekenis en geldt als
metafoor: memoires reveleren immers altijd aspecten over het verloop van het leven
zoals het zich aandient, en die zien er vaak uit als een doolhof, een labyrint. In een
interview met Matthieu Galey met specifieke vragen over deze titels, antwoordde
ze:
U kunt het ochtendblad niet lezen of 's avonds naar de radio luisteren of
u wordt geworpen in een labyrint van gebeurtenissen en mensen [...] in
dit speciale geval heb ik het ontleend aan [...] Comenius. [...] Heel de
mensheid en alle leven gaan door ons heen, en als dat de weg heeft gekozen
van een bepaalde familie en een bepaald milieu, die van onze kinderjaren,
dan is dat niets anders dan een toeval tussen zoveel andere. Waarom zou
je je, als je jong bent, over je jeugd buigen, tenzij uit ziekelijk narcisme?
Daarna [...] komt er een moment waarop wij in sommige opzichten de
rekening gaan opmaken, sommige paden opnieuw gaan afleggen om beter
het punt te kunnen situeren waarop wij ons bevinden.18
De afzonderlijke titel Dierbare nagedachtenis slaat op de bidprentjes die op de
begrafenissen werden uitgedeeld ter nagedachtenis van de overledene en waarop
deze titel telkens stond. Zij gaat dan ook terug naar het tijdstip van haar geboorte,
om over haar oorsprong te vertellen, maar ook naar lang daarvoor om over de ‘haren’
te vertellen in één adembenemende schildering. In Archieven uit het Noorden
bewandelt zij de omgekeerde weg, vanuit de verre geschiedenis via de wieg van haar
voorouders, in het Noorden van Frankrijk, in Frans-Vlaanderen tussen Belle (Bailleul)
en Cassel tot haar geboorte.
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Hun opzet
Wat willen Streuvels en Yourcenar bereiken met deze memoires? Beiden geven
hierop antwoord. Streuvels geeft dit expliciet aan op drie manieren, in de inleiding
tot Heule: ‘Ik vrees dat het een boek wordt eigenlijk meer voor me-zelf dan voor de
lezer’. (VW 4, 725) Dat is één opzet en hij voegt er een tweede aan toe met een citaat
van de succesvolle uitgever Bernard Grasset (hij gaf als eerste in Frankrijk Marcel
Proust uit!). Het is het eenvoudige citaat: ‘Pour mon plaisir’ en in Avelghem klinkt
dit tweede opzet ook als aanhef: ‘Weeral en nog eens: voor mijn plezier’.19 Maar hij
eindigt Heule met een bekentenis over het relaas van zijn kinderleven daar en haalt
weer het eerste opzet aan: ‘Maar nu het neergeschreven is, kom ik al meer tot de
overtuiging het uitsluitend gedaan te hebben voor me-zelf, en niet om door anderen
gelezen te worden.’ Hij gaat echter verder met een derde doel dat hij gerealiseerd
heeft:
Ik voel het aan als een ontlasting, na 't volbrengen van een taak waartoe
men zich inwendig verplicht weet - iets dat ik in mij droeg - een getuigenis
die anders zou verloren gegaan zijn, daar het weergeven der werkelijkheid
uit het verleden slechts in de herinnering kan benaderd worden. (VW 4,
997)
Hier treffen we dus een derde opzet aan om deze memoires te schrijven: een taak
volbrengen, een innerlijke verplichting, iets wat men doen moet op een bepaald
moment.
Bij Yourcenar is er niet zozeer het plezier om een relaas te brengen en heeft zij niet
het gevoel memoires te schrijven voor zichzelf maar zij heeft wél het gevoel dat
Streuvels had bij zijn derde opzet: zij moest écht proberen deze memoires te schrijven,
het was als een innerlijke verplichting:
Ik ben aan dat avontuur begonnen toen ik ongeveer zestig was. Als ons
de tijd ervoor is gegund, komt er, denk ik, altijd een
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moment waarop wij proberen de rekening op te maken, lijnen te trekken
[...].20
En in hetzelfde interview herhaalde ze:
Daarna, dat heb ik je al gezegd, komt er een moment waarop wij in
sommige opzichten de rekening gaan opmaken, sommige paden opnieuw
gaan afleggen om beter het punt te kunnen situeren waarop wij ons
bevinden. Misschien is dat ogenblik voor mij wel gekomen.21
Streuvels twijfelde wel eens bij het schrijven van zijn memoires of hij niet bezig was
met beuzelarijen te vertellen:
[...] heeft het wel zin, is het niet onnuttig, beuzelachtig, mij bezig te houden
met die persoonlijke belevenissen, herinneringen uit mijn jeugdleven op
te halen? Wie zal er iets aan hebben? (Avelghem, VW 4, 1154)
In een dergelijk geval zocht hij citaten op die hem steun boden om verder te gaan.
Zo haalde hij op dezelfde pagina de auteurs Jean Henri Fabre, Jos. Holzner en
Archibald Joseph Cronin aan met een Frans, een Duits en een Engels citaat als ultieme
argumenten om toch zijn memoires te schrijven. Gevolg: ‘met mannen van het
hierboven aangehaalde, voel ik mij in treffelijk gezelschap. Vooruit dan maar.’ En
verder in Avelghem zijn dat nog Rilke en de Maupassant die passende tussentitels
boden voor hoofdstukjes (‘Wir besitzen von der Vergangenheit nur das, was wir
lieben. Und wir wollen alles Erlebte besitzen’ (VW 4, 1161) en ‘Qu' ils sont exquis
les souvenirs des anciens printemps! Ces années de joie où la vie n'était qu'un triomphe
et qu'un rire!’ (VW 4, 1184). Het citaat van Proust over ‘imaginer son passé’ werd
het motto van heel het boek, terwijl een ironisch citaat van Tagore in het Engels paste
om een hoofdstukje ‘schoollopen in Avelgem’ in te leiden. (VW 4, 1007) Idem voor
de citaten
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van Daphne du Maurier (VW 4, 1107), Henri Troyat (VW 4, 1221), Shakespeare
(VW 4, 1237) en Henri de Montherlant. (VW 4, 1246)
Dit veelvuldig gebruik van motto's en citaten paste Streuvels al toe in Prutske
(1922), een werk dat door vele critici eenzijdig ingedeeld werd in het autobiografische
genre.22 Elke Brems zag in deze techniek een middel om
het particuliere (biografisch geïnspireerde) verhaal in te bedden in een
ruimere, intertekstuele context [...]. Die [motto's] verhogen het literaire
karakter van Streuvels' boek en vormen een dam tegen het verwijt van
anekdotiek en particularisme. [...] De motto's sturen de lectuur dus weg
van het kleine en bijzondere, naar het grote en algemene toe: de lezer wordt
opgeroepen om een diepere betekenis te zoeken in de details en anekdotes.
Ze geven ook de belezenheid en eruditie van de schrijver/verteller aan,
een functie die gedeeld wordt door het inlassen van (anderstalige) citaten.23
Het is ook met een citaat dat Streuvels verantwoordt waarom zovele van zijn verhalen
in het geboortedorp Heule te situeren zijn.
Al mijn belangstelling [...] en 't geen er in gebeurde kwam voort uit
herinneringen gesitueerd te Heule. Nu komt me de bewering te binnen die
ik bij Jacques Carat eens gelezen heb: ‘Il est fréquent et légitime qu'un
auteur se penche sur sa jeunesse, c'est ce qu'il connait le mieux.’ (Avelghem,
VW 4, 1246)
en met een citaat van Jean Legrand, ‘Ecrire, c'est raconter sa vie’ (VW 4, 1226),
beaamt hij hoe hij vreest in zijn omgeving als auteur herkend te worden.
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Hun vertelperspectief en verteltechniek
De positie van waaruit de lezer beide boeken van Streuvels waarneemt, is wisselend.
Meestal is er een duidelijk auctoriaal vertelperspectief, de verteller is alwetend, hij
beschrijft dan ook accuraat het interieur van verschillende huurwoningen, het precieze
uitzicht van de omgeving en de materiële verschijning van personages. Hij weet ook
alles over hun motieven en gedachten, en net dan speelt de verteller zelf mee. Dan
komt de ‘ik’ snel aan bod of de meervoudsvorm ‘we’. Een citaat ter illustratie met
een toegevoegde cursivering om die alwetende ik-figuur aan te geven:
Daar Ivo en Karel om 't even zwijgers waren, ontstonden soms lange
stiltepozen in het gesprek. Nooit bleef de een noch de ander lang aan 't
woord, tenzij het een doorlopende vertelling gold; maar ze losten malkaar
af met een enkele beschouwing, of om een bijzonderheid aan te vullen.
Zulk een stiltepoos bracht het gesprek dan ook gewoonlijk op een heel
ander onderwerp: dingen waarop, naar ik meende, zij hadden zitten
rumineren. [cursivering KP] (Heule, VW 4, 820)
De verteller staat dus ‘boven’ het verhaal, want hij ziet neer op alles wat gebeurt.
Maar het waarom of het hoe van dat beschreven gedrag van die twee mannen blijkt
vanuit de ‘ik’ verteld te worden. Deze vertellende ‘ik’ is voortdurend aan het woord
en vertelt over zijn eigen belevenissen, over een belevende ‘ik’. Daardoor speelt ‘ik’
de hoofdrol en fungeert ‘ik’ praktisch altijd als hoofdpersoon. Maar de lezer krijgt
veel meer dan flashbacks of regressies van een ‘ik-persoon’. Het auctoriale
vertelperspectief bezorgt de lezer een thematisch ingedeeld maar toch chronologisch
verhaal in Heule, terwijl Avelghem een puur chronologisch verhaal is. Waarin een
leuke, een droevige, een sentimentele ‘ik’ optreedt en over zijn gevoelens en gedachten
rapporteert. De lezer behoudt dus een compleet overzicht (auctoriaal), omdat hij
meer verneemt dan dat wat de ‘ik-persoon’ vanuit zijn oogpunt ziet en erover
rapporteert. Bijvoorbeeld deze eerste zinnen:
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Ik ben geboren te Heule, aan de Leiaarde. Dat is: bij 't inkomen van het
dorp, langs de steenweg van Kortrijk, het eerste huis voorbij de bareel van
de spoorweg. ‘De Leiaarde’, vroeger een hofstede, oud leengoed, alsmede
een wijk te Heule - [...] - nu een herberg met die naam als uithangbord.
(Heule, VW 4, 727)
Het ik-perspectief in combinatie met de o.t.t. bij de aanvang van het boek werkt direct
confronterend: ‘Ik ben geboren te Heule’. Net alsof iemand tegenover je zit en verslag
doet. Paradoxaal genoeg is het moeilijk je te identificeren met een dergelijke
ik-verteller, en het effect van de confrontatie is daarom groter dan bij een puur
auctoriaal perspectief in de aard van: ‘Er was eens een jongen geboren in Heule, aan
de Leiaarde...’. Streuvels past de techniek toe van een verteller met luisteraars, die
nu en dan de betrokkenheid van zijn publiek verhoogt door retorische vragen te
stellen, of bemerkingen te maken op zijn eigen verhaal. Wat in lichaamstaal knipogen
zouden zijn. Hij wil boeiend aan de aanwezige luisteraar/lezer vertellen en speelt
daarom met beide perspectieven: auctoriaal én ik-perspectief. Daarom neemt hij de
lezer op in zijn verhaal en voegt hij te zijner attentie vaak tussenzinnetjes toe, tussen
gedachtestrepen, maar ook vraagjes, tussen haakjes. Zoals in Heule: ‘Wat er verder
tussen de eigenaar - de notaris van 't kasteel a.u.b. - en moeder afgehaspeld werd,
[...]’. (VW 4, 761) ‘Emilie Koornaert. Zij moet een blozende, gezonde, fel opgeschoten
meid geweest zijn, met dikke kaken en koornblonde vlechten (of heb ik dit in verband
met haar naam?)’ (VW 4, 766) ‘En ik hield van haar als van mijn engelbewaarder.
We waren beste kameraden, kwamen in alles goed overeen, gaven elkaar geschenken
(en wat moeten dat voor geschenken geweest zijn!?)’ (VW 4, 766) Of hij geeft de
lezer en passant inzicht in de structuur van zijn verhaal. Zo vertelt hij over de
‘lokaaltrein’ die ‘een kwartier later’ zou aankomen. (VW 4, 891) Dan last hij een
tussenverhaaltje in, want net tijdens een dergelijk kwartiertje haalde hij met
leeftijdgenootjes allerlei kattenkwaad uit, waartoe dierenmishandeling met kikkers,
insecten en slakken ook behoorde, maar waarover de ik-verteller
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zich nu schaamt. ‘Ik schaam me te moeten bekennen daar aan meegedaan te hebben’.
(VW 4, 891) Daarna keert de alwetende verteller terug tot zijn hoofdverhaal en hij
formuleert een laconieke mededeling over het tussenverhaal: ‘Dit nu is een intermezzo
in afwachting dat de trein van kwart voor zeven aankomt.’ (VW 4, 892) Het is precies
een verteller uit Brechts theater die tussen de scenes door, de situatie op het toneel
beschouwt.
Als laatste techniekje hanteert Streuvels de directe aanspreking van personages in
zijn boek Heule, de climax hierin betreft de hierboven vermelde ‘Karel en Ivo’. Zij
krijgen een ware grafrede toebedeeld over meerdere bladzijden heen. (VW 4, 829
tot 831) Maar ook tot het lezerspubliek spreekt Streuvels vaak: ‘Ik moet niet zeggen
dat het met die nieuwe [sjampetter] voor ons op straat niet meer veilig was’. (VW
4, 910) Ook hier weer dat ‘Verfremdungseffekt’ van Brecht waardoor de
hoofdrolspeler (de ik-figuur) zich afstandelijk opstelt of zijn rol of de situatie
analyseert. In Avelghem past hij al de bovengenoemde contactmiddeltjes veel minder
toe, maar wendt ze louter aan om een inkijk in zijn ontluikend schrijverschap te
geven, dan hanteert hij de ‘ik’-figuur en het bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’ (‘In
Maart '96 verscheen er De witte zandweg (mijn eerste stuk autobiografie!)’ (VW 4,
1197) - ‘[...] mijn voordracht: “Hoe men schrijver wordt”. Ik weet echter nog, alsof
't van gister was, elke bijzonderheid van die stikhete julidag (nu op de kop terwijl ik
dit schrijf, 50 jaar geleden!)’ (VW 4, 1201) Totaal onverwacht spreekt hij in dit boek
naast de lezer ook zichzelf als ‘personage’ aan, op een crisismoment: ‘En wat nu,
kleine knaap?’ (VW 4, 1097) Met deze vraag betrekt hij zijn lezerspubliek in het
verhaal, want dat publiek stelt met spanning dezelfde vraag: wat zal er nu volgen?
Men verwacht dat de alwetende auteur verder zal vertellen. Maar Streuvels springt
over op het ik-perspectief van de kleine jongen: ‘Mij om 't even - dat liet ik maar aan
mijn ouders over.’ Hiermee bereikt hij een heel levendig effect, de lezer duikt a.h.w.
weer in die precaire situatie en krijgt de kans om zich empathisch in te leven in die
kleine knaap. Het kijken naar zijn situatie kan daarom ingedeeld worden in de drie
modaliteiten: pouvoir voir, vouloir voir en savoir
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voir, zoals Tom Sintobin met Hamon onderscheidt.24 Zowel de verteller als de kleine
knaap kunnen kijken naar het crisismoment (pouvoir), beiden willen ook kijken
(vouloir). Maar het ‘savoir voir’ verschilt uiteraard, want de auctoriale verteller zal
doorgaan met het verhaal, boven het hoofd van het kind en ten gerieve van de lezer.
Yourcenar demonstreert ook dat zij alle knepen van het vak goed kent, qua
vertellerperspectief. Zij koketteert er a.h.w. mee.
Dierbare nagedachtenis begint zij met een staaltje daarvan:
De persoon, door mij aangeduid met het woordje ‘ik’, kwam op zekere
maandag 8 juni 1903 's morgens omstreeks acht uur in Brussel ter wereld.
[...] Nu ik aldus deze paar feiten [...] heb opgetekend, blijf ik even stilstaan
[...]. Dat kind ben ik, daaraan kan ik niet twijfelen [...]. (9)25
Hier krijgen we dus drie elementen: Yourcenar = een alwetende vertelster, maar ook
een vertellende ik én een personage (= kind of het vertelde ik). Anders geformuleerd:
Yourcenar vertelt vanuit het perspectief van een auctoriale vertelster die ‘het kind’
op afstand beschrijft, maar deze alwetende vertelster is ook een vertellende-ik die
over de belevenissen rapporteert, van... een vertelde-ik. Of een belevende-ik. De
lezer moet wennen aan dit wisselende spel van vertelperspectieven, maar na één
bladzijde is het duidelijk: de alleswetende Yourcenar neemt de lezer bij de hand en
vertelt ons heel boeiend hoe zij zoekt om een identificatie tussen het kind en haar
ik-perspectief te realiseren. Het kind is tenslotte een personage waarover ze gaat
vertellen en dat wil ze goed en consequent doen vanuit haar huidige vertelsituatie:
En toch moet ik, om het onwerkelijke gevoel dat deze identificatie mij
geeft althans ten dele te overwinnen [...] noodgedwongen afgaan op flarden
herinneringen uit de tweede of uit de tiende hand [...] of moet ik op
gemeentehuizen of bij notarissen officiële stukken napluizen [...]. (9-10)
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Zij gaat op zoek naar zekerheid over wat ze wil meedelen over haar geboorte en
kinderleven, maar leeft in twijfels. Streuvels startte Heule met een gelijkaardige
twijfel bij het begin van zijn eerste hoofdstuk, hij formuleert daar immers als titel:
‘Dat is van horen zeggen.’ Ook hij moest zich bij anderen informeren over zijn
geboorteverblijf, vergiste zich in de mening dat Guido Gezelle zijn dooppeter was
(pas veel later vernam hij de ware toedracht), maar vanaf de eerste zin werkte hij
wél duidelijk met het ik-perspectief als verteller: ‘Ik ben geboren te Heule’. (VW 4,
727) De afstandelijkheid van de ik-verteller bij Yourcenar is echter groter:
Als ik er nu toe overga (stukjes bekende naakte feiten) aaneen te leggen,
ben ik benieuwd wat die montage oplevert: het beeld van een enkele mens
en van een paar andere, van een milieu, een plaats, of hier en daar even
een doorkijk naar wat geen naam heeft en geen vorm. (10)
Toch start zij haar verhaal, maar de Brechtiaanse ‘Verfremdung’ is voortdurend
aanwezig. Zo spreekt zij niet over ‘mijn vader’ maar over ‘meneer de C. (rayencour)’:
‘Ik overschat de redenen niet die het meneer de C. ingaven dit stukje papier te
bewaren, maar dat hij het heeft gehouden maakt aannemelijk dat hij aan die Brusselse
avonden niet enkel slechte herinneringen had.’ (24) De aanduiding ‘mijn moeder’
evolueert in de vorm van een climax: van ‘de moeder’ (27), in de volgende bladzijden
alover ‘Fernande’ en ‘mevrouw de C.’, tot ‘de moeder van Marguerite’: ‘Meneer de
C. had liefst de enorme bibliotheektafel gehouden, waarop zijn lievelingsschrijvers
en die van de moeder van Marguerite (zo noemde hij voortaan de dode) in stapeltjes
naast elkaar lagen [...].’ En zij gaat verder met die afstandelijke benadering: ‘In een
envelop met keurig opschrift deed hij lokjes van het haar dat de moeder van
Marguerite de avond voor haar bevalling had laten afknippen [...].’ (56) Maar zij
vervolgt onmiddellijk: ‘Toen ik ze (= die lokjes) in 1929 bekeek, zag ik dat die
ragfijne haren, zo donkerbruin dat ze wel zwart leken, gelijk waren aan de mijne.’
Tussen de benaming
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‘de moeder van Marguerite’ als personage uit de ene zin en tussen ‘(haren) gelijk
aan de mijne’ als ontroerende identificatie van een aspect van de ik-persoon, nl. in
werkelijkheid dezelfde haren bezitten, gaapt een diepe kloof, maar die wordt hier
héél snel gedicht. Door het bijeenbrengen van twee vertelperspectieven en met één
ervan door te gaan.
Een ander sterk voorbeeld. Brengt de auctoriale verteller een gezellige én spannende
beschrijving van de ochtend net voor de bevalling, en krijgen we afwisselend een
beeld van de dienstbodes Aldegonde, Barbara en Azélie die druk in de weer zijn,
dan duikt plots volgende zin op: ‘'k kan me die drie bedienden zonder moeite voor
de geest roepen, zoals ze daar bij de warme kachel zitten [...]’. (25) De illusie van
het verhaal is weeral doorbroken, de ik-verteller neemt het woord over van de
alwetende verteller en dan nog op zo'n manier dat het géén getuigenis is van de
vertelde-ik. Nee, louter, de auteur die een mogelijkheid in haar voorstellingsvermogen
ziet en ons zegt: ‘Voor jullie, lezers, kan ik die drie bedienden voor de geest roepen
[...].’ Maar dan keert zij onmiddellijk terug naar haar auctoriaal standpunt en vertelt
ons het spannende verhaal van die drie bediendes, van de barende vrouw, de brutale
dokter-slager en de moeder die het hoofd afwendt toen haar het kind werd aangereikt.
(27) Het sterkste staaltje van dit ‘kunnen wisselen’ van vertelperspectief is de passage
van p. 139 tot en met p. 175 in het hij-perspectief geschreven, personaal dus. En
daarop volgt dan de laconieke zin: ‘De voorafgaande pagina's zijn een montage’.
(176) Ook in Archieven uit het Noorden past Yourcenar dezelfde principes toe i.v.m.
het vertelperspectief. De ‘we’-vorm komt naast de ‘ik’-vorm vrij vaak voor, hoewel
het allergrootste deel van het boek over haar voorouders en hun belevenissen handelt
en vanuit een alwetend perspectief weergegeven wordt. Toch duikt de ‘ik’ heel
onverwachts op en is er soms een direct contact met de huidige lezer via een vraag.
Een mooie illustratie van een dergelijke verglijding van vertelperspectieven is de
schets van een antieke camee van haar opa en wat er daarmee gebeurde:
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Maar Michel-Charles had voor zichzelf een antieke camee van de
allerzuiverste stijl bewaard en in een ring laten zetten; het was ditmaal een
kop van Augustus op oudere leeftijd. Hij vermaakte de ring aan zijn zoon,
die hem mij vervolgens voor mijn vijftiende verjaardag schonk. Ik heb
hem zelf zeventien jaar lang gedragen [...]. Omstreeks 1935 gaf ik hem,
[...] aan een man die ik liefhad, of meende lief te hebben. [...] Moet ik het
toch maar zeggen? Misschien zou ik nooit van dit meesterwerk afstand
hebben gedaan als ik niet [...] had ontdekt dat [...] een ragfijn barstje was
ontstaan [...]. (124)
Tot slot nog een paar voorbeelden die Yourcenar bekend maakten als auteur die
meesterlijk speelt met vertelperspectieven. Archieven uit het Noorden eindigt met
een beschrijving van de aankomst van haar vader in het station van Rijsel, met zijn
dashond en met zijn twee vrouwelijke bediendes. Filmische scenografie eerst van
perron en bagage, maar dan plots informatieve bemerkingen voor de lezer (‘Ditmaal
brengt de heer de C. geen doodkist mee: Fernande is in België bij de haren gebleven’,
295). Of de bemerkingen van een ik-figuur, als: ‘De ene is Barbe, of Barbra zoals ik
haar later zal noemen [...].’ ‘De vrouwen en het kind worden haastig naar boven
gestuurd om bezit te nemen van de grote torenkamer; het is het eerste tehuis dat ik
me zal herinneren.’ (296) En Yourcenar eindigt het boek met de vage belofte om
eens de lotgevallen van het volwassen leven van ‘het kind’ te zullen schetsen: ‘[...]
zal ik ze misschien eens op schrift stellen, als de gelegenheid me ervoor wordt gegeven
en de lust ertoe in me opkomt.’ (300) Ze eindigt met het beeld van ‘het kind’ dat
slaapt op de schoot van Azélie en wiens oogjes de vlucht van een vogel volgen of
de zonnestraal die tussen bladeren trilt. En dan volgt de betekenisvolle laatste zin
met een beschouwing die aansluit op het citaat/de titel van dit artikel: ‘De rest is
misschien minder belangrijk dan men denkt.’ Tussen kinderjaren en hoge leeftijd
ligt blijkbaar een vergeefs tumult, een nutteloze chaos...
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De personages, hun ‘diepte’ en hun context
De vier boeken zijn makkelijk als stripverhaal uit te werken. Zij lenen zich daartoe,
doordat de vertelde-ik-persoon er vanuit de contacten met anderen opgroeit en
evolueert. Beide auteurs behandelen uiteraard uitgebreid hun vader en hun moeder,
hun grootouders en vele andere familieleden, maar ook de mensen uit de buurt van
hun woning of verblijf.
Telkens kan men een dergelijk portret plaatsen in de gebruiken van toen en is een
karakterschets door enkele raak gekozen woorden vaak het recept van beide auteurs.
Streuvels schetst in Heule meer dan 120 figuren26 en geeft hun allen hun echte of hun
roepnaam mee, bijvoorbeeld: bakker Jantje Verdure, het schamele vrouwtje Stopke,
leurder Savelijn van Gullegem met hondenkar, Fiete Fleeters van 't Koffiestraatje,
die een gemetselde waterput bezat, enz. Vaak blijft het bij één epitheton bij velen,
andere personages krijgen een paragraaf of een bladzijde typering.27 Yourcenar
portretteert ook heel velen, in Dierbare nagedachtenis zijn het er ook een honderdtal
(eigen lijst). Ook hier de pittige omschrijvingen zoals: ‘De onuitstaanbare Noémi,
de moeder van meneer de C. en door hem boven alle vrouwen verafschuwd’. (11)
Of juffrouw Fraulein met haar germaanse onschuld, Théobald met zijn speknek, het
kamermeisje Barbara, ‘oftewel Barbe’, dochter van een Limburgse pachter, de
zwangere vrome Mathilde, enz. Bij voorkeur gebruikt zij louter voornamen en de
familienamen kort zij af tot één letter: meneer de C., juffrouw Jeanne de C. de M.,
juffrouw G. ‘een jonge Hollandse van wie ze had gehouden met de liefde waartoe
je op je vijftiende in staat bent’, baron Georges de C. d'Y., meneer C. de M., enz.
Dit verstoppertje-spelen is echter heel doorzichtig, men kan uit de lectuur van de
twee boeken of met biografische achtergrondkennis (op de laatste bladzijden van
beide boeken) makkelijk raden welke lange familienaam erachter zit. Het is Yourcenar
hier veeleer om een futiel spel te doen. De rol die de ouders spelen is daarentegen
zéér groot. Daarom krijgen zij bij beide auteurs afzonderlijke hoofdstukken toebedeeld
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in Heule én in Dierbare nagedachtenis. De moederfiguur was in het gezin van
Streuvels zeer dominant, toch wijdt de auteur een hoofdstuk aan zijn vader.
Yourcenar schetst in het boek Dierbare nagedachtenis de voorouders langs moeders
zijde en een indringend beeld van haar moeder zelf, terwijl ze de voorouders van
vaders zijde en de vader zelf als achtergebleven weduwnaar laat domineren in
Archieven uit het Noorden. Maar omdat het aspect ‘autobiografisch geschrift’ bij
beiden het vertrekpunt vormt, blijft het vertelde-ik als kind uiteraard altijd het
belangrijkste personage te midden van de velen die het in zijn groei leert kennen.
Yourcenar vond dat andere autobiografen vaak niets afwisten van wat een kind
bezielt en dat ze daardoor vervalsingen schreven:
Selma Lagerlöf, ik vind haar jeugdherinneringen alleraardigste
babbelpraatjes, maar alles wat belangrijk is, is eruit weggelaten. [...] Haar
eigen diepte komt er niet in voor.28
Kinderen leven volgens Yourcenar in een eigen wereld29. Hierin deelt zij volledig
het standpunt van Streuvels die een hoofdstukje over ‘Vreugde en verdriet’ opent
met: ‘Het kind is een wezen op zichzelf’. (Heule, VW 4, 913) Maar naast dit specifieke
vijftiende hoofdstukje over dit onderwerp, kan men rustig stellen dat haast elk
hoofdstukje van zijn boek Heule beschrijvingen bevat van zijn ‘diepte’ als kind: hij
beschrijft immers de invloed van zijn stemmingen op zondagnamiddagen of op
winteravonden, op de speelplaats, tijdens de Franse les voor de oudste leerlingen of
zelfs per schoolvak, de atmosfeer van onweer, zijn eindeloze weemoed en treurnis
voor de passie van Ons-Heer, zijn ontgoocheling en diep verdriet voor een houten
paard, het verlangen groot te zijn en het intuïtieve aanvoelen van wat volwassenen
denken (nonnen bijvoorbeeld).30 Ook zijn aanvallen van koppigheid verbindt hij met
‘atmosferische stoornissen’. (VW 4, 770) Daarnaast komen telkens opnieuw zijn
fantasie en zelfs zijn visioenen aan bod die hij ervaart in bed voor hij inslaapt, of in
een of ander kamertje, of
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op een zomeravond buiten, of bij het aanhoren van sprookjes e.d. Streuvels neemt
het bovendien altijd op voor het kind in toegevoegde beschouwingen als auteur anno
1942: ‘Vreugde en verdriet bij kinderen wordt door grote mensen nooit ernstig
opgenomen’ (VW 4, 913); ‘Ik meen dat elk kind op een eigen manier de kennis
opdoet van goed en kwaad’. (VW 4, 964) In Dierbare nagedachtenis schetst ook
Yourcenar kinderlijke gevoelens met veel empathie, bijvoorbeeld als zij de
‘dochter-moeder-relaties’ bespreekt op p. 54:
[...] het plezier te worden vertroeteld of het verdriet als dat niet gebeurde,
een nog vage behoefte om tederheid met tederheid te beantwoorden,
bewondering voor de mooie vrouw, minstens in één geval liefde en eerbied,
en in een ander die wat verveelde welwillendheid [...].
Of expliciet: ‘maar de kleine wildebras die ik toen was vertrouwde nu eenmaal geen
enkele volwassene helemaal’. (129) Dergelijke passages zijn echter zeldzaam bij
haar, door de aard van het familiale ‘fresco’ dat haar boek aanneemt. Alleen voor de
ooms en tantes die ze als klein meisje echt zag, reserveert zij haar gevoelens van
toen (oom Théobald, ‘nu niet direct iemand om bij een meisje van zes in de smaak
te vallen’. (127) Toch neemt zij het net als Streuvels altijd op voor het kind: ‘maar
ik, altijd bereid om geloof te hechten aan de herinneringen van een kind’. (99)
Een grote gelijkenis tussen beide auteurs, die wél heel vaak voorkomt, is de
beschrijving van alles wat de zintuigen waarnemen. Yourcenar zoekt in haar
herinneringen altijd naar de zintuiglijke indrukken van toen: ‘Als kind heb ik één
keer Marchienne bezocht, en ik herinner me alleen dat er bloemperken en
schreeuwende pauwen waren.’ (91) Dergelijke zintuiglijke, hier visuele en auditieve
waarnemingen die in het geheugen bleven hangen, zijn bij beide auteurs opvallend.
Streuvels beschrijft eveneens accuraat wat hij zag in zijn kinderjaren in Heule (smisse,
winkeltjes, bak-
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kerijen, hoge sneeuw...), wat hij hoorde (rinkelen van een winkelbel, merel in de
avond, de hese stem van boer Verkamer), wat hij opsnoof aan geuren (wollen en
katoenen stoffen, stinkkaas, petrole, gebraden vet met ajuin, gerookte kloefen, gebak,
pommade), wat hij voelde (de wreef van een ongeschoren baard, kletsen tegen zijn
harde kop) en wat hij smaakte (pek, slaapstroop, karnemelkpap). Zelfs het ‘zesde’
zintuig, de intuïtie, ontbrak niet. Beide auteurs wijzen er immers op hoe kinderen
wel merken dat er zaken besproken worden die op een heimelijke manier verwoord
worden, of waarbij een gebaar woorden overbodig moest maken. Op zulke momenten
‘voelen’ ze aan dat er iets hapert, dat er iets mysterieus voor hen verborgen blijft.
Bij Yourcenar: ‘Maar een kind heeft scherpe oren: af en toe merkte ik dat er stiltes
vielen of stukken conversatie wat al te lang werden uitgesponnen’. (129-130) Bij
Streuvels vanuit het kwalijke standpunt van de volwassenen: ‘met een bedekte
toespeling aangeduid voor de verstaanders - zaken waar kinders geen inzicht of begrip
over hebben’. (VW 4, 820) Of het kleine kind dat de spottende blik en het monkelen
van toezichthoudende nonnen opvangt: ‘Zonder ik er de dracht of de reden van
begrijpen kon, voelde ik mij heftig in mijn eer en onschuld gekrenkt.’ (VW 4, 767)
Naast deze psychologische weergaves van hun ‘diepte’ als kind, brengen beide auteurs
ook expliciete beschouwingen over de maatschappij en de context waarin ze leefden.
Yourcenar was in 1974 met haar opvattingen in Dierbare nagedachtenis een
visionaire vrouw. Actuele onderwerpen als ecologie en economie (164), creationisme
(189), racisme (191), structurele armoede (26 en 29), dierenrechten (28) en
dierenproeven (220) komen in dit boek naar voor. Veel vaker dan op de hier
aangehaalde pagina's, want wie exhaustief alle passages wil citeren waar bijvoorbeeld
de dieren en hun rechten voorkomen, dan moet die de passages met de olifant, de
duiven, de koe, het varken, de hinde, het geitje, zeven verschillende hondensoorten,
maar ook de meutes en de pasgeboren hondjes, de jonge vosjes, het wild zwijn, de
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haas, de adder, de oehoes en de uilen en de vele paarden aanhalen met de specifieke
context en beschouwingen. Ze durft op vlak van dierenrechten zelfs afstand te nemen
van bepaalde lezers van haar boek. Bijvoorbeeld na het beeld van de olifant en dat
van de koe: ‘[...] en sommige lezers van dit boek zullen deze opmerking en de
voorafgaande waarschijnlijk eveneens belachelijk vinden’. (30) Streuvels schaamde
zich in Heule voor het dierenleed dat hij als kind mee hielp aanrichten (zie hierboven),
Yourcenar neemt het uitdrukkelijk voor de dieren op en beschrijft ze altijd met
sympathie en zelfs met veel empathie.
Zij brengt in hetzelfde boek ook beschouwingen over reïncarnatie (27),
helderziendheid en parapsychologie (97 en 190), mystiek (187) en Teilhard de Chardin
(190) en gaat eclectisch om met tal van bijbelse referenties. (212) Ook de
overbevolking van de wereld (131) is telkens opnieuw een weerkerend thema in haar
beschouwingen die ze kwistig uitdeelt, zo nodig middenin een verhalend stuk over
de belevenissen van een familielid. Nadien neemt ze de draad van de verhaalstof
gewoon weer op. Het meest opvallend zijn haar opinies over seks en de dood. Haar
zeer tolerante houding tegenover homoseksualiteit demonstreerde zij al in haar boek
Alexis in 1929 en in de twee in dit artikel besproken werken alludeert zij duidelijk
op deze voorkeur bij sommigen van haar familieleden (Octave Primez, 203) maar
zij klaagt vooral de onwetendheid en de onderworpenheid van de vroegere vrouw
aan, in haar eigen seksueel leven toen: ‘Alles wat op het middelpunt van het lichaam
betrekking had was een aangelegenheid van de echtgenoten, vroedvrouwen en artsen.’
(Dierbare nagedachtenis, 22), of ‘Dat hun wederzijdse zinnelijke verlangens niet op
elkaar zijn afgestemd, daar willen noch wet noch kerk noch ouders iets van weten.’
(idem, 110) De preutsheid beval om te zwijgen over dit onderwerp, er géén woorden
voor te zoeken. Maar Yourcenar geeft wél aan hoe er over de dood gemakkelijk en
graag gesproken werd, hoe de bespreking van een doodsstrijd met alle wansmakelijke
details erbij, een favoriet gespreksonderwerp was bij diegenen die nooit over
seksualiteit durfden te praten. (180 en
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238) Dan stelt de schrijfster ook vast dat het anno 1974 net het omgekeerde werd:
‘Wij hebben de zaak omgedraaid: onze liefdes zijn publieke aangelegenheden; onze
dood lijkt weggemoffeld. Er bestaat nauwelijks een keus tussen die twee vormen
van preutsheid.’ (180)
Bij Streuvels zijn de beschouwingen over seks, dood, dierenrechten enz. telkens
gerelateerd aan zichzelf. Hoe kon hij als kleine jongen de wereld rondom zich leren
begrijpen? Hij trad op als getuige en rapporteert daarover nu aan ons. Bijvoorbeeld
over de hierboven aangehaalde kikkermishandeling, of het roven van mussennesten
(VW 4, 886), of insecten ‘de vlerken uit te trekken of te verminken’ en van mollen
en muizen: ‘we stelden er behagen in ze te pijnigen.’ (VW 4, 891) Andere dieren
zijn verhevener (zwaluw met kleuren van Maria, de ‘lokketisse’ als mensenvriend,
het hemelbeestje...) en worden dan ook met liefde en respect behandeld. De
beschouwingen hierrond zijn uiterst summier, bijvoorbeeld over de
kikkermishandeling:
Ik schaam me te moeten bekennen daar aan meegedaan te hebben; ik zag
het doen van anderen - het hoorde bij de traditie - en niemand had ons ooit
het schandalige van zulke handelwijze voorgehouden of van
dierenbescherming een woord gesproken. (VW 4, 891)
Andere thema's goed voor korte beschouwingen, zoals seksualiteit en lichamelijke
genegenheid in Heule: ‘“Vrijen”, een “lief”, die woorden heb ik nooit horen
vernoemen, zelfs niet als we groot geworden waren, werd het vermeden... uit
gewoonte.’ (VW 4, 758) ‘Van vader of moeder hadden we nooit liflafferij gezien’
(VW 4, 746) en op dezelfde pagina illustreert hij uitgebreid dezelfde restrictieve
houding tegenover de kinderen: ‘we werden nooit beknuffeld of vertroeteld - kussen
of lekken bestond niet’. En als hij vijf gezegden van zijn moeder aanhaalt, die zij
weggaf over het huwelijk, dan zijn die heel sarcastisch en pessimistisch: ‘'t Eerste
jaar is 't kussen en lekken, / 't tweede jaar aan de wiegeband trek-
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ken, / 't derde: naar vrijheid smekken!’ (VW 4, 754) We merken dus eenzelfde
onderdrukte houding op dit vlak, hoewel Streuvels hier uitsluitend mensen uit de
‘middenklasse’ aanhaalt. Getuigenissen over zijn eigen puberale zinnelijkheid zijn
uiterst zeldzaam, ze beperken zich tot een waarneming op de paasfoor in Kortrijk:
‘We keken ons de ogen uit op de parade [...], het dansen der ballerine-meisjes met
hun al te korte rokjes’ (VW 4, 952), en een waarneming van licht geklede jonge
dames: ‘Het staat me voor dat ik eens juffrouwen gezien heb 's zomers in licht gewaad,
met opzichtig gebloemde kleuren, die [...] bij gezeten lieden ergernis verwekte[n].’
(VW 4, 962) Toch brengt Streuvels een bespreking van de 10 geboden in een
afzonderlijk hoofdstukje ‘XX Goed en Kwaad’ en daar evoceert hij zijn
beschouwingen over het zesde gebod over ruim twee volle bladzijden. Streuvels
ergert zich over het schaamte- en schandegevoel dat kinderen werd opgedrongen.
Hij stelt dat het de leerkrachten ‘in dit opzicht totaal aan psychologische en
pedagogische kennis ontbrak’ (VW 4, 967), dat ze de kinderen huichelarij en een
misvormd geweten aankweekten waardoor hij gefrustreerd en vol schaamte- en
schuldgevoelens door het leven moest. En dat het toch om ‘louter nieuwsgierigheid’
ging en nooit om ‘perversiteit’. Bovendien noemde men nooit ‘de dingen die zo
streng verboden waren [...] met naam’.
Maar de dood is eveneens aanwezig in zijn kinderleven. Een combinatie van
‘wellust’ en ‘dood’ treffen we aan in een kinderlijke mededeling van broer Karel:
‘Moeder, ik verlang tot ge dood zijt! / Waarom, jongen? / Dan zal ik mogen op mijn
kousen lopen!’ Deze bizarre, wreedaardige uitspraak kwam door het strenge verbod
op de kousen te mogen lopen en daar zat net ‘wellust’ in: ‘Op de kousen lopen scheen
ons, knapen, een uiterste weelde en een bijzondere wellust’. (VW 4, 753) Directe
confrontaties met de dood beschrijft de auteur telkens door de ogen van het kind, dat
de toestand van lijken waarnam: ‘één met de hersenen uit de schedel geschoten’ (VW
4, 781) of ‘het grijnsgelaat van een oud wijveke, ten dele afgevreten door de ratten!’
(VW 4, 912)
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Slot
Kon Bittremieux de gemoedelijke anekdotische schetsen niet appreciëren als thema
voor een literair werk in 1946, dan had hij zijn polemische pijlen beter op die
fragmenten zelf gericht dan op de auteur van een groot literair oeuvre. Met Het leven
en de dood in den ast was er inderdaad een wereld van verschil, in inhoud én vorm,
in vergelijking met de schetsen die de criticus las, maar autobiografische aspecten
konden net zo goed het thema uitmaken van literair werk. En dat wees die criticus
toen ten onrechte af. Als de ‘vertelstof’ opgetild wordt tot op een literair niveau, dan
is ook een boek als Congo. Een geschiedenis van David Van Reybrouck het terechte
voorwerp van de hoogste literaire prijs in 2010. Bovenstaande vergelijking van
autobiografisch werk van Marguerite Yourcenar en Stijn Streuvels houdt helemaal
géén waardeoordeel in ten opzichte van hun persoon of hun werken, maar levert wel
enkele verrassende inzichten in hun schrijverschap van egodocumenten. En
vanzelfsprekend in ‘de bril’ die ze op hebben om kinderen, mensen en omgeving te
‘zien’ en weer te geven mét relevante beschouwingen erbij. Beide auteurs hanteerden
een heel opvallende zin voor relativering tegenover de manier waarop mensen hun
leven be-léven. En als dit leven dan slechts een ‘schouwtoneel’ is, een ‘bal masqué’
zoals Yourcenar het zegt, dan krijgt een grootmeester uit de comedie hier het laatste
woord. Herman Van Veen reist immers rond met een ‘autobiografische’ show en
formuleert het zo: ‘Het leven is een hoop gedoe tussen twee periodes van bedplassen
in.’31
Een uitspraak die Streuvels en Yourcenar grinnikend beamen.

Eindnoten:
1 Omwille van de uniformiteit spellen we steeds Avelghem, ook als we naar het Volledig Werk
verwijzen.
2 Luc Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels, 1971, p. 115. De kritiek kwam van Clem Bittremieux
(1920-2003) in De Spectator van Kunst- en Geestesleven, 24 februari 1946, p. 10. Speliers zegt
over deze criticus: ‘indertijd bekend om zijn voorliefde voor de nieuwe zakelijkheid van Elsschot
maar nu als essayist volledig uit de letteren afgevoerd.’ (Dag Streuvels, 1994, p. 646). Bittremieux
maakte een proces op van het Europese peil van de Vlaamse letterkunde anno 1946.
3 Leo Pleysier, Wit is altijd schoon (1989), De kast (1991), De gele rivier is bevrozen (1993),
Volgend jaar in Berchem (2000).
4 Bart Moeyaert, Broere (tot nu 3 delen: 2000 - 2002 - 2010). In deze rij van deels autobiografische
fictie passen ook: Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest (1965), W.F. Hermans, Onder professoren
(1975), Gerard Reve, Oud en eenzaam (1978), Moeder en zoon (1980) en Jeroen Brouwers,
Bezonken rood (1981).
5 Stijn Streuvels, Volledig Werk. Brugge: Orion/Desclée de Brouwer, 1973. Verder afgekort als
VW, waarop de pagina volgt, zonder ‘p.’.
6 Alternatieve titels in vertalingen: Mijn jeugd (1919), Kinderjaren (1982).
7 Streuvels bezat veel boeken van zijn lievelingsauteur Tolstoj, o.a. de Oeuvres complètes (5
vol.). Paris, 1903, waarin deze autobiografische werken opgenomen zijn. Zie hiervoor de
inventaris van Streuvels' boeken, opgemaakt door Luc Schepens, in de Provinciale Bibliotheek
te Brugge.
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8 Volgens H. Speliers, Dag Streuvels, 1994, p. 461 meldde Streuvels de lectuur van Proust op
19 juni 1925 in een brief aan Joris Vriamont. Nochtans bevindt er zich maar één exemplaar van
Proust in de bibliotheek van Streuvels en dat dateert van... 1926. Speliers is hier onduidelijk,
ofwel is zijn citaat verkeerd, of slaat zijn citaat op de lectuur van A l'ombre des jeunes filles en
fleurs uit een vroegere lectuur of versie uit 1925 (met dank aan Paul Thiers voor deze opmerking).
Op p. 649 stelt Speliers dan weer in tegenstelling tot zijn vorige datering: ‘[...] Marcel Proust,
die hij voor het eerst heeft gelezen in 1926.’ De inventaris van Luc Schepens vermeldt de
complete Parijse uitgave van 1926 als Streuvels' bezit en de 3 volumes van de uitgave van 1947.
9 Inventaire de la Bibliothèque de Marguerite Yourcenar. Clermont-Ferrand, 2004, p. 462, onder
de nummers 5483 en 5484 de uitgaves Leon Tolstoï, Etapes d'une vie, Enfance. Paris, 1935,
en Etappe d'une vie, Adolescence. Paris, 1936. Onder 5485 dan weer: Leon Tolstoï, Enfance,
Adolescence, Jeunesse. Paris, 1975. Onder 6066, op pagina 508: Marcel Proust, A la recherehe
du temps perdu. Pléiade, 1987, 1549 p. In Met open ogen, gesprekken met Matthieu Galey.
Ambo, 1982, p. 47: ‘En Proust, wanneer hebt u die ontdekt? - Kort na diens dood; ik moet
vierentwintig of vijfentwintig jaar geweest zijn.’ En op p. 192: ‘Ik heb Proust zeven of acht
keer herlezen.’ Op dezelfde pagina: ‘Van de schrijvers uit de generatie voorafgaand aan de
mijne herlees ik vaak [...] Tolstoj...’ Op p. 178: ‘[...] ik ben geneigd om te antwoorden [...] dat
Tolstoj de absolute meester blijft. Toch meen ik dat we Kinderjaren en Jongensjaren niet tot
zijn grote werken moeten rekenen; misschien heeft hij die geschreven toen hij nog te jong was.’
Marguerite Yourcenar bezat ook tal van autobiografieën in Engelse en Italiaanse vertaling van
Junichiro Tanizaki, de Japanse schrijver die in het begin van dit artikel aangehaald wordt.
10 Dit citaat van Yourcenar komt uit www.citaatnet.be.
11 Uit Marguerite Yourcenar, Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Amsterdam:
Rainbow Pocket, 1982, p. 215. In Dierbare nagedachtenis formuleert ze over haar grootouders
een gelijkaardige gedachte: ‘En toch, achter die [...] meneer en mevrouw stonden rijen van
duizenden voorouders, teruggaand tot de prehistorie en dan, hun menselijk gelaat verliezend,
verder tot aan de oorsprong van het leven op aarde.’ (p. 47)
12 G.J. van Bork, H. Struik, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis, Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek.
2002 (dbnl, website).
13 Luc Devoldere, ‘Afscheid van Yourcenar. Een autobiografie zonder ik’. Uit: Verken uw
gevangenis: over Marguerite Yourcenar. Brugge, 2003, p. 124: ‘Het kind moet een naam hebben
maar er bestaat geen naam voor de unieke literaire vorm die Yourcenar hier vond: een vorm
waarin familiekroniek, roman en essay samensmelten, zonder dat de ene de andere verdrukt.’
14 Vooral Luc Schepens, o.c., André Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk.
Brugge, 1971. Verder Hedwig Speliers, Dag Streuvels (1994) en de beknopte biografie van
Paul Thiers op www.streuvels.be/biografie.html. Maar ook het werk van André de Ridder, Filip
de Pillecyn en Joos Florquin. Streuvels had voor Heule zelf al autobiografische geschriften
gepubliceerd in de ik-vorm: ‘Kindertijd’ uit Dodendans (1901) (VW 1, 601), Stille avonden
(1905), In oorlogstijd (1915-1916) en Herinneringen (1910-1940) (VW 2).
15 Vooral de biografieën van Josyane Savigneau, Marguerite Yourcenar (1990) en Michèle Goslar,
Yourcenar. Qu'il eût été fade d'être heureux (1998). Verder van Michèle Goslar: Marguerite
Yourcenar. Regards sur la Belgique. Brussel, 2003, en Marguerite Yourcenar. De gemaskerde
passie. Amsterdam, 1996.
16 André Demedts, o.c., p. 291. (Het boek werd in twee delen uitgegeven: Ingoyghem I en II).
17 Josyane Savigneau, o.c., p. 64. Deze biografe speculeert ook op de ironie van Marguerite
Yourcenar door te suggereren dat zij deze titel koos om al diegenen die iets bijgedragen hadden
tot haar vorming, te plagen. Comenius gold immers als grote hervormer van de pedagogie en
volgde niet het voorgeschreven pad van het bestaande onderwijs. Deze interpretatie lijkt evenwel
vergezocht.
18 Marguerite Yourcenar, Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Ambo, 1982, p. 171
en 172 onderaan.
19 In het Volledig Werk 4 vergat men helaas dit zinnetje! Het stond nochtans duidelijk in de uitgave
van 1946. Het is de uitgever wellicht ontgaan, omdat het onderaan links stond, op pagina 4 en
het Volledig Werk onmiddellijk startte met pagina 5. Ingoyghem wordt in dit artikel niet
besproken, maar het is belangrijk daar als eerste zin te lezen: ‘Deze keer is het niet voor mijn
plezier. Inderdaad. Met hoeveel lust en opgezet als ik was om de herinneringen uit mijn jeugd
weer op te halen en neer te schrijven, is het nu met weerzin dat ik het derde deel aanvat [...].
Gingen Heule en Avelgem onder de kenspreuk van: “Pour mon plaisir”, nu [...]’. (VW 4, 1271)
20 M. Yourcenar, Met open ogen, p. 168.

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

21 M. Yourcenar, Met open ogen, p. 173.
22 E. Brems, ‘Alsof 't de eerste keer ware. Over Prutske (1922) van Stijn Streuvels’, in: ‘Op den
drempel der Wereld-Halle’. Jaarboek 10 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo,
2005, p. 47-75.
23 E. Brems, o.c., p. 48 en 49. Het valt op hoe Tom Lanoye ook deze methode van citaten toepast.
In Sprakeloos citeert hij o.a. Sophocles, Shakespeare, Molière, Claus, Miller, e.a.
24 Tom Sintobin, ‘We schaft er op de woorden?’ Vijf keer Streuvels lezen. Gent, 2005, p. 5.
25 We nemen in de tekst de paginaverwijzingen naar het werk van Yourcenar op zonder de
aanduiding ‘p.’
26 Omer Vandeputte, Van Achiel tot Zwarte Seis. Personages in Stijn Streuvels' Volledig Werk,
p. 84 en 85. (Onuitgegeven studie; zie ook de vorige bijdrage in dit jaarboek, p. 90-99).
27 Ook bij Tom Lanoye, o.c., talrijke personages en hun epitheton: de Hardwerkende Bultenaar,
Willy De Schoenmaker, Dikke Liza, Omer De Loodgieter, e.a.
28 M. Yourcenar, Met open ogen, p. 19.
29 M. Yourcenar, Met open ogen, p. 20.
30 De voorbeelden zijn over het hele boek verspreid. Soms expliciet met een hoofdstuk daaraan
gewijd, zoals XV, maar ook III, met de titel ‘Indrukken’. (VW 4, 735) Onder ‘VI Naar school’
en ‘IX De Jaargetijden’ staan zeer talrijke voorbeelden, o.a. p. 813 ‘de gevoelens die in mijn
innerlijk gemoed sluimerden’.
31 P. Vantyghem, ‘Desalniettemin’, colum in De Standaard, maandag 10 oktober 2010, p. 22.
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Herinneringen...
‘omdat het ons enige troost en toeverlaat is’
Toon Breës
Herinneringen uit het verleden1 verscheen in 1924. Deze bundel omvat: ‘Onze streek’,
‘Damme’, ‘Veurn-Ambacht’, ‘Volkslectuur (Over Vrouwe Courtmans)’,
‘Schoonheid’, ‘De schoonste deugd’, ‘Kinderlectuur’, ‘Mijn schooltijd’, ‘Het lied
van den weemoed’, ‘Mijn loopbaan op de planken’, ‘Voor den oorlog’, ‘Mijn fiets
in oorlogstijd’,2 ‘Na den oorlog’, ‘Na vijfentwintig jaren’.3 Een herdruk verscheen
in 1954 onder de titel Herinneringen in deel IX van Streuvels' Volledige Werken in
de zogenaamde Leieschipeditie te Kortrijk.4 Er zijn behalve de ingekorte titel nog
drie verschillen. De volgorde van de teksten werd veranderd en er werden drie teksten
toegevoegd: ‘Hoe men schrijver wordt’ uit 1910, ‘Mijn rijwiel’ uit 1911 en ‘De
terechtstelling van een onschuldige’ uit 1940. Een derde kleine wijziging is de datering
van ‘Damme’ in het jaar 1921. Dat is correct: in de eerste uitgave krijgt dit stuk aan
het eind van de tekst ten onrechte de datering 1923, terwijl we weten dat Streuvels
met Emmanuel Viérin vanaf 31 augustus 1921 enkele weken5 in Damme verbleef en
dat zijn tekst al in oktober 1921 verscheen in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift.
In het vierdelig Volledig Werk (1971-1973) werd de volledige bundel Herinneringen6
op diezelfde wijze opgenomen in Deel 2 (p. 1479-1800). Voor de citaten in deze
bespreking gebruik ik deze laatste versie, tenzij anders aangeduid.
Het gaat om een bundeling van zeventien heterogene teksten, die grotendeels buiten
het creatieve werk vallen. Aan de meeste daarvan wordt in de Streuvelsstudie
doorgaans weinig aandacht besteed. De meeste referenties vindt men aan ‘Hoe men
schrijver wordt’. Enkele teksten zouden bij de memoires passen. Andere zijn eerder
essays en verder zijn er twee teksten die we verhalen zouden kunnen noemen. De
zeventien teksten omspannen een
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periode van dertig jaar, van 1910 tot 1940. Dit wil zeggen van na Streuvels' eerste
grote creatieve periode tot enkele jaren na zijn laatste roman Levensbloesem (1937).7
De eerste tekst, ‘Hoe men
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schrijver wordt’, dateert al uit 1910, maar in de eerste uitgave, onder de titel
Herinneringen uit het verleden (1924), was hij niet opgenomen. In het
herinneringsproza neemt hij echter een prominente plaats in. Binnen de mij
toegemeten ruimte in dit jaarboek heb ik er dan ook voor gekozen ‘Hoe men schrijver
wordt’ in reliëf te zetten en uit de andere teksten een representatieve selectie te maken.
‘Voor de oorlog’ (1914) is de bewerking van een dagboekimpressie (17 augustus
1914) uit In oorlogstijd. Het is een juweeltje dat ik graag besproken heb. ‘Onze fiets
in oorlogstijd’ wordt in 1920 gedateerd maar is in feite ook gebaseerd op
dagboeknotities van In oorlogstijd. Verder bespreek ik ‘Na de oorlog’ (1921) en het
zeer mooie en karakteristieke ‘Het lied van de weemoed’ (1924), om te eindigen met
‘Na vijfentwintig jaren’ (1924). Voor enkele teksten houd ik het bij een zeer summiere
bespreking: ‘Onze streek’ (1910), ‘Mijn rijwiel’ (1911), ‘Volkslectuur (Over Vrouwe
Courtmans)’ (1923), ‘Damme’ (1921), ‘Mijn schooltijd’ (1920), ‘De schoonste
deugd’ (1922), ‘Veurn-Ambacht’ (1923) en ‘Schoonheid’ (1923). Drie stukken laat
ik, vooral wegens plaatsgebrek, buiten beschouwing: ‘Kinderlectuur’ (1924), ‘Mijn
loopbaan op de planken’ (1924) en ‘De terechtstelling van een onschuldige’. Deze
tekst uit 1940 vertelt het verhaal van de sloping van een windmolen en is in zekere
mate te vergelijken met ‘De Bomen’ (1909), maar hij haalt helemaal niet hetzelfde
symbolische niveau noch de visionaire beeldende kracht van dat kleine meesterwerk.
Bovendien past dit stuk helemaal niet in de periode die ik hier behandel. Na de in
vele opzichten moeilijke oorlogstijd waarin Streuvels zich met zijn gezin had weten
te handhaven waren de jaren 1919-1924 voor hem een echte crisisperiode. Daarom
vond ik het belangrijk de nodige aandacht te besteden aan de biografische
omstandigheden waarin de meeste van deze Herinneringen tot stand kwamen, in de
moeizame overgang naar een explosie van nieuwe creativiteit.
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De crisisperiode 1914-1925
Ik volg Speliers niet waar hij schrijft: ‘De privé-Streuvels (die van het Lijsternest,
die van de periode 1911/1925) laat me onberoerd.’8 Maar Speliers ging in Omtrent
Streuvels (1968) uit van een dualistische stelling over het onderscheid tussen de
schrijver Stijn Streuvels en de katholieke burgerman Frank Lateur. Bij een bespreking
van Streuvels' Herinneringen, waarin 14 van de 17 teksten tussen 1911 en 1924
gedateerd zijn en 12 daarvan tussen 1920 en 1924, kan Frank Lateur, dus de Stijn
Streuvels van die periode, ons niet onberoerd laten. Luc Schepens schreef: ‘Het is
altijd Frank Lateur die schrijft.’9 Dat is zo, om het even of het om een zwakkere tekst
gaat of om een meesterwerk. De redenen van Streuvels' schrijfmoeheid hebben te
maken met zijn vijftigste verjaardag, met de naweeën van de oorlog, met de depressie
waarin hij was terechtgekomen. Streuvels was op 3 oktober 1921 vijftig jaar geworden.
Een belangrijk moment dat niet ongemerkt voorbijging. Van vele zijden was hem
lof toegezwaaid. Maar Streuvels zelf dreef niet mee in de feestroes. In zijn biografie
Dag Streuvels (1994) (verder: DS) schrijft Hedwig Speliers:
Streuvels wordt gaandeweg somberder, hypochondrisch en mensenschuw.
Hij is ontgoocheld in de samenleving en in de vriendschap. [...] Eind 1918
is Streuvels zevenenveertig geworden. Hij maakt van zijn Lijsternest een
cocon en is ongemerkt maar veel te jong een man van het verleden
geworden. [...] In 1924 publiceert hij zijn Herinneringen uit het verleden!
Maar die atrofie is geen recent feit. [...] Na 1909 slinkt Streuvels' creativiteit
zienderogen. De honderden bladzijden Dorpslucht en de honderden
bladzijden Genoveva zijn vruchteloze pogingen om de grote adem terug
te vinden. Na de dorpsveten en het Germanendom rukken de herinneringen
aan. (DS 448-449)
Dat Streuvels in een crisis terechtgekomen was is duidelijk. Zijn creatieve bron leek
inderdaad opgedroogd. In de eerste tien jaren
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van zijn schrijversloopbaan (1899-1909) stond daar geen maat op. Maar Dorpslucht
(1914) was een mislukking. Later noemt Streuvels zelf die roman ‘dat monsterachtige
“Dorpslucht”’.10 Genoveva was tijdens de oorlog een vluchtweg geweest en nadien
door Streuvels overschat. Het is karikaturaal Dorpslucht en Genoveva te verschralen
tot ‘dorpsveten en het Germanendom’. Te gek is ook de zin ‘In 1924 publiceert hij
zijn Herinneringen uit het verleden!’ Met uitroepteken. Het klinkt alsof Streuvels
daarmee aan zijn memoires begonnen is. Maar dat gaat voor Herinneringen uit het
verleden helemaal niet op. Dat boek moest brood op de plank brengen. Het is een
bundeling van enkele vroegere teksten (1910-1914) met beschouwende teksten uit
de crisisjaren 1920-1924. Een aantal van die teksten zijn beslist het lezen waard. In
1924 is Streuvels' depressie overigens zo goed als voorbij.
Hoe was de crisis ontstaan? Tijdens de oorlog had Streuvels zich met zijn gezin
gehandhaafd, ook in de bijzonder moeilijke omstandigheden van de laatste fase, met
de beschieting van het Lijsternest, het stikgas, de vlucht naar Moeskroen en direct
na de Wapenstilstand de noodzakelijke herstellingen aan het Lijsternest. Maar
aanvankelijk deelde ook Streuvels in de euforie. Bij het jaar 1919 schrijft hij in zijn
memoires:
Het gevoel van de herwonnen vrijheid liet zich voelen als een weldaad,
met de behoefte er van te genieten: familieleden bezoeken, elkander helpen.
In de maand april was alles zo goed als bij het oude en de ellende
vergeten.11
Een element dat nu een detail kan lijken, maar dat zeker bijgedragen heeft aan
Streuvels' depressie, was het postverbod: op 9 april 1919 werd door de minister van
Spoorwegen, Jules Renkin12, een verbod uitgevaardigd om de boeken van Stijn
Streuvels in België te verzenden. Dr. Alfons van de Perre en Camille Huysmans
klaagden deze dwaze maatregel aan, maar het postverbod bleef tot 1925 bestaan. De
naoorlogse periode was voor Streuvels dus niet zo
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vreedzaam begonnen als men zou kunnen denken. Laster stak nog regelmatig de kop
op en nog altijd ging het vooral over In oorlogstijd, ‘waarin hij o.m. met sympathie
had gesproken over sommige Duitse officieren die bij hem gelogeerd hadden.’13 Maar
zelfs in 1925 rommelden nog echo's na van het gedonder rond In oorlogstijd. Streuvels
was op 23 juli 1925 bevorderd tot officier in de Leopoldsorde. Nog op 3 december
1925 vroegen de liberale volksvertegenwoordigers Buyl14, Amelot15 en Buysse16 zich
af of deze bevordering wel gerechtvaardigd was en zij richtten een parlementaire
vraag ‘tot de minister van kunsten en wetenschappen Camille Huysmans, om te
vernemen of deze op de hoogte [was] van de kritieken op het Oorlogsdagboek van
Streuvels’.17 Onder meer de heftige kritiek van Jozef Buerbaum18 dook hier weer op.
Maar de (socialistische en onkreukbare) minister Camille Huysmans antwoordde:
‘J'ajoute que In oorlogstijd est bourré de jugements cinglants pour l'envahisseur. Pas
un de ses détracteurs n'aurait osé signer ce livre de son nom au moment où il paraissait.
Streuvels n'avait pas quitté la Belgique.’19 Tijdens de oorlog was Streuvels erg
ontgoocheld geraakt over de houding van een aantal mensen die hij als zijn vrienden
had beschouwd. In 1915, toen de herrie rond het oorlogsdagboek het grootst was,
had hij daarover aan Gustaaf Schamelhout geschreven:
Ik had al op voorhand kunnen zeggen van waar de aanval geschieden zou,
want al die verontwaardig[d]e vaderlandsliefde kan men afleiden op
literaire naijver en persoonlijke antipathie. Toch kwamen mij hier pijnlijke
verrassingen de verwachting bedriegen. Van Vermeylen (Dr. Aug.) moest
ik nl. ondervinden dat hij veel meer Brusselaar is dan Europeër! Wat er
met Hegen[scheidt] voorgevallen is, kan ik maar niet begrijpen. [...] Een
20-jarige vriendschap telt dus voor niets meer.20
De ontgoocheling bleef na de oorlog voortduren, ook al werden met sommige vrienden
(August Vermeylen, Frans van Cauwelaert21) de plooien spoedig weer gladgestreken.
De levensomstandigheden
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waren in het Lijsternest in de maanden na de bevrijding nog erg pover, maar Streuvels
heeft er schijnbaar de moed niet bij verloren. Met enig sarcasme schreef hij op 19
februari 1919 aan Vermeylen:
We hebben het goed, beste Kerel, we leven lijk God in Frankrijk en als
echte ‘Naturisten’, in dien zin dat we 't natuurleven meemaken tot in de
fijnste plooitjes - dat wil zeggen: als 't buiten koud is, hebben [we] 't ook
binnen koud (mijn inktpot is zooeven gedooid!) en als 't buiten donker is,
wordt het binnen nog eerder donker! Want, weet wel, sedert de... Verlossing
zagen we hier nog geen kolen en de petrol staat omtrent aan den prijs der
Champagne! [...] Ik voor mij ben nu aardewerker en boomkapper - en
moet hout uit mijnen hof klein maken waar moeder haren pap op koken
kan! Ik voel er mij ten andere naar lijf en ziel, heel goed bij en laat de
wereld draaien.22
Het is duidelijk dat Stijn Streuvels op dat moment nog niet in de depressie zat waarin
hij even later zou wegzinken. Bij al het werk en de zorgen om het Lijsternest te
herstellen - ‘met planken en teerpapier’23 schrijft André Demedts - was er nog
maatschappelijke herrie rond zijn persoon. Een belangrijk aspect daarvan was de
vraag of Streuvels lid mocht blijven van de Koninklijke Vlaamse Academie te Gent.
Volgens de pas geciteerde brief laat Streuvels ‘de wereld draaien’ maar in diezelfde
brief aan Vermeylen klinkt zijn verontwaardiging en vooral zijn ontgoocheling toch
sterk door:
Aanstaanden woensdag zullen ze in de Kon[inklijke]Vl[aamsche]
Academie over mijn lot beslissen! [...] Enfin, als ze me daar uit gooien, is
het laatste greintje officialisme van mijn mouwen en ik sta op mijn eigen
beenen, al is 't ook maar als houtkapper! Van dien rotten boel waarin gij
ploetert, hoor ik soms wel een ronk van heel ver - en ik vermijd ook alle
aanraking van dagbladen e.a. dergelijke vuiligheid. Steek maar in 't kort
eens over dat ik uw smikkel zie en wat meer verneem over U en Uw vrouw
en Uw leven.24

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

136
Uiteindelijk werd er beslist dat Streuvels niet als een echte activist of als landverrader
kon beschouwd worden. Na een onderzoek mocht hij lid blijven van de Koninklijke
Vlaamse Academie. Maar in de jaren 1919-1925 zou laster nog regelmatig voor
naweeën zorgen. Voor zover de omstandigheden het toelieten werkte Streuvels na
de oorlog bezeten verder aan de voorbereiding van de publicatie van Genoveva van
Brabant. Het eerste deel werd al in oktober 1919 gepubliceerd. Het tweede deel
verscheen het jaar daarop en in 1921 verscheen er nog een volksuitgave.25 Maar door
de slechte receptie van Genoveva van Brabant was hij erg teleurgesteld. Aan zijn
vriend Emmanuel de Bom schreef hij op 6 februari 1921:
En als men dan iets op de markt gooit waar men 5, 6 jaar heeft aan gewerkt,
en dat men met alle zorg en zindelijkheid heeft opgebouwd, roert de letterk.
kritiek in de N[oord] & Z[uid-Ne]derlandsche republiek, geen vin. Buiten
eenige oppervlakkige besprekingen, bereikte er mij nog niets. De Standaard
o.a. schoot den gaai àf - (daar hebben ze er een handje van om iets neer
te halen!) Het eerste boek, sloegen ze verl. jaar den kop in, met 't woord
‘Kletspraat’ en 't tweede nu, vinden ze... veel minder... dan het eerste!!!
Inspiratie voor een nieuw werk was er niet. Ontgoocheling, vermoeidheid,
literair-creatief onvermogen, het waren allemaal factoren die hem in een depressie
deden belanden. Daarbij kwamen nog gebeurtenissen die Streuvels neerslachtig
maakten, zoals het totaal onverwachte overlijden op 30 mei 1921 van dokter Emiel
Lauwers,26 een van Streuvels' beste vrienden. In zijn memoires noemde Streuvels dit
overlijden ‘een verlies dat een leegte laat in het leven’. (VW 4, 1351) André Demedts
ziet een verband tussen Streuvels' aangeslagenheid en het verblijf in Damme:
Bijna twintig jaar lang waren hij en Streuvels innig bevriend geweest,
hadden samen gereisd en elkander bijna iedere week ontmoet. [...] Het
overlijden trof Streuvels zo diep, dat hij in
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maanden de slag niet te boven zou komen. Hij zocht vergetelheid te
Damme, waar hij een heerlijke nazomer beleefde en stof verzamelde voor
een artikel dat in Herinneringen uit het Verleden plaats zou krijgen.27
Ook Streuvels zelf voelde zich wat zijn gezondheid betreft niet goed in zijn vel. Bij
het jaar 1921 schrijft Luc Schepens: ‘Streuvels maakt gedurende deze jaren een zware
crisis door.’28 Er zijn verscheidene documenten die dit bevestigen. Het meest bekende
is de complete desillusie die hij uitschrijft - uitschreeuwt - in zijn brief van 6 februari
1921 aan zijn Antwerpse vriend Emmanuel de Bom, die hem gevraagd had om lid
te worden van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen:
Wat de Ver-eeniging betreft - ik blijf bij mijn besluit van onder en na den
oorlog: ik laat me niet meer vereenigen!! Ik heb het geloof, de hoop en de
liefde in de menschen... verloren, en met zulke gesteltenis is het best dat
men zich uit alle groepeering weghoudt.29
Dit gaat natuurlijk over het individu Stijn Streuvels. Maar we mogen de algemene
context niet uit het oog verliezen. Deprimerend werkte ook de internationale context
na WO I, toen de euforie van de Wapenstilstand van 11 november 1918 niet lang
duurde en al spoedig plaats maakte voor patriottische hetze, internationale spanningen,
bedreiging van de vrede en - wat voor een creatieve geest nog erger was - een
groeiende twijfel over de zin van de ‘Groote Oorlog’. Sophie de Schaepdrijver schrijft
hierover:
Aan steeds heviger slijtage onderhevig was de gedachte dat de oorlog als
een soort strijd van de beschaving tegen de barbarij zin had gehad, en dat
België - onschuldig overvallen, heroïsch het rechtsbeginsel verdedigend
tegen brute overmacht in - van deze zin het zinnebeeld was. Zoals
gebruikelijk waren het de avant-gardisten die als eersten de barsten in het
marmeren monu-
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ment aanwezen: die, als pacifisten, de oorlog in zijn geheel een kwaad
noemden en, als anarchisten, het kwaad bij regeringen, staten, generaals,
het gezag überhaupt legden.30
Streuvels zelf schreef bij het jaar 1922 in zijn memoires: ‘Slechte
gezondheidstoestand; algemene stoornis en inzinking.’31 Onderzoek van de bronnen
leidt tot de conclusie dat het hoogtepunt van de crisis die Streuvels doormaakte in
het grootste deel van 1921 moet gesitueerd worden. De radicaal pessimistische reflex
die hij neerschreef in de daarnet geciteerde brief van 6 februari 1921 aan De Bom
was geen impulsieve reactie van het moment, maar een signaal dat een toestand
aangaf. Dit blijkt overduidelijk wanneer hij bijna zeven maanden later exact dezelfde
woorden gebruikt, in zijn brief van 30 augustus 1921 aan De Bom:
Ik [...] kan maar niet begrijpen: hoe iemand van ons nog behoefte voelt
aan eene ‘Vereeniging’ die voor al de kwibussen van Oost en West open
staat! [...] Ik heb echter de uitzonderlijke hoedanigheid - aan zoo weinig
menschen eigen - van: niet te vergeten en de ondervinding door 't leven
opgedaan kan ik maar niet in den wind gooien. Ik heb nl. het geloof, de
hoop en de liefde verloren en deug dus niet meer voor dergelijke dingen.
Het is misschien de groote ontgoocheling, omdat ik gemeend heb en
verwacht dat, na 1918 het uit zou zijn met vertoon, phrases, décoratieve
gestes en dergelijke dingen meer - nu blijkt het echter dat de menschen
daar behoefte aan hebben, want ze laten er zich door pakken 100.000 keer
erger dan voor 1914!! Ik houd het maar met kinderen, dieren en boomen!
Die zijn belangrijker dan de drukte makende menschen van vandaag.32
Maar intussen moest Streuvels er als beroepsschrijver voor zorgen dat er voor zijn
gezin brood op de plank kwam. Wat het succes van Genoveva van Brabant betreft
had hij zich duidelijk misrekend. Daarom moest er gezocht worden naar alternatieven
en die waren
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voor een gevestigd auteur als Streuvels niet zo moeilijk te vinden. In 1919 verscheen
bij Veen, Amsterdam een afzonderlijke uitgave van De Boomen (uit Najaar, 1909)
en van Sint-Jan (uit Dagen, 1902). Er verscheen ook een vertaling van Een vroolijke
knaap van B. Björnson.33 In datzelfde jaar verschenen bij Veen herdrukken van
Lenteleven en Zomerland. Het waren de eerste delen in een 17-delige reeks Stijn
Streuvels' Werken. In 1920 verschenen in diezelfde reeks herdrukken van Zonnetij,
Doodendans, Langs de wegen, Dagen, Openlucht, Stille avonden, De vlaschaard.
In 1921 volgden Minnehandel, Dorpsgeheimen I en II, Het uitzicht der dingen, De
blijde dag (uit Najaar, 1909) en Najaar (1909). In datzelfde jaar verscheen nog een
herdruk van Reinaert de Vos, in een nieuwe versie.34 Intussen was uitgever Joris
Lannoo in Tielt begonnen met het opzet ‘het volledig werk van Streuvels in losse
delen uit te geven, naargelang de bestaande verhalenbundels en romans uitverkocht
waren.’35 Deze serie zou verschijnen onder de naam Lijsternestreeks, die uiteindelijk
uit tien delen zou bestaan. Het laatste deel was Avelghem36 dat pas in 1946 zou
verschijnen.
Tegen het eind van de zomer van 1921 werd het - behalve de peuterdrukte van de
5-jarige Dina - erg stil en leeg in het Lijsternest: ‘Paula is gister vertrokken nr
Amsterdam’, schrijft hij op 30 augustus 1921 aan De Bom, ‘waar zij haar opleiding
gaat voltrekken, Paul gaat nr Brugge en zoo zitten we binnenkort met 't kleine ding
[Dina, 5 jaar] alleen thuis.’ In zijn memoires noteert hij ongeveer hetzelfde en voegt
eraan toe: ‘Dat brengt een leegte in het gezin.’37 Maar over dat ‘kleine ding’ wil hij
een boek schrijven. Dat kan opbeurend werken. In augustus 1921 begint hij aan de
eerste bladzijden van Prutske. Rond die tijd begint hij ook aan een bewerking van
Tristan en Isolde. Dat Streuvels na Genoveva van Brabant nog sterk opging in het
verleden, niet alleen in persoonlijke herinneringen, maar ook in sagen en legenden
uit de donkere middeleeuwen, blijkt ook uit zijn belangstelling voor dit liefdesverhaal
dat teruggaat op oude Keltische en Oud-Franse sagen en dat Richard Wagner tot een
opera geïnspireerd had. Streuvels zou er met hor-
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ten en stoten blijven aan werken. Het verscheen in 1924 bij Meulenhoff, Amsterdam.
Naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag (3 oktober 1921) had De Vlaamse Club
te Brussel hem willen vieren. Maar Streuvels was niet aanwezig. André Demedts
vertelt hierover volgende anekdote:
Hij was niet in de gesteltenis om een feest bij te wonen en voelde er niets
voor zich te laten huldigen. Bij de maaltijd werd niettemin een foto gemaakt
waarop Julien Kuypers, enigszins verborgen achter zijn hand en met zijn
haar wat in de war gebracht, als de schrijver van De Vlaschaard fungeerde
om de fotografen tevreden te stellen.38
De grappige anekdote zegt zowel iets over Streuvels' neerslachtigheid als over zijn
afkeer van huldigingen.39 Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag had de redactie
van Vlaamsche Arbeid in januari 1922 een Streuvelsnummer uitgegeven met talrijke
huldeadressen.40 Maar Streuvels zal ze niet dadelijk gelezen hebben. Op dat moment
maakte hij een lange reis door het zuiden van Frankrijk, in het gezelschap van de
toen bijna dertigjarige Boudewijn Steverlynck.41 Met die reis wilde hij zeker ook
ontkomen aan de blijvende neerslachtigheid: ‘De behoefte er op uit te gaan en besluit
tot een winterreis in 't zuiden van Frankrijk’. (VW 4, 1351) Zij bezochten onder meer
Nice, Cannes, Arles, het land van Mistral42 en de Félibrige, Nîmes, Avignon... De
lange reis heeft op Streuvels een deugddoende invloed gehad. In Ingooigem II schrijft
hij dat deze reis hem goed gedaan heeft: ‘In Antibes hebben we ons verder gekoesterd
in de zonnewarmte, en ons niet kunnen inbeelden dat het bij ons thuis koude winter
was. Ik ben er eind maart, heel opgefleurd weer thuis gekomen, met nieuwe lust om
het werk te hervatten.’ (VW 4, 1352) Het einde van die reis moeten we eerder eind
februari, begin maart situeren, want aan De Bom schreef hij op 10 maart 1922, kort
na zijn terugkeer: ‘De reis in 't Zuiden was één verrukking - bz. Provence! waar we
met de felibres over Vl. Beweging gesproken hebben.’43 In die brief geeft
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hij ook commentaar op het Streuvelsnummer van januari 1922 van Vlaamsche Arbeid:
Het Streuvels-Nr heb ik eerst sedert enkele dagen ontvangen! [Str.
onderstreept] Volgens Vlaamsche zeden dacht het beheer v.h. tijdschrift
niet dat ik daar een expl. van zien moest, voor hen was 't denkelijk een
‘zaakje’ om een sensatie Nr uit te geven - mijn princiep blijft: de gevierde
is het slachtoffer! Ze hebben mij van het plan niet verwittigd anders zou
ik bedankt hebben; nu sta ik voor een feit en wat kan ik anders dan...
dankbaar glimlachen voor zooveel vriendelijkheid!
Hij mag dan al gesterkt zijn teruggekomen uit Zuid-Frankrijk, uit wat hij enkele
regels verder schrijft blijkt dat de herrie (vooral in 1915) rond het oorlogsdagboek44
hem geraakt en gekwetst heeft:
En bij zulke gelegenheden komt het weer eens duidelijk aan den dag denk maar b.v. aan Bastiaanse,45 Scharten, Persijn, Belpaire e.a. juist dezen
die de gelegenheid van het oorlogsdagboek hebben te baat genomen om
er op te donderen! Enfin, zóó bestaat de wereld, en 'k maak er me geen
kwaad bloed in!46
Na zijn verkwikkende reis is hij weer aan de slag gegaan, ‘hard aan 't labeur om den
speeltijd wat in te halen en de financies in evenwicht te brengen.’47 De rest van het
jaar 1922 werkte hij vooral verder aan Prutske, ‘dat me al sedert lang aanlokte, als
echt... zomerwerk!’48 Hij zal Prutske in september voltooien tijdens een verblijf in
Sluis en het boek verscheen nog in november van hetzelfde jaar. In november
publiceerde Streuvels Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen nog spraken,49
een bewerking van oude volkssprookjes. In 1923 verscheen bij Veen in Amsterdam
Land en leven in Vlaanderen. Het was een herwerking van ‘Veld en dorp’ (1910) en
De landsche woning in Vlaanderen (1913).50 Hij had er met veel tegenzin aan gewerkt.
Uit zijn brief van 10 maart 1922 aan De Bom blijkt duidelijk dat het niet altijd Stijn
Streuvels was die
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aan de boom van herdrukken schudde, maar dat hij soms ook tegen heug en meug
moest ingaan op een vraag van de uitgever. Hij noemt het een ‘verdam[m]te
Geschichte’:
Ik heb 1o gehad die bijdrage in Vl[aanderen] d[oor] d[e] Eeuwen heen 2o De herwerking van datzelfde stuk versmolten met ‘Landsche Woning
in Vlaanderen’ bestelling door den uitgever Veen (hij is in bezit van al de
clichés van beide stukken!) En nu zou ik dat een 3den keer moeten
herkauwen! Na - Vl. d.d. Eeuwen heen schijnt me die onderneming van
‘Schoone Vlaanderen’ een herbaksel - dat men natuurlijk altijd kan onder
anderen vorm herdoen - doch 't blijft: herdoen.51
Op 31 oktober 1922 stierf Hugo Verriest: ‘Ook al een persoon uit de vriendenkring
van het oude geslacht die verdwenen is’. (VW 4, 1353) Meer en meer vrienden vallen
rond hem weg. Maar er komt ook nieuw leven in het Lijsternest. Midden december
wordt Isa Lateur geboren: ‘De 13de december is ons dochtertje Isa geboren. Tot
troost en hulp in onze toekomende oude dag!’ (VW 4, 1353) De zomermaand juli
1923 brengt Streuvels met zijn gezin door aan de Belgische kust. In december 1923
wordt een fragment uit Tristan en Isolde gepubliceerd in Dietsche Warande &
Belfort.52 Begin 1924 wijdt hij een essay aan ‘Vrouwe Courtmans' Volledige Werken’,
dat gepubliceerd wordt in De Bibliotheekgids. Streuvels raakt stilaan weg uit de
diepte van de depressie. Met het opgroeien van het nieuwe leven in het Lijsternest
lijkt stilaan de kentering samen te hangen die zou leiden tot een sterke golf van
nieuwe creativiteit. Deugddoend was zeker ook de tocht in het najaar van 1924 met
de motorboot Het Haantje van zijn vriend Jozef de Coene. Arthur Deleu en Albert
Saverys waren ook van de partij:
Het land van Vlaanderen zien uit een andere gezichtshoek - van op het
water - brengt wondere verrassingen teweeg en het verblijf een paar weken
op een schip, is ook al iets heel bijzonders.
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Die gevaarten [belevenissen, avonturen] zijn beschreven in het boek: Op
de Vlaamse binnenwateren.53
Kort nadien maakt hij een grote reis
met de jonge Dr. Lauwers over Beieren, Nürnberg, Carlsbad, Wenen,
Praag, Budapest. Een vreemde wereld zien is 't geen de mens het meest
verrijkt in zijn gemoed en verbeelding. [...] Wenen is de stad waar men
het vriendelijkste volk van de wereld leert kennen. [...] Ik heb er ook niets
dan schone vrouwen ontmoet, met een merkwaardigheid in de houding en
gebaren, opgeruimd en voornaam. Het heeft iets van Parijs, maar op een
andere toon - iets ingetogener, niet uitbundig of flodderachtigs [lichtzinnig].
Hetgeen mij verder in Wenen getroffen heeft, dat zijn de Brueghels, die
hier prachtig vertegenwoordigd zijn, - een wereld vol duizelingwekkende
diepten.54
Het jaar 1924 vormt het begin van een vitale opleving. Dat vinden we bevestigd in
de memoires. Bij ‘dit drukke jaar, vol gebeurtenissen van alle aard’ schrijft Streuvels:
Dit is een gelukkige tijd geweest. Met de herinnering nog aan de uitgestane
ontberingen, de beperkte vrijheid en de onverkwikkelijke ondervindingen
van de oorlog, genieten we nu dubbel en dik van de herwonnen vrijheid,
van uitgangen en bezoeken; we genieten voor 't eerst weer volop van het
groen aan de bomen, de bloesem in de hof en het fruit. We hebben het
genot aan de kinderen om hen te zien groeien en ontwikkelen en elk zijn
eigen persoonlijkheid krijgt. [sic] Terwijl we hier binnenshuis genieten
van de stilte in de rustige afzondering, - de toekomst er uit ziet als een
hemel zonder wolken, waar al de natuurlijke dingen hun vroegere
vertrouwde, stabiele vorm hebben herkregen, in een atmosfeer waarin we
rustig leven en werken kunnen... komt er uit de verte der vier windstreken
een woelige orkaan opsteken, die door de lucht trekt, die alles
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dreigt omver te slaan - alle kunstuitingen een andere vorm van expressie
aangenomen hebben - het oude heeft afgedaan en opgedoekt wordt. Het
is een onstuimigheid, een durf, een algemene afbraak. [...] Toezien en
afwachten - het is de eeuwige terugkeer der dingen, waar het oude kleed
wordt afgelegd en het nieuwe aangetrokken. De schilders en de
beeldhouwers van de oude generatie zijn er slechter aan toe dan de
schrijvers en dichters. Bij hen is de breuk radicaal in haar essentie. En de
ouden kunnen moeilijk verloochenen wat ze een leven lang als hun kunst
beschouwd en beoefend hebben.55 (VW 4, 1357-1358)
Stijn Streuvels is zich bewust van de ingrijpende veranderingen die zich in de
maatschappij in het algemeen voordoen, maar zeker ook op het terrein van de kunst.
Hij heeft gelijk waar hij schrijft dat ‘de schilders en de beeldhouwers van de oude
generatie [...] er slechter aan toe [zijn] dan de schrijvers en dichters.’ Zelfs nu kunnen
we nog altijd vaststellen, dat de meeste schrijvers - zij het met moderne thema's - het
medium taal doorgaans ‘op oude wijze’ hanteren en dat er in de literatuur weinig
avantgardisten zijn. Maar intussen was Streuvels opnieuw op hoog creatief niveau
aan de slag. Een op het eerste gezicht banale verandering in het dagelijks leven in
het Lijsternest heeft zeker meegespeeld in de versterking van deze nieuwe creatieve
golf in Streuvels' leven:
1925 - We kregen elektrische verlichting,56 't geen een nieuwe atmosfeer
brengt in huis - plezierig om bij te werken, na al die mizerie met
roetkeersjes [vetkaarsjes], olielampen, benzine, luzol [ongezuiverde
benzine] en andere produkten waarmede wij ons hebben moeten verhelpen.
Nu is het een weelde en een lust om te werken aan De teleurgang van de
Waterhoek en als verpozing, aan de reis Op de Vlaamse binnenwateren.57
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De teksten
Voor alle citaten uit Herinneringen verwijzen de paginanummers tussen haakjes
(tenzij anders aangeduid) naar deel 2 van het Volledig Werk (1972).

Hoe men schrijver wordt (1910)
‘Hoe men schrijver wordt’ is de tekst van een lezing die Streuvels op 22 december
1910 gegeven heeft voor het Kunstverbond te Antwerpen. Dit is de mooiste tekst die
Stijn Streuvels over zijn literair werk en over zijn opvattingen geschreven heeft en
hij maakt duidelijk wat voor een helder inzicht Streuvels had in de essentie van zijn
schrijverschap. Het had heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer Streuvels zich
tot dat optreden liet overhalen. Toen hij uiteindelijk toch inging op het aandringen
van zijn vriend Emmanuel de Bom, was het met een totale en voor Streuvels' doen
ongewone overgave. Hij schreef de lange tekst, die hij lardeerde met milde humor,
in één geïnspireerde geut waarbij hij de nieuwe trend van de literaire reportage op
de korrel nam. Voor alle goede verstaanders had dit betrekking op zijn eigen
ervaringen met André de Ridder. Maar in het geheel van de lezing was dit slechts
een detail.
Emmanuel de Bom had zijn West-Vlaamse vriend al opgenomen in zijn planning
voor het winterprogramma 1909, zoals blijkt uit een brief van 17 november 1909:
‘Stijn, Ziehier nu de lijst, met voorgestelde datums, voor de avonden in het
Kunstverbond, (ofte: Cercle artistique alhier).’ In het schema wordt de lezing van
Streuvels voorzien op 23 februari 1910. Andere geplande sprekers waren onder meer
Hugo Verriest, L. van Deyssel, August Vermeylen, Ben Royaards... In die brief gaf
De Bom zijn vriend wat informatie over het niveau van het publiek: ‘Denk: ge staat
voor een publiek van de echte middelmate, weinig ingewijd, en... die menschen
moeten plezier hên... [...] Zeg me maar wat ge wilt: 't is ôl goed!’58 De Bom laat zien
dat hij al wat West-Vlaams geleerd heeft, maar het helpt niet om Streuvels te
overtuigen. Hoewel hij had
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aangedrongen op spoed, antwoordde Streuvels (tegen zijn gewoonte in) pas een week
later, blijkbaar na een (niet bewaard) telegram van De Bom. Streuvels' telegram
klinkt kort en goed: ‘Ik niks. Verriest? brief volgt Stijn.’59 Diezelfde dag nog schreef
hij de beloofde brief: ‘Wat mij betreft, laat me maar stilletjes van dat lijstje.
Voordrachten geven vind ik, ligt buiten mijn baantje. Ik heb niets te zeggen’.60 De
Bom kende zijn vriend intussen en schreef al de dag nadien: ‘Stinne! - Daar is een
misverstand. 'k Wou u geenszins het uitzonderlijke werk van een voordracht
opdringen. Een lezing van uw werk ware heel goed geweest. [...] Enfin, 'k laat u los
voor dezen winter.’61 Maar al op 28 mei 1910 kwam De Bom opnieuw met zijn plan
op de proppen: ‘Stijn, Wilt ge van den winter komen lezen in 't Kunstverbond - voor
150 voetjes [frankjes] - al wat ge wilt: liefst een wandeling door uw werk?’62 Als
schrijver zat Streuvels in 1910 in een zwakke periode. De creativiteit liet hem in de
steek. Op 28 juli 1910 schreef hij aan De Bom: ‘'t Zal best zijn als ge mijn naam
maar schrapt uit dien Cercle [artistique] - ik krijg van langs om min goesting om in
de literatuur te komen. Ik krijg er al den beu van met eraan te denken - de lust tot
schrijven zelf is er uit.’63 Op 30 augustus meldde Streuvels aan De Bom, dat Alida's
jongste broer Hector Staelens na een lange ziekte overleden was: ‘ziek geworden
binst zijne studiën een 5 jaar geleden.’64 Ondanks Streuvels' weigerachtigheid voor
de door De Bom voorgestelde lezing, bleef de correspondentie tussen beide vrienden
hartelijk en meelevend. Maar De Bom zette door. Op 21 september 1910 stelde hij
een datum voor: ‘22 December: Stijn Streuvels (al wat hij wil). [...] Veel geluk aan
de 5jarige echtelingen!65 Dag Paula en Paul.’66 Op 3 en op 6 oktober 1910 drong De
Bom aan op een spoedig antwoord: ‘betr[effend] Cercle [artistique] (22
Dec[ember])’.67 Maar in Streuvels' antwoord van 8 oktober leek het wat die lezing
betreft over and out:
Neen. Ik heb een gruwel aan de Antw[erpsche] letterkundigen en dien
weerzin kan ik niet overwinnen. Parade en alles wat rond de litteratuur
bestaat als exploitatie van den letterkundige wordt
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voortaan uit mijn leven gesloten. Daarbij heb ik, als filosoof besloten:
niets meer te doen dat ik niet geern doe. Ik hoop dat gij noch iemand me
zulks kwalijk nemen zult, ware 't anders 't zou me erg spijten.68
Een van de mooiste brieven uit de Streuvels/De Bomcorrespondentie is de brief die
De Bom dan schrijft vanuit de trein op zondagochtend 9 oktober 1910:
Stijn, wàt hebben in 's Heeren namen de ‘Antw[erpsche] letterkundigen’
- waar ge mij bij-rekent, merci! - u in den weg gelegd? Waar is hier parade
en exploitatie in 't spel? Vindt gij 't slecht dat de schrijver tot zijn publiek
ga, zich geve als hij is, zonder aanstellerij (dat hangt maar van hem zelf
af)? Vindt ge 't slecht dat ik er voor zorg, dat alleen treffelijke menschen
aan 't woord komen, en dat ik de ‘burgers’ 200 kop per man laat afdokken?
Ik begrijp u ditmaal niet.
Ge weet genoeg dat ik u nooit iets kwalijk neem. [...] Toe, bedenk u nog
éen enkelen keer, daarna vraag ik u nooit meer zóo iets.69
Het formele antwoord van Streuvels is niet bewaard, maar de daaropvolgende brieven
maken duidelijk dat Stijn Streuvels de uitnodiging heeft aangenomen. Over de
artistieke en emotionele omstandigheden die in heel deze affaire meegespeeld hebben
geeft Kathryn Smits een helder overzicht:
[Streuvels] was al minstens een jaar niet echt in staat tot schrijven. Hij
voelde zich in 't nauw gedreven: door zijn biograaf André de Ridder, door
voortdurende insinuaties dat hij geen ‘groot werk’ tot stand kon brengen
[...]. In de laatste maanden had de ‘affaire Verriest’ Streuvels kennelijk
geschokt. Hij keurde af wat Verriest al jarenlang deed,70 zag echter van
nabij hoe de onbarmhartige kritiek de oude man geknakt had.
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De aanvallen op Verriest - op West-Vlaanderen, op Streuvels zelf - gingen
van Antwerpen uit. Dat hij op dit moment ‘een gruwel aan de Antwerpsche
letterkundigen’ had slaat dus niet op De Bom, maar op degenen die tegen
Verriest van leer waren getrokken en uiteraard op André de Ridder. Het
is begrijpelijk dat hij op dit moment geen zin had om in Antwerpen op te
treden. De Bom heeft dit ingezien (je krijgt de indruk dat hij het begon te
begrijpen terwijl hij deze brief [9 oktober 1910, n.v. Bs] schreef), hield
echter voet bij stuk en sloeg een brug voor zijn vriend.71
In Omtrent Streuvels (1968) schrijft Speliers met waardering over deze tekst:
Streuvels schrijft dit mooie stuk in 1910, dus nog volop in een tijd, die
hem in tien jaar een schrijver van Europees formaat had zien worden. Hij
gaat op de vuist met een publiek dat ‘zijn belang (is) gaan stellen in de
nevenzaken’, daartoe aangezet door wat Streuvels ‘de literaire reporter’
heet.’72
Streuvels begint zijn tekst met een allegorie van de ‘geestelijke bakker’ die ‘het
geestelijk brood [levert] aan al wie honger had naar de ziel’ en die zelden of nooit
‘zijn trog verliet’. (1481)73 Zo was het vroeger, maar daar heeft het moderne publiek
niets meer aan, aan inwendige dingen is er niets te zien en daarom is het publiek
meer belangstelling gaan tonen voor ‘de nevenzaken [...] de manieren, gewoonten,
gebruiken, daden en doening van [...] de kunstenaar zelf.’ (1482) Streuvels had gelijk,
maar hij schreef profetische woorden, want honderd jaar later wordt dit fenomeen
dag in dag uit bevestigd en de audiovisuele media van vandaag doen er alles aan om
‘de kunstenaar zelf’ te brengen. Alle zuchten, kreten, kapsels, kleertjes en meninkjes
van zangers, filmacteurs, schilders, driedimensionele kunstenaars en zelfs schrijvers
krijgen zoveel media-aandacht, dat het product zelf op de achtergrond dreigt te raken
en bovendien gaan de luisteraars, toeschouwers en lezers op
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hun onlineforum ook nog eens hun meninkjes spuien, die bijna altijd over ‘de
nevenzaken’ gaan.74 Met de kritiek is het niet anders. Vroeger had die als belangrijkste
functie ‘de kunstenaar bewust te maken aan zichzelf’. (1482)75 Vandaag, zegt
Streuvels, ‘is de kritiek [...] eigenlijk meer tot het publiek gericht dan tot de artiesten.
[...] [De criticus] is de man die zegt hoe het moet zijn en hoe het niet mag zijn.’ (1482)
Dan beschrijft Streuvels hoe de literaire reporter ‘in de persoon van een fatsoenlijk
opgezette jongeheer, meestal’ (1483) te werk gaat. Hij is beleefd, praat honderduit,
toont bewonderende belangstelling ‘voor de prenten aan de muur, de boeken op uw
tafel, voor uw persoon, voor uw vrouw en uw kinderen’ maar vooral voor uw werk
en ‘uw geniale aanleg’. (1483) Tussendoor stelt hij voorzichtig enige vraagjes ‘waarop
gij dan ook heel onschuldig antwoordt zonder 't minste kwaad te vermoeden.’ (1483)
Daarna ga je weer gewoon aan het werk. Maar groot is je verbazing als je ziet wat
de literaire reporter ervan gemaakt heeft en zelfs welk imago hij jou tegen heug en
meug heeft aangemeten, waarnaar je voortaan zult moeten leven:
Maar wat? Enige dagen later ontvangt gij, kunstenaar, een tijdschrift, gij
vindt er uw portret in, 't portret van uw huis, uw kamer, enz. Gij vindt er
niet de reporter, maar u zelf aan 't praten, maar aan 't praten! over alles en
nog wat. Gij doet er uitspraken op de toon van een vrederechter, over uw
medemensen, verklaart er uw opvattingen over al 't geen in de kunstwereld
bestaat; zegt er van wie gij houdt en wie gij niet verdragen kunt; gij doet
er onder vorm van beloften uiteen, wat al plannen gij in uw lijf draagt en
wat al meesterstukken gij aan het nageslacht schenken zult. Heel uw wijze
van leven staat er in uiteengedaan [...]; wanneer gij opstaat en slapen gaat,
hoeveel keren gij eet, hoeveel pijpen ge rookt, of gij al dan niet,
ondervesten draagt en hemdsboordekens; en, als toemaat, weet gij nu
waaraan u te houden, hoe gij u moet voordoen tegenover 't publiek, op
straf van uzelf niet meer te zijn of te gelijken! (1483-1484)
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Het wordt moeilijk tegen deze stroom op te roeien en er zijn heel wat kunstenaars
die maar wat ‘gaarne meedoen aan die tentoonstelling.’ (1484) Kijk maar, zegt
Streuvels, ikzelf ben er voor uit mijn schuilplaats gekomen om ‘hier te vertellen: hoe
men schrijver wordt.’ (1484) Het is een prachtige tekst, ook volgens Speliers ‘dit
mooie stuk’76, vol humor en raak geschreven met een ook voor ons bijzonder actuele
dimensie. Na deze inleiding legt Streuvels uit dat hij het in feite alleen over zichzelf
kan hebben en niet over ‘hoe “men” schrijver wordt’. (1485) Hij legt uit ‘wat al
kronkelpaden’ (1486) hij doorlopen heeft: de school, waar het - op enkele
schoolopstellen na - niet al te best vlotte en de tienjarige bakkersopleiding. In het
dorp was hij lid van de toneelkring en van de fanfare en hij fietste veel. Literaire
vrienden had hij niet, zijn moeder las graag de gewone boeken uit de dorpsbibliotheek,
zijn vader las alleen zijn dagblad en hield absoluut niet van romans, die toch vol
leugens stonden en met zijn oom Guido Gezelle werd er nooit over dichtkunst of
literatuur gesproken. De wereld van de verbeelding leerde de jonge Streuvels kennen
in het toneel, maar daarnaast was hij een echte boekenliefhebber. De kennismaking
met Vondels Lucifer was voor hem een grote ontdekking en het ‘Voorwoord’ hielp
hem nog verder: ‘Nu was mij de weg gewezen’ (1489-1490) naar Dante en Milton.
Op de omslagen van de weinige boeken die hij had of zich kon aanschaffen vond hij
dan weer titels van andere boeken en namen van uitgeverijen waar hij een catalogus
kon bestellen en nieuwe boeken ‘de meeste hoop voor 't minste geld’. (1490) Ieder
nieuw boek bood een nieuwe ontdekking. Eerst ging het vooral om het ontdekken
van het geheimzinnige, maar meer en meer kreeg hij belangstelling voor de diepte
van de dingen, in de wijsbegeerte: ‘ik was gejaagd om er te komen en wilde de tijd
niet besteden om geleidelijk naar omhoog te klimmen - ik begon van de bovenkant
eerst.’ Geld had hij amper en aanmoediging kreeg hij thuis zeker niet. Hij was bakker
en zijn moeder zei soms met minachting: ‘ge zult nog al uw zinnen steken in al uw
boeken!’ (1491). Maar verder ging de tegenkanting niet.
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Als ik het nu overdenk, begrijp ik het zelf niet te wel, hoe die drift als een
bezetenheid over mij was gevallen; want merk wel, ik had geen vrienden,
niemand die mij aanwakkerde, had geen doel, wist niet waar het naartoe
ging, deed vreselijke omwegen, had niemand om raad te vragen; ik las
maar in 't blinde. (1492)
Belangrijk was de ontdekking van de goedkope Duitse ‘Reclambibliothek’. Hij leerde
als autodidact Duits77 en maakte kennis met ‘al de oude klassieken en heel de Duitse
en andere letterkunden’. (1492) Hij ‘ontdekte de Engelse Penny-Edition en leerde
Engels.’ (1492) Toen hij Björnson las begon hij ook Noors te leren. En hij ging nog
verder: ‘Tolstoï miek mij waanzinnig en ik kocht een Russische spraakkunst’. (1492)
Hij vorderde wel een eind in het Russisch, maar dat gaf hij uiteindelijk op. Aan
schrijven dacht hij nog niet, maar er was wel een duidelijke evolutie:
Er waren dingen, die mij bijzonder aantrokken, andere die ik kon laten
liggen - ik begon onderscheid te maken tussen de levende schoonheid en
de dode - het algemeen menselijke vroeg meer mijn belangstelling en dat
ging ik zoeken in oude schrijvers, in Shakespeare, maar bijzonder bij de
moderne Russen en Noren. (1493)
In die jonge Streuvels, die nog geen schrijver was, ontstond de drang om korte
vertellingen die hem erg bevielen te vertalen. Maar wat hij vertaalde verscheurde hij
telkens. Zijn oom Guido Gezelle beschouwde hij nu ‘als een God-de-vader; ik
benaderde hem met ontzag, zonder hem ooit een woord over dichtkunst te durven
spreken’. (1493) Streuvels is er zich van bewust dat het heel anders zou gegaan zijn
als hij in de stad had gewoond, boekenwinkels kon in- en uitlopen, auteurs ontmoeten
op straat, vrienden had die al iets hadden laten drukken. Zeker had hij dan niet
‘diezelfde eerbied’ (1493) gehad tegenover de literatuur. Met de Nederlandse
Tachtigers maakte hij pas laat kennis, vooral omdat ‘de Hollandse boeken zo duur
kostten’. (1494) Hij kocht De Dichters
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van dezen tijd en Een Pic-nic in Proza: ‘'t Eerste bracht mij in bewondering, het
tweede bracht mij in... verbazing!’ Tot dan toe had hij Bilderdijk en consoorten
gelezen. De nieuwe verzen brachten werkelijk een nieuw geluid. ‘Het proza echter,
daar stond ik versteld op... te gapen, ik begreep er niets van’. (1494)78 Hij heeft die
beweging van '80 van uit de verte gevolgd, maar er waren dingen die hem meer
bekoorden. Zo maakte hij kennis met ‘de kleine, bedeesde jonge tijdschriftjes der
Vlamingen. Die tenminste waren voor geringe prijs te krijgen’. (1495) In de schetsen,
verhaaltjes en impressies herkende hij zijn volk en zichzelf, en hij kreeg het gevoel:
‘Dàt kan ik ook!’ Het besluit was genomen, de twijfel was weg.
Maar hij moest wel een schuilnaam hebben, zodat ‘niemand zou weten van wie het
kwam’. (1495) 's Avonds, bij kaarslicht, begon de jonge bakker bezeten te schrijven:
‘Die nacht schreef ik mijn eerste proza en titelde het stuk: “November-Idylle”.’79
‘Het was een impressie. Ik weet nog hoe dat ding in mij levend geworden was. [...]
Het was een zaterdag vóór de middag, na de markt, toen al het volk vertrokken was,
dat ik buiten aan de deur een asempje kwam scheppen op straat.’ (1496) Het gaat
over het moment waarop hij een hondenkar met een draaiorgel zag voorbijkomen,
met een oude, halfblinde orgelman en diens vrouw en een jankende hond. In ‘Hoe
men schrijver wordt’ vertelt hij dat dit moment hem later inspireerde tot
‘November-Idylle’, het allereerste stuk dat hij publiceerde - onder de schuilnaam
Pijm en dat in 1899 opgenomen werd in Lenteleven onder de titel ‘In den voorwinter’.
Zo vertelt hij het ook nog in Avelghem (1946):
Het was hier aan dit muurke dat ik pastoor Verriest had zien voorbijstappen
toen hij te Ingoyghem benoemd werd; het was eveneens aan dit muurke
dat ik, een Zaterdag-morgen, na afloop van de markt, den orgelvent heb
nagegaan, met zijn wijf en den jankenden hond, en het treurig, weemoedig
deuntje hoorde afdraaien; het getrek dat ik van daar uit in mijn verbeelding
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gevolgd had op zijn tocht door de velden, bij den boer in de schuur, waar
de hondenjongen moesten geboren worden, - heb ik uitgewerkt onder den
titel: ‘November-Idylle’ [(]later: In den voorwinter) - mijn eerste bijdrage
in ‘De Jonge Vlaming’.80
Dit blijkt echter niet te kloppen. In In levenden lijve (1966) had hij al een correctie
aangebracht op die uitspraak en die versie werd nadien ook opgenomen in Avelghem
(VW 4):
Nu ik de documenten nader bekeken heb, kom ik tot de ontdekking dat
daar onjuistheden en vergissingen in voorkomen. Het stuk proza dat
opgestuurd werd voor de prijsvraag in het tijdschrift De Jonge Vlaming,
is niet de November-Idylle geweest. In het nummer van 1 november 1894
waarin de uitslag van dien Letterkundigen Prijskamp bekend gemaakt
wordt, komt bij de ‘eervolle vermeldingen’ de novelle voor onder den titel
Herbeginnen, en dat herken ik als mijn inzending. Het is eigenlijk mijn
eerste Kerstnovelle geweest! [...] Ik bezit er geen afschrift van en op de
redactie van De Jonge Vlaming zal het wel verloren gegaan zijn.81
Uit deze correctie moeten we begrijpen, dat ‘Herbeginnen’ een eervolle vermelding
kreeg, maar niet gepubliceerd werd. Of en onder welke schuilnaam hij zijn stuk had
opgestuurd is niet bekend. Wat hij verder vertelt in ‘Hoe men schrijver wordt’ is dan
ook maar gedeeltelijk correct: ‘Ik weet niet of ik gelegenheid gehad heb een tweede
stuk van mij in de “Jonge Vlaming” geplaatst te krijgen. Hij was ineens gestorven
en verdwenen.’ (1500) Frank Lateur stuurde wél ‘een tweede stuk’ naar De Jonge
Vlaming: dat was ‘November-Idylle’ en die werd gepubliceerd in De Jonge Vlaming
nr. 24 van 7 april 1895 onder het pseudoniem ‘Pijm’, een echte schuilnaam ‘omdat
hij in zijn omgeving niet als schrijver bekend wilde worden. Wat de naam te betekenen
had is onopgehelderd gebleven’, schrijft André Demedts.82 Zijn eigen tekst gedrukt
te zien was voor de jonge schrijver een sterke aanmoediging: ‘Dat was voor mij 't
grootste, 't hevigste wat een mens kon
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overkomen.’ (1500) De Jonge Vlaming werd uitgegeven te Brussel, onder redactie
van Toussaint van Boelaere. Die vertelde hierover in 1935 in een lezing voor radio
Hilversum het volgende:
Wij deden vreeslijk ernstig; en huilden daarom om ter meest: ‘sla dood’,
aan 't adres van allen die, op het pad der literatuur, dat smaller nog is dan
dat der deugd, ons voorafgingen. Achteraf beschouwd, een potsierlijke
houding. Ook hadden wij - want het gezond verstand heerschte toen ter
tijd in Vlaanderen éven krachtig als thans - ook hadden wij weinig abonnés.
Toch [...] hadden wij er een te Avelghem, ergens een dorp in
West-Vlaanderen.83
Toussaint van Boelaere heeft in ieder geval de verdienste dat hij het talent van Stijn
Streuvels ontdekt heeft en hem als eerste de kans gegeven heeft te publiceren. Nummer
24 was het laatste dat van De Jonge Vlaming verscheen. Maar Frank Lateur ontdekte
al snel een ander tijdschrift: Vlaamsch en Vrij, dat onder redactie van Lode Opdebeek
uitgegeven werd te Antwerpen. Frank Lateur had gevraagd of hij bijdragen mocht
leveren. Toen moet hij voor het eerst het pseudoniem ‘Stijn Streuvels’ gebruikt
hebben, want in de ‘Brievenbus’ van het nummer van 26 mei 1895 werd op zijn
vraag geantwoord: ‘Stijn Streuvels A[velgem]. - Als ze goed zijn zeker. Hoe meer
hoe liever, schrijf toch duidelijk a.u.b.’84 In Vlaamsch en Vrij van 9 juni 1895 werd
‘'s Zondags’ opgenomen, een knap geschetst tafereel van Stafke op zijn duivenzolder.
Hij is de naam ‘Stijn Streuvels’ blijven gebruiken en we zijn er zo vertrouwd mee
geraakt dat wij het vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Frank Lateur is gewoon Stijn
Streuvels: ‘Stijn Streuvels - naam die me toen voor mezelf nog vreemd aandeed;
gekozen zonder bedoeling van betekenis, enkel om in mijn omgeving onbekend te
blijven.’85 Nochtans beweerde hijzelf nog op het eind van zijn leven ‘onwennig
gebleven te zijn’ aan zijn pseudoniem.86 In Kroniek van de familie Gezelle schrijft
hij: ‘het hindert mij om mijn naam te moeten uitspreken of horen uitspreken - daarom
heb ik er een andere aangenomen, die mij echter al zozeer tegensteekt als de echte!’87
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Maar het was voor de beginnende schrijver-bakker een mooie tijd. Hij was dus ook
een geestelijke bakker geworden: ‘De stukken werden geboren, groeiden, kregen
een vorm en werden geschreven. [...] Dat was de goede tijd! De tijd van de innige,
argeloze liefde voor mijn werk, de tijd zonder achterdocht of kommernis of twijfel
- de tijd van volle overgave [...]. Ik had mijn weg gevonden’. (1501) Maar de roes
van geluk bleef niet duren. Gelukkig was Frank Lateur ook kritisch voor zichzelf:
‘in mij ontstond het gevoel: dat ik ter plaats bleef trappelen [...] ik miste iemand om
mede te spreken, ik leed om mijn verlatenheid!’ (1502) Bovendien voldeed de inhoud
van Vlaamsch en Vrij hem niet ‘en hoe deerlijk kwam het meestal te kort, als ik de
novellen uit mijn “Vlaamsch en Vrij” ging vergelijken met die van Björnson, en
Tolstoï?!’ (1502-1503) Toen kreeg hij de prospectus in handen van Van Nu en Straks.
Daarin las hij een uitnodiging tot grootse dingen: ‘Nu wij misschien vóór de
machtigste aller herscheppingen van het leven staan’. (1503) De jonge Streuvels
tekende in op het tijdschrift en las al in het eerste nummer de ‘Kritiek der Vlaamsche
Beweging’ van August Vermeylen. Het was voor hem als ‘Mozes die, in vlam en
vuur, met de stenen tafelen de berg Sinaï aftreedt’. (1504) Hij maakte kennis met de
grootse verzen van Karel van de Woestijne en met een tekst van De Bom. ‘Geen
enkele van die schrijvers was mij bekend; hun naam had ik nooit gehoord, maar van
eerst af voelde ik dat zij het waren, die me de weg zouden wijzen.’ (1504) En toen
bracht de postbode, totaal onverwacht maar niettemin bij Streuvels met een zeker
voorgevoel, op 15 mei 1896 een brief van Karel van de Woestijne, die hem de dag
daarvoor geschreven had: ‘nadat wij - mijne vrienden en meêwerkers aan “Van Nu
en Straks” (VDW onderstreept) en ik - Uwe “Noorsche Melodieen in Vlaamsch en
Vrij (Ge schijnt me daar een lelie midden in88 onkruid, op een mesthoop!) gelezen
en laat me zeggen, bewonderd hadden’.89 In Avelghem (1946) situeert Streuvels dit
moment bij het al eerder vermelde muurtje:
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En dan, op een schone morgen in de meie, de 15de van 't jaar 1896, is het
wonder gebeurd. Ik stond buiten tegen het muurtje geleund, te kijken of
de brievenbesteller niet opdaagde, van wie ik bestendig de mogelijkheid
verwachtte de boodschap uit het onbekende te zullen krijgen. Ik had een
voorgevoel. Inderdaad: boodje stapte recht op mij af en haalde met een
bezorgd gebaar een brief uit zijn lederen tas. Maar was het wel een brief?
dat precieuze, langwerpig ding, roze omslag op een veld van bleekroze,
Franse lelietjes, en het adres als met een naald door kinderhand geschreven.
Ik schrok, in de mening dat het van een meisje kwam, mogelijks een
liefdeverklaring, van ergens een onbekend bakvisje.90

Het witte muurtje tegenover de bakkerij Lateur te Avelgem (verz. Paul Thiers)

Het is onbegrijpelijk waarom Streuvels over deze brief niet spreekt in ‘Hoe men
schrijver wordt’. Wel refereert hij aan de brief van Emmanuel de Bom die hem
uitnodigde mee te werken aan het tijdschrift en naar Gent te komen voor een
kennismaking. ‘Ik zou de mannen zien en [...] meedoen aan dat prachtige tijdschrift!
Mijn
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werk was dus weerdig gevonden om nevens 't hunne op Hollands papier gedrukt te
worden?’ (1505) Die kennismaking gebeurde op zondag 5 juli 1896, met de toen
achttienjarige91 Karel van de Woestijne (1878-1929) en de tien jaar oudere Emmanuel
de Bom (1868-1953).92 Luc Schepens blijft vaag over de precieze datum: ‘op een
volgende zondag’. (KSS 21) Zowel André Demedts als Hedwig Speliers situeren
deze ontmoeting foutief op 12 juli 1896. Algemeen bekend is de anekdote dat De
Bom 's avonds vroeg ‘wat ik eigenlijk uitrichtte op mijn dorp? en ik hem op 't laatste
ogenblik, als de trein reeds in gang was, al door het raampje antwoordde: - Ik ben
bakker, meneer!’ (1505) Een week later, op 13 juli93 1896, beschrijft hij zichzelf in
zijn eerste brief aan Emmanuel de Bom: ‘Een soort van gezapige filosoof die zoo
maar alle dingen laat hunnen gang gaan en zijn meeste plezier vindt in te kijken
[Streuvels onderstreept]’. Toen begon de ware, hechte vriendschap tussen Stijn
Streuvels en Emmanuel de Bom, die in de eerste jaren zijn mentor94 was en daarna
een vriend voor het leven zou blijven: ‘Als ik nu aan iets twijfelde, wist ik waar
naartoe. Met Emmanuel De Bom - mijn eerste literaire vriend - was ik sedert in
drukke briefwisseling gebleven - 'k geloof dat wij langzamerhand malkaar
ontdekten.’95 (1506) Zij schreven een ongelooflijk aantal brieven96 naar elkaar, die
bijna allemaal bewaard zijn gebleven. In zijn lezing van 22 december 1910 te
Antwerpen zegt Streuvels: ‘'k Weet niet of ik hier onbekende dingen verklap met te
zeggen dat Emmanuel De Bom een ideale briefschrijver is. Als hij maar dàt gedaan
had, ware 't al veel en eens dat we beiden dood zijn, zouden die brieven een aardig
bundeltje vormen’.97 (1506-1507) Dan vertelt Streuvels hoe het uiteindelijk gekomen
is tot de bundeling van zijn vroege verhalen en schetsen in Lenteleven (1899).
In ‘Hoe men schrijver wordt’ vindt Streuvels dat hij hier zou kunnen eindigen. Maar
hij heeft het alleen nog maar gehad over het schrijver ‘worden’: ‘Schrijver “zijn” is
eigenlijk de zaak en daar was ik nog ver àf!’ (1507) In het dorp leefde hij gewoon
voort als bakker, maar toen de uitvoerige bespreking van Lenteleven door
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Alfred Hegenscheidt verscheen kreeg hij opnieuw een stevige duw in de rug: ‘Die
diepgrondige beschouwing in mijn werk miek mij waarlijk bewust aan mij zelf en
gaf mij ineens meer stevigheid en was van grote invloed op mijn verdere ontwikkeling.
[...] Zo zijn opeenvolgend bundels en boeken ontstaan.’ (1508-1509) Stille avonden
(1905) noemt hij ‘het afscheid, het vaarwel, de innige groet aan alles wat me daar
omringd heeft... toen ik schrijver werd!’ (1511) Over Het uitzicht der dingen (1906)
zegt hij:
‘Het Uitzicht der Dingen’ is het nieuw geluid, de verkenningsroep van uit
mijn nieuwe standplaats, van uit mijn nieuwe omgeving, nieuwe woonst,
nieuw leven en nieuw bestaan. Van nu voort zit ik uit te staren uit de hoogte
met een vergezicht rond en rond, [...] voor het oneindig veranderend
schouwtoneel der eeuwige, der grote natuur. [...] ‘'t Uitzicht der dingen’
vormde de inzet, de verkenning, de proeve, de platte-grond, waar een jaar
later, de ‘Vlaschaard’ zou in groeien en gestalte krijgen. [...] De omgeving,
het milieu is alles voor een schrijver en, op zulk een hoogte, met zulk een
uitzicht, moet men wel meesterstukken maken, weder men wil of niet!
(1511)
Intussen heeft Streuvels zijn gedroomde huis98 het Lijsternest op de ‘klijtheuvel’ in
Ingooigem. Op 25 juli 1905 is hij er gaan wonen. Alleen. Drie maanden later, op 19
september 1905, huwt hij Alida Staelens. In diezelfde periode wordt hem de
Vijfjaarlijkse prijs in de Nederlandse Letterkunde toegekend. Hij voelt zich tevreden
en zelfzeker. Deze levenshouding heeft in 1907 De vlaschaard opgeleverd, het
meesterlijke epos over een generatieconflict vader/zoon. Over het ontstaan van De
vlaschaard schreef Streuvels mij in een brief van 29 oktober 1960:
De Vlaschaard is een organisme, gegroeid als een plant of boom,99 met als
aanleiding en oorzaak misschien, omdat ik in 1905-06 en 07 voor 't eerst
bewust als schrijver mijn plaats had ingenomen op den uitkijkpost te vollen
te [sic, n.v. Bs] lande, waar ik
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de bewerking op het veld onder den blooten hemel voortdurend kon zien
gebeuren, het heele jaar rond, door de vier seizoenen. De uitvoerige
behandeling van zaaien, wieden en slijten is te motiveren omdat het de
hoofdmotieven zijn waarop de roman gebouwd is. [...] De Vlaschaard van
toen is mij voorgekomen als een groote symfonie, in vier movementen,
opklinkend onder den weidschen hemelkoepel.100
In zijn lezing van 1910 te Antwerpen vindt hij het ‘verkeerd en onrechtveerdig van
de kritiek’, van de ‘mannen van 't vak’ (1512), dat zij zijn vroegste werk,
de schetsen, die ik onbewust, onnadenkend, zonder ondervinding, zonder
oefening [...], uit liefhebberij eruit had geflapt, dat die dingen toch veel
beter waren, dan 't geen ik later uit de hoogte en heel op mijn duizend
gemakken voor 't grijpen heb en maar afschrijven moet! (1512)
Streuvels is kennelijk geërgerd door de kritiek die hem als de schrijvende bakker
heeft opgehemeld en nu voor altijd dezelfde literaire broodjes op de plank wil zien
komen: ‘Ik zou het aan niemand wensen, dat hij met zijn eerste boek al naam make;
want dan blijft gij uw leven lang de schrijver van dat eerste boek. Ondervinding,
oefening, ontwikkeling, bewustwording tellen voor niets.’ (1512) Streuvels is er
blijkbaar door geïrriteerd, dat de kritiek nu zwijgt over het kleine werk ‘De Bomen’
(uit Najaar, 1909), waarover hijzelf - en terecht - zeer tevreden is:
- al 't geen ik in één blik heb kunnen omvademen en in één greep
samenvatten om het neer te zetten tot één stuk - daar spreken die
kunstkenners niet van... omdat hun gevoelig zieltje nog altijd onder de
bekoring leeft van 't geen de bakkersjongen in zijn hemdsmouwen
neerpende over... de koeiertjes die zaten te koekeloeren op hun duivenhok
en over het zieke orgeltje... Die aardige dingetjes uit ‘Lenteleven’ moeten
nu maar 't beste
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blijven. 't Enig echte voor hen is: 't geen de bakker schreef. [...] Intussen
laten we maar begaan en we zijn de kritiek al heel dankbaar dat ze zich
geweerdigt de kunst aan 't publiek voor te leggen.
Waar ik nu te werken zit, hier op mijn heuvelhoogte, heb ik dus ‘buiten
mij’ de brede ruimte. Dat is voor de handeling met de grote, grove borstel,101
het zwierig gebaar met de wabberende [golvende] lijnen; het kleurenspel
over de onmetelijke uitgestrektheid van licht en zon, wind en wolken, met
velden vol vruchten, met huizen er in en dorpen, met mensen in hun
poenderige [baatzuchtige] doening, als nietige stippels in de grote natuur.
Daarbij heb ik nog: ‘de diepte’ te zoeken in mezelf - mens te zijn onder
de mensen, zonder meer, Dat is voor de taferelen met het fijne penseel;
de dingen van naderbij gezien; het kleine leven als hoofdrol in de grote
natuur. (1513) [...]
Met die twee dingen: breedte buiten en diepte binnen, heeft een schrijver
al genoeg om een leeftijd lang aan zijn werktafel te zitten pennen en...
boeken vol te schrijven. (1514)
Wie zich laat verblinden door de genialiteit van zijn beschrijvingen ziet slechts de
omlijsting, het versiersel en heeft niet door dat het stille of het roerende leven van
de mensen daarin het grote onderwerp vormt. Dat is de boodschap van ‘Hoe men
schrijver wordt’. Op een hoogtepunt van zijn scheppingskracht had hij al in
‘Zomerdagen op het vlakke land’ (opgenomen in Stille avonden, 1905) een zelfbewust
manifest geschreven, waarin hij aan de schrijver zelfs meer mogelijkheden lijkt toe
te schrijven dan aan zijn vrienden-schilders.102 Hij (of de ik-verteller) bezoekt daar
enkele bevriende schilders, die met elkaar over de schilderkunst discussieren. Deze
tekst bevat interessante beschouwingen over het onvermogen van de (natuur-)schilders
om het echte leven weer te geven. Alle pogingen van de schilders om ‘het uitzicht
en het leven’ in
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‘lijn en kleur tot een harmoniërend geheel samen te brengen’ (VW 2, 319-320) raakten
de essentie niet:
maar het innige leven, de atmosfeer van het landelijk bestaan overzagen
zij, 't ontsnapte aan hun ogen. En nu werd het me volbewust: die samenhang
van lijn en kleur, het uitzicht van het land, de werkelijke zon en de vorm
der dingen die ze opnamen, waren hier in de natuur enkel de omlijsting
van dat andere waar ze te vergeefs naar zochten. De groei en de gang der
dingen, het altijd wentelend leven, de polsslag die 't al bezielde, lag er
nochtans overal op. Die schijnbaar alledaagse gebeurtenis: de mensen en
hun stille doen in die zomerse zondagavond, dàt was het groot onderwerp,
het roerende leven in de omlijsting van dat schone versiersel van land en
lucht en licht’. (VW 2, 320)
‘Hoe men schrijver wordt’ is niet zomaar een lezing van Streuvels over zijn evolutie
tot schrijver. Het is een literair manifest van een schrijver die zich bewust is van zijn
kunnen. Het is paradoxaal en in zekere mate tragisch te noemen, dat hij - na lang
aarzelen - deze lezing geeft op het moment dat zijn onstuitbare, opborrelende
creativiteit het laat afweten. Alleen De werkman (1913) zou nog een hoogtepunt
vormen. Dan kwam de oorlog die veel langer werd dan verwacht, fnuikend werkte
en deprimerend tot jaren nadien. Pas in 1926 zal Streuvels bewijzen dat zijn vroeger
creatief vermogen nog helemaal niet was uitgeput.
Stijn Streuvels heeft nog een mooie afsluiter: ‘Daarmede nu heb ik verteld, niet
alleen: hoe ik schrijver werd, maar ook: hoe ik schrijver ben en verder hoop: schrijver
te worden.’ (1514) Met zijn lezing ‘Hoe men schrijver wordt’ bewijst Stijn Streuvels
wat voor een goed inzicht hij heeft in zijn schrijfkunst. Hij beklemtoont de verschillen
die er zijn tussen zijn eerste schetsen, die hij schreef in de beslotenheid van zijn
kleine kamer in het ouderlijk huis te Avelgem en de werken die hij nu kan schrijven
van op zijn ‘heuvelhoogte’ in Ingooigem. Hij laat ook duidelijk verstaan dat hij

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

162
eenvoudige schetsen als ‘'s Zondags’ - hoe vaak ook bejubeld - en ‘In den voorwinter’
(‘over... de koeiertjes die zaten te koekeloeren op hun duivenhok en over het zieke
orgeltje...’) (1513) niet meer zo hoog inschat. Toch moeten we hierbij de kanttekening
maken dat de scheidingslijn niet zo duidelijk is als Streuvels wil doen voorkomen.
Zonder het nieuwe uitzicht vanuit zijn Lijsternest was De vlaschaard vermoedelijk
niet geschreven. Dat is correct. Maar vanaf Lenteleven is in Streuvels' werk, zij het
minder spectaculair, ook al ‘de brede ruimte’ aanwezig (‘In 't water’, De oogst),
waarvoor hij ‘de grote, grove borstel’ hanteert, en daarnaast ‘de dingen van naderbij
gezien; het kleine leven als hoofdrol in de grote natuur’ (eveneens in De oogst, maar
ook ‘Wit leven’, ‘Het einde’, ‘Jantje Verdure’, ‘De blijde dag’) waarvoor hij ‘het
fijne penseel’ gebruikt. Het spreekt vanzelf dat Streuvels in de meeste verhalen en
romans zowel in de breedte werkt als in de diepte, zowel met de grove borstel als
met het fijne penseel.
Streuvels' lezing te Antwerpen werd een groot succes. Hij had de tekst naar eigen
zeggen ‘op één dag geschreven’.103 Nadien werd de tekst onmiddellijk gedrukt, zodat
Streuvels niet meer de gelegenheid zag enkele volgens hem noodzakelijke wijzigingen
aan te brengen: ‘'t was al te laat -: wijzigen mocht ik wel maar bijvoegen of weglaten
niet. Het n[umme]r zat reeds ineen en de pagineering was gedaan!’104 André de Ridder
had natuurlijk duidelijk begrepen dat de ‘fatsoenlijk opgezette jonge heer’ een
persiflage was op zijn voorkomen en zijn literaire reportagestijl. Aan Streuvels stuurde
hij direct nadien zijn eigen roman Gesprekken met den wijzen jongeling. Streuvels
schrijft op 26 december 1910 aan De Bom:
Ik leef in de beste herinneringen aan Antwerpen: de menschen waren alle
om 't even vriendelijk en de Schelde was nooit zoo schoon! Als de
menschen nu zoo tevreden zijn gelijk de Antwerpsche gazetten - dan heeft
er niemand te klagen! Van De Ridder kreeg ik zijn ‘Wijzen Jongeling’
met een briefje dat ik ‘wreed’ ben geweest!105
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Diezelfde dag schreef Streuvels ook een brief aan André de Ridder:
Dat ik wreed geweest ben, kan ik me niet inbeelden. [...] Ik heb 1o geen
enkele kwade bedoeling gehad - ik heb gesproken van ‘den Reporter’ in
't algemeen en er duidelijk bijgevoegd dat hij tegenwoordig, de bemiddelaar
is tusschen den kunstenaar en het publiek en dat hij zoodoende de kunst
aan het volk uitlevert. Ik zie geen wreedheid in 't aanhalen van dat feit
maar wel in het feit zelf!106
Voor de goede verstaander - en dat zal De Ridder hier wel geweest zijn - is het
duidelijk. De sfeer tussen De Ridder en Streuvels was overigens al een tijdlang
verziekt. Op 22 oktober 1909 schreef Streuvels een briefkaart aan De Bom. De laatste
zin daarvan luidt: ‘Hebt ge gezien wat voor een smoutpeere [afstraffing, oorveeg]
Hr A[n]dreas de Ridder krijgt in “Hooger Leven” door Prof. De Cock?’107 In een
bijdrage ‘Uit de brieven van Stijn Streuvels aan André de Ridder’108 in het vijfde
Streuvelsjaarboek verwijst Marcel De Smedt naar Streuvels' lezing ‘Hoe men schrijver
wordt’ van 22 december 1910 in Antwerpen: ‘De lezing moet bij De Ridder echter
niet in goede aarde gevallen zijn. Hij moet Streuvels' woorden op zichzelf betrokken
hebben. Immers, in zijn brief van 26 december 1910 rechtvaardigt Streuvels zich ten
opzichte van De Ridder.’109 De houding van Streuvels tegenover De Ridder was
grondig veranderd. In de oudst bewaarde brief van Streuvels van 21 april 1907,
geschreven kort na de publicatie van De Ridders Kritische studie, had Streuvels De
Ridder nog bedankt ‘voor de diepe genegenheid en schoone bewondering die dikke
liggen in die grondige studie.’110 Kort nadien is de correspondentie tussen Streuvels
en De Ridder stilgevallen.111

Onze streek (1910)
‘Onze streek’ is een tekst die al uit 1910 dateert, maar die pas in 1924 voor het eerst
verschijnt. Streuvels had hem in zijn sierlijk handschrift als geschenk aan uitgever
Joris Lannoo bezorgd. In januari 1972 zal ‘Onze streek van Streuvels in facsimile,
in nauw-
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keurige nabootsing van het geschreven stuk en van de band’112 als bibliofiel werk
verschijnen, in aansluiting bij het Streuvelsjaar 1971. Het is een uitvoerige
beschrijving van de mooie streek waar
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Streuvels woont. Dat deze beschrijving op zichzelf staat is een groot nadeel voor de
artistieke kwaliteit en voor de manier waarop de tekst inwerkt op de lezer. Het verschil
met bijvoorbeeld de beschrijvingen in De vlaschaard bestaat erin, dat de
beschrijvingen daar geïntegreerd zijn in het verhaal en een structurele functie hebben,
bijvoorbeeld inzoomend, stuwend of vertragend. In ‘Onze streek’ krijgen we een
mooie tekst, maar ik krijg als lezer het gevoel dat hij volgestouwd is met clichés van
mooie plaatjes. Ik laat hem hier verder buiten beschouwing.

Mijn rijwiel (1911)
‘Mijn rijwiel’ is een graag en goed geschreven stuk, met een sterke dosis heimwee
naar vroeger, ‘de goede eenvoudige tijd, toen elk dorp nog zijn “rare kerels” had.’
(1537) Ook in teksten die schijnbaar autobiografisch, vanuit de herinnering geschreven
zijn, lopen realiteit en fictie soms door elkaar. In ‘Mijn rijwiel’, uit 1911, daagt ook
Streuvels' jeugdvriend Herman op, maar in een variatie op de echte Richard Vandorpe,
die we uit Avelghem kennen.113 In ‘Mijn rijwiel’ is Herman de zoon van de timmerman
Benignus Kamslager, die in het dorp de ‘uitvinder’ genoemd wordt. Samen met de
smid Livinus bouwt hij een fiets. De zoon van Benignus heet Herman: ‘In de diepten
van onze hof had ik een kot getimmerd dat wij zo geheimzinnig mogelijk inrichtten;
we hielden er ons opgesloten, ver van de buitenwereld. Mijn vriend Herman had het
vernuft van zijn vader en een handigheid die hem nooit in de steek liet. Hij wist mij
te verbluffen, want alle mogelijke droombeelden beweerde hij te kunnen uitvoeren...’
(1540) Streuvels beschrijft hoe Benignus Kamslager op zekere dag met een vreemd
tuig voor de dag komt, een prototype van een fiets: ‘een overgroot wiel met fijne
speken’ (1537) door een ijzeren staaf verbonden met een klein wieltje. ‘Dat was de
eerste proef van rijwielsport die we op ons dorp te zien gekregen hebben.’ (1539) In
de memoires (Avelghem) is het Richard Vandorpe zelf, alias Herman, die op zekere
dag met een zelfgemaakte fiets komt aanrijden. Ik citeer hier liefst, omwille van de
authentieke oude sfeer, uit de eerste uitgave:
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Zekeren avond dat we, als naar gewoonte, aan den overkant der straat
tegen het muurke onder de overhangende takken der kastanjeboomen, een
luchtje schepten, hoorden we een vreemd ratelend gerucht in de verte, dat
naderde. En nu verscheen daar zoo waarachtig mijn kameraad Herman op
een zonderling tuig met houten wielen, en hij reed, met rechten hals, zonder
op of omkijken, of naar mij eenige mensie te maken, tegen ons voeten
voorbij. [...] Zonder er mij of iemand van te spreken, had hij in 't geheim
dat vreemde tuig samengeknutseld en om ons met zijn uitvinding te
verrassen, was hij opzettelijk door de straten van Avelghem die glorieuze
demonstratie komen doen. [...] Dat gebeurde ten tijde der opkomst van de
‘velocipèden’. De evolutie van 't geen we nu ‘fietsen’ noemen heb ik van
nabij kunnen gadeslaan in de opeenvolgende fasen en vormen.114
Terug naar ‘Mijn rijwiel’: ‘Maar nog lange tijd heeft het een echte opschudding
verwekt, telkens er een “vlossepeerd” aangekondigd werd.’ (1539) Vlossepeerd: een
mooi voorbeeld van volksetymologie, spontaan afgeleid van vélocipède. Zijn vriend
Herman heeft al tamelijk vroeg een ‘gewone’ fiets en met zijn hulp leert de jonge
Streuvels fietsen. Alle perikelen daarvan worden lang en breed uitgesmeerd. Wat
later heeft hij een eigen fiets, ‘een fonkelnieuwe ‘Dürkopp’:
Nu eerst mocht ik ondervinden wat ‘ruimte’ betekent. Dit is voor mij de
aanvang geweest van een nieuwe levensperiode - een gelukkige tijd! Met
mijn makker werd het weer als vroeger: twee zielen in één zak. Hij zowel
als ik voelde de jeugdige drang om zijn lusten te vieren in de ruimte, verre
tochten te maken, het onbekende te ontdekken. (1546)
‘Mijn rijwiel’ doet mij af en toe denken aan de clichés die je moderne wielertoeristen
met hoogtechnologische apparatuur nu nog hoort gebruiken en waarvan ik op een
mooie zomerdag op een terrasje wel eens flarden opvang: ‘Dan komt er nog bij: de
liefhebberij, het behagen in de vorm, de glans, de hoedanigheden van het
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rijwiel zelf, - iets dat men zou willen liefkozen, strelen, meenemen naar bed, om het
maar te bekijken...’ (1544) En ook al in 1911 schreef Streuvels: ‘Het heeft er de
liefhebberij in gebracht van de wielersport, die buitengewone omvang genomen
heeft. Men schreeuwt die sport-furie wel eens uit als een gevaar dat het te ver gaat
met die wedrennen die bij velen een drift geworden is.’ (1547) In principe verdient
deze tekst een plaats in de Herinneringen, maar in zijn geheel genomen is hij zo
gedateerd dat het leven eruit is. Marcel Janssens verklaart met een treffende allegorie
hoe dat komt:
De naïeve verrukking en overdrijving van de moeilijkheden en gevaren
van het leren fietsen, vervolgens van het genot (en de wellust) van het
kunnen fietsen, kunnen wellicht uit de tijdsgeest verklaard worden. [...]
Dit neemt niet weg dat Streuvels hier rond zijn 40e jaar kinderlijk
free-wheelt, lustig peddelend op zijn platgereden clichés die toen zoveel
goedkoper waren dan... een fiets (wellusten - dronken roes- genot - zijn
lusten vieren - de roes te smaken van het bewegen in snelheid door eigen
kracht en middels...).115
Het is een vriendelijk maar vernietigend oordeel, waarmee over ‘Mijn rijwiel’ alles
gezegd is.

Volkslectuur (Over Vrouwe Courtmans) (1923)
In 1911 hield Stijn Streuvels zijn inaugurale rede ‘Over Vrouwe Courtmans’ voor
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.116 Deze tekst werd (in
lichte mate bewerkt) in 1924 opgenomen in Herinneringen uit het verleden. Streuvels
heeft met deze tekst Johanna Courtmans (1811-1890) - met haar eigen naam Johanna
Berchmans - onder de aandacht gehouden, anders was zij vermoedelijk in de
vergetelheid verdwenen. De taal waarin zij schreef gebruikte het soort van verheven
stijl, waarin juist Stijn Streuvels vanaf zijn vroegste werk een resolute vernieuwing
bracht met frisheid van de echte levende taal. Voor Streuvels' jeugdlectuur was zij
een belangrijke figuur geweest: ‘Want wat kreeg een volksjongen
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te dien tijde anders te lezen dan de voortbrengselen van onze eigen schrijvers - de
toen nog levende en werkende Vlaamse romantiekers?’ (1550) Deze tekst bespreek
ik hier niet. Marcel Janssens besteedt er vrij veel aandacht aan in zijn ‘Inleiding’ tot
het tweede deel van Volledig Werk (1972): ‘Streuvels geeft blijk van een juist inzicht
en intelligente appreciatie van de Vlaamse romantiek, waarvan hij de regionalistische
beperktheid en de achterstand t.o.v. het buitenland, dat tijdens de bloeiperiode van
de romantiek in Vlaanderen al volop realistisch schreef, goed heeft gezien.’117

Voor de oorlog (1914)
‘Voor de oorlog’ is - in tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden - in feite een
dagboekimpressie van 17 augustus 1914 uit In oorlogstijd, en is met enkele
wijzigingen opnieuw opgenomen in Herinneringen uit het verleden in 1924. In zijn
oorlogsdagboek begint Streuvels die dag met ‘Nu heb ik iets wonders gezien!’ (1171)
In een terugblik mag het eigenaardig klinken dat Streuvels dit schrijft op een moment
dat het Teutoonse barbarendom de gruwelen al aaneengeregen had. Om maar een
paar voorbeelden te geven: het stadje Visé was met de grond gelijk gemaakt, en
achtendertig burgers geëxecuteerd. In het dorpje Mélen werden op 6 augustus
72 dorpelingen, de handen achter de rug gebonden, in een wei
bijeengebracht en gefusilleerd. [...] En elke vertraging in de opmars van
het Duitse leger werd op de burgers gewroken, elk verdwaald schot heette
het werk van franc-tireurs te zijn, en lokte verschrikkelijke
vergeldingsacties uit.118
Op dat moment had Streuvels er in een permanente onrust alles aan gedaan om als
kroniekschrijver op de hoogte te zijn van wat er gebeurde. Op 5 augustus reist hij
met de tram naar Kortrijk, op 12 augustus raakt hij met Emmanuel Viérin per trein
tot Tienen. De 13de spoort hij naar Brugge, de dag daarop naar Brussel en tot
Borgworm. Maar behalve enkele indrukken en de confrontatie met gekwetsten komt
hij zo goed als niets te weten. De 19de au-
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gustus zou de Duitse gruwel Aarschot treffen, een week later Leuven. Maar Ingooigem
zelf lag nog lange tijd ver van de frontlijn. Tegen die achtergrond schreef Stijn
Streuvels zijn impressie van 17 augustus 1914, die we als een teder gebarenspel
zouden kunnen omschrijven. In zijn latere bewerking heeft hij de bedrieglijke rust
nog geaccentueerd door een uitgebreide sfeerschepping van de landelijke rust, waarin
hij nietsvermoedend door zijn raam kijkt: ‘Nog is er niets van de beroering tot hier
doorgedrongen. [...]. Nog wist of vermoedde ik allerminst wàt mij als
schoonheidsvisioen te wachten stond. [...] En nu ik het wonder vóór mijn blik heb
zien gebeuren [...] komt het geheel mij zo ongrijpelijk voor dat ik besluiteloos sta’.
(1585-1586) Moet hij de impressie eerst laten bezinken? Maar dan bestaat de kans
dat het beeld ‘zo gauw weer verbleekt, opdampt en in het blauw van de lucht
verzwindt’. (1586) Die besluiteloosheid had hij ook al, nog fragieler, verwoord in
1914: ‘Te teder om aan te raken, te benaderen of te noemen; zo edel fijn als het
bloemenweefsel van een sneeuwvlokje waarbij men de adem moet ophouden als
men het bewonderen wil! [...] “Le passé a ses mirages” en de fantasie zou het nog
mooier maken.’ (1171) Nu gaan we verder met de versie ‘Voor de oorlog’ uit
Herinneringen. De auteur besluit zijn impressie meteen neer te schrijven: ‘- van
naderbij beschouwd is het niets dan een stemming waar de diafane adem van de
dageraad zijn tover omweeft, door een weelderige natuur omlijst, doch waar elk
woord te zwaar van klank is om er de juiste toon aan te geven. Het ware beter met
kleuren te doen.’ (1587) In de oorspronkelijke versie ontbreekt de laatste zin. Het
lijkt mij een retorische toevoeging, want de schrijver is op 17 augustus 1914 de
uitdaging aangegaan de broze impressie uit te schrijven, een uitdaging waarin hij
zich welbewust met de schilders kan en wil meten. Hijzelf is vermoedelijk zo tevreden
geweest over het resultaat, dat hij die literaire impressie tien jaar later opneemt in
zijn Herinneringen. Zij heeft er een verdiende ereplaats gekregen. Alleen maar om
aan te tonen dat Streuvels in de latere tekst geen essentiële wijzigingen aangebracht
heeft, citeer ik een fragment uit het origineel en daarnaast uit de min of meer bewerkte
versie:
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1914 Dagboeknotitie 17 augustus. In: Luc Schepens (red.), In oorlogstijd
(1979), p. 70-72.
Het meisje had zich neergeflokt op de knieen, waar ze met 't lijf rechtop, rank als
een hinde, zitten bleef. De jongeling stond en hield met de handen bachten de rug,
de dwarsstok der landrol waartegen hij aanleunde. Het meisje zat met opgesteken
kin en keek de jongen drukkelijk aan, om hem te plagen. En als hij daar staan bleef,
opeens, als door een veer gestuwd, springt het schalke ding op de benen, en verraads,
eer hij de handen gelost heeft om haar af te weren, hangt zij hem om de hals en blijft
aan zijn lijf vastgeklampt. Lenig als de eekhoorn glijdt zij naar beneden en herneemt
haar houding en speelt met de handen achteloos in 't zand. Gelijk zij daar zit, tekent
haar tengere hals en de fijne snit van haar gelaat, de neerhangende armen langs het
rijzige lijf, als een Tanagra!119 op een achtergrond van Menard.120 De jongeling, in
zijn goedige houding, rechtopstaand met 't hoofd aan de gebogen hals, die haar
aankijkt zonder roeren, gelijkt een Antinous121 in rust. In 't opheffen van's meisjes
hoofd ligt duidelijk de uitdrukking van een begeerte of het guitig afsmeken van een
gunst uitgedrukt; en in het neerblikken schijnt de jongen goedig af te wachten tot de
guitige geest van het meisje zal bedaren. [...] Ik houd de adem op uit vrees dat bij de
minste beweging, de schoonheid zal vergaan en het weer mensen zullen worden die
leven! [... ] De zon schijnt mij allang in 't gelaat als ik nog altijd zit uit te staren; maar
met 't opkomen van het volle licht is de bekoring verbroken. Ik zie niets dan gewone
arbeiders en 't geen hier vóór mij, in de maagdelijke uchtendschemer gebeurd is,
komt me nu reeds zo onwezenlijk voor als een droom.

1924 'Voor de oorlog' (1914), opgenomen in Herinneringen VW 2, p.
1588-1590.
Het meisje zat neergeflokt met de knieen in 't zand, waar zij met 't lijf rechtop, rank
als een hinde, zitten bleef. De jongen stond ten voeten uit en hield met de handen
bachten de rug, de dwarsstok der landrol waartegen hij aanleunde - vlak tegenover
het meisje. Met opgestoken kin en pierende ogen keek zij hem blijkbaar plagend aan,
als ware 't om hem uit te dagen iets te doen dat hij niet durven zou. En als hij daar
lange tijd besluiteloos gestaan had, opeens, als door een veer opgestuwd, springt het
schalke ding op de benen, en verraads, eer hij de handen heeft kunnen lossen om
haar af te weren, hangt zij hem aan de hals, met beide armen aan zijn lijf vastgeklampt.
Even vlug gelijk de sprong gebeurde, lenig als de eekhoorn, glijdt ze naar beneden,
herneemt haar houding en speelt achteloos met de vingeren in 't zand, zonder nog
op te kijken. Gelijk ze daar zit in profiel tegen de lucht uitgebeeld, tekent haar tengere
hals en de fijne snit van het gelaat, de neerhangende armen langs de rijzige gestalte,
als een Tanagra-beeldje op het doek van een Menard of een Corot!122. De jongeling,
in zijn goedige houding, rechtop staand met 't hoofd aan de neergebogen hals, haar
met vergoedlijkende blik aankijkend, doet denken aan een Antinoüs in rust. In 't
heffen van 's meisjes hoofd ligt een begeerte of 't afsmeken van een gunst duidelijk
uitgedrukt; en in 't gezapig neerblikken schijnt de jongen af te wachten dat de guitige
geest van het plaagspook tot bedaren komen zal. [... ] Ik houd me stil, durf niet
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ademen uit vrees dat, bij de minste beweging, die pure schoonheid zal vergaan, dat
het “beeld” weer leven worden zal zonder meer. [...] De zon bleistert mij reeds lange
tijd in 't gelaat als ik nog immer onverdroten uit te staren zit. Maar met 't opkomen
van het volle daglicht gaat de bekoring er geleidelijk af de tover is verbroken. Het
idyllisch koppel is in gewone landarbeiders veranderd die lastig wroeten in de
opkomende hitte van de zomerdag. En 't geen hier voor mij, in de maagdelijke
schoonheid van de uchtendschemer gebeurd is, komt me nu al zo wonderbaar en
onwezenlijk voor als een droom.
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Vroeg in de morgen, wanneer ‘de helderheid openplooit van een nieuwe dag’, zit
Stijn Streuvels dus voor zijn ‘breed open raam’ (1587) in het Lijsternest, als zijn
aandacht gewekt wordt door een onverwachte beweging op het veld. Wat hier nu
weergegeven wordt verraadt niet alleen de observerende schrijver, maar ook de door
fotografie, later ook door film, gefascineerde Streuvels: kijk maar naar de beschrijving
van het licht in de vroege zomermorgen, waarin die jongen en dat meisje, vooral het
meisje, een teder en fragiel liefdesspel uitvoeren. De goede lezer merkt de wisselingen
in de beeldsnit, soms het bijna doorschijnende, diafane ochtendpanorama, soms de
details van die jonge lichamen, de gestrekte hals van het meisje, de lenigheid waarmee
zij zich aan hem vastklampt en weer neerglijdt, haar handen die in het zand spelen,
de smekende, guitige blik van het meisje, de goedige afwachting van de jongen. De
vergelijkingen die de erudiete schrijver maakt (Tanagra-beeldje, Antinoüs, Ménard,
Corot, Virgilius) passen perfect in het literaire plaatje, maar zouden in een
fotografische of gefilmde versie overbodig worden. Streuvels begon zijn ‘verhaal’
met ‘Nu heb ik iets wonders gezien!’ Die teder-wonderlijke en ook erotische spanning
behoudt hij de hele tijd over zijn vertelling. Het is zeldzaam, maar iets dergelijks
bestaat ook in het (zelfs commerciële) filmcircuit: ik denk daarbij - mutatis mutandis
- aan de ragfijne, ook erotische spanning die uitgaat van Girl with a Pearl Earring
(2003) van Peter Webber (o1951). Ik mag aannemen dat gevoeligheid voor dergelijke
fijngestemde filmmomenten ook nog in 2010 bij attente bioscoopgangers aanwezig
is. Later op de dag ziet Streuvels op het dorpsplein een groep jonge kerels die zich
als vrijwilliger gemeld hebben en die nu afscheid nemen van familie en vrienden.
Hij herkent er het meisje en de jongen van diezelfde ochtend op het veld, maar nu
houdt het meisje zich schuchter opzij. Hun liefde is een geheim ‘en geen van beiden
denkt er allerminst aan dat een onbescheiden blik hun doening op de akker heeft
afgespied.’ (1591)
In het veertiende Streuvelsjaarboek geeft Remco Ensel enkele voorbeelden van
Streuvels' spieden. Hij citeert bijvoorbeeld uit ‘Hoe men
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schrijver wordt’ (1910): ‘Ik had maar mijn venster open te zetten om de velden te
zien bewerken en bezaaien, om de geelgroene vrucht te zien wassen, om de liedjes
te horen der wiedsters en het spel te zien en de leute der slijting’.123 Een relevant
citaat, waaruit Ensel besluit: ‘De schrijver Streuvels presenteert zich hier in letterlijke
zin als voyeur. Soms kunnen we zelfs spreken van voyeurisme [Ensel cursiveert].’124
Hij verwijst ook naar de puberanekdote uit Avelghem waar de jonge Frank Lateur
vanuit zijn venster naar een voorbijlopend zigeunermeisje keek, die ook leek terug
te kijken. Ensel ziet het venster als ‘het frame waardoor wordt gekeken én soms
teruggekeken. Het is daarbij opvallend dat Streuvels spiedt, maar niet graag bespied
wil worden. [...] Hier raakt voyeurisme aan het bredere fenomeen van scoptofilie,
het innige en intieme verlangen te observeren alsook de, schuldbeladen, angst bekeken
te worden.’125 Het klinkt goed geformuleerd en zo geleerd dat je geneigd bent het te
geloven, maar de specifieke toepassing op Streuvels is zwaar overtrokken. Het zou
nog enigszins kunnen opgaan voor de vluchtige anekdote over een voorbijlopend
zigeunermeisje. Maar de specifieke uitbreiding naar Streuvels' uitkijk op het landschap
en de wereld van De vlaschaard snijdt geen hout. De schrijver, hetzij Streuvels of
een willekeurige andere schrijver, is bijna altijd iemand die de mensen en vooral hun
gedrag observeert of bespiedt, dan innerlijk verwerkt en met taalmiddelen neerschrijft.
Aan zijn breed open raam bespiedt Streuvels het jonge koppel, maar evengoed alles
wat er zich in de vier seizoenen op de vlaschaard afspeelt. Hij verschilt daarin niet
van Simon Carmiggelt die in de kroeg de mensen observeerde en dan zijn schitterende
cursiefjes schreef. Terug naar Streuvels nu en naar zijn dagboekverhaal van 17
augustus 1914.
Eerst wilde de schrijver het mooie tafereel laten bezinken: ‘“Le passé a ses mirages”
en de fantasie zou het nog mooier maken. Maar te zelfdertijde bevangt me de vrees
dat de impressie, het beeld kan verbleken, dat het opdampen zal in de lucht - zo teder
als het is!’ (1171) Ook al zou Streuvels maar even hebben gewacht
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om neer te schrijven wat zich voor zijn ogen had afgespeeld, dan nog zou het door
de schrijf- en vooral door de vertelact getransformeerd worden en, zeker in dit geval,
gesublimeerd. Zelfs dan geldt al wat Streuvels hier aanhaalde: ‘Le passé a ses
mirages’. Stijn Streuvels heeft dit mooie tafereel voor het grote raam van zijn
schrijfkamer geobserveerd. Maar zodra hij het neerschrijft, speelt een derde,
fictionaliserende, instantie mee, de ‘verteller’ die als een cameralens registreert, maar
een verteller met literair-artistieke, plastische talenten, die in het geval van de auteur
Lateur-Streuvels de juiste woorden voor de fijnzinnige zintuiglijke en emotionele
waarneming inspireren. En zo belandde dit fijne stuk van 17 augustus in Streuvels'
oorlogsdagboek In oorlogstijd, midden in de gruwelmaand van het vreselijke jaar
1914. Met enkele minieme wijzigingen werd het opnieuw opgenomen in
Herinneringen, onder de titel ‘Voor de oorlog’ (1914). Een duidelijke reminiscentie
aan dit tedere verhaal komt nog terug in het hoofdstukje ‘Na de oorlog’ (1921). Het
mooie fragment uit In oorlogstijd is ook Karel van Isacker opgevallen. Hij citeert in
Mijn land in de kering bijna het hele tafereeltje en hij besluit: ‘Het is een rustpoos,
voor de nieuwe weg wordt ingeslagen: de blijheid om de jeugd, het één zijn met het
land en het leven, en daarachter het onbekende onheil dat een wereld aanvoert waarin
geen plaats meer is voor innigheid.’126

Onze fiets in oorlogstijd (1920)
In ‘Onze fiets in oorlogstijd’ doet Stijn Streuvels het verhaal van twee fietstochten,
in mei en augustus 1915. Onder die titel publiceerde hij dat verslag in 1922 in het
Nederlandse sportblad De Kampioen. In 1924 werd die tekst opgenomen in
Herinneringen uit het verleden onder de titel ‘Mijn fiets in oorlogstijd’. Van het
oorlogsdagboek waren tot 1978 alleen de delen van augustus tot en met december
1914 bekend - en gepubliceerd. Pas in 1978 ontdekte Luc Schepens het vervolg (van
januari 1915 tot november 1918), maar dagboekaantekeningen van april tot augustus
1915 waren niet te vinden. ‘Toch moet Streuvels er gemaakt hebben’
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schrijft Luc Schepens, want ‘Onze fiets in oorlogstijd’ is ‘duidelijk gebaseerd op zijn
dagboeknotities’.127 In zijn publicatie van Streuvels' In oorlogstijd (1979) heeft Luc
Schepens de tekst opgenomen ‘zoals die voorkomt op pp. 1602-1624 van deel 2 van
het Volledig Werk (Brugge 1972).’ (IOS 448) Daar begint de tekst echter al tien
bladzijden eerder (1593), omdat Streuvels er voor De Kampioen een lange inleiding
aan toegevoegd had, met beschouwingen a posteriori over de oorlogssituatie:
Tussen degenen die in 't bezette gebied gebleven waren en de
uitgewekenen, was de gemeenschap der gedachten verbroken [...]. (De
uitgewekenen) stelden zich aan als de enige ‘intègres’; [...] zij aanveerdden
geen verzachtende omstandigheden en scholden hun medeburgers voor
defaitisten, activisten, landverraders, boches [moffen] en woekeraars. [...]
Naderhand hebben de gebeurtenissen en toestanden van de nieuwe
vredestijd veel overspannen geesten wat tot bezinning en tot inkeer
gebracht, de gemoederen zijn in beide kampen tot bedaren gekomen, de
hitsigheid wat geluwd [...]. (1593-1595)
Streuvels legt uit hoe de mensen tijdens de bezetting probeerden van de nood een
deugd te maken en hoe het bijna als een burgerdeugd beschouwd werd de Duitsers
bij de neus te nemen en ‘de verordeningen van de bezetter te omzeilen’. (1597) In
de eerste weken van de oorlog heerste ‘er íets als een feestelijke roes’. (1597) De
dagbladen deden het voorkomen alsof het rond Luik ‘heel en al zegepraal’ (1598)
was.
Niemand op de streek had nog een gewonde of dode gezien [...] en de
mening bleef: dat de vijand het niet wagen zou dieper in 't land te dringen,
- velen koesterden zelfs de vaste overtuiging dat ons eigen leger bij machte
zou zijn de Duitse soldaten tegen te houden. Als enige verontschuldiging
kunnen wij inbrengen: onze onwetendheid! (1598)
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De tekst zoals die door Luc Schepens in In oorlogstijd werd opgenomen, begint in
Herinneringen (VW 2) midden in de tekst: ‘Ik vroeg dus een paspoort aan om “voor
zaken” naar Gent te reizen en bekwam er een voor heel het Etappengebied [de zone
achter het front]. Wààr dat Etappen-gebied begon of eindigde wist toentertijde geen
enkel buitenmens’. (1602) Streuvels' eerste opzet was zijn broer en zuster in Brugge
te gaan bezoeken en vooral ook om de stad eens terug te zien, want sedert het
treinverkeer was opgeschort lag Brugge zo goed als onbereikbaar. ‘Dat Brugge buiten
het Etappen-gebied gelegen was en tot het Marine- of Kustgebied behoorde, daar
wist ik heus geen kik van’. (1602) Dan begint het verslag van de fietstoerist - eerder
dan de oorlogstoerist - Streuvels. Het is een enthousiaste tekst met enkele
Streuvelsclichés, maar die doen het goed in deze context: ‘Het was prachtig meiweer;
de heerlijke natuur, de kalmte van de buiten en 't behagelijk gevoel, vrij en los, een
verre reis te mogen afleggen en op 't eind als doel, Brugge en de naastbestaanden
weer te zien, dreef alle gedacht aan oorlog en aan Duitsers op de achtergrond.’
(1602-1603) Hoewel hij in Ingelmunster verneemt dat de Brugse steenweg verboden
is, zeker voor fietsers, beslist hij toch maar verder te rijden. In de bossen van
Waardamme spreekt hij zijn mondvoorraad aan:
Met de hoge beuken langs de brede steenweg leek het hier als in een
tempelgebouw met een toverpracht van mist en zonneschijn omwonden.
Ik herinner het mij nog als een moment van hoog geestelijk genot, hoe ik
met welgevallen te luisteren lag naar de zotte kreten van de houtspecht
die er huishield alsof hij alleen op de wereld was en zich om geen oorlog
bekreunen moest. (1603-1604)
Met zijn paspoort slaagt hij erin twee wachtposten te passeren. Het weerzien van
Brugge wekt sterke emoties op: ‘Maar nooit heeft het zicht der torens van Brugge
op mij zulke overweldigende indruk gemaakt’. (1604) In Brugge gelooft er niemand
dat
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hij zonder probleem per fiets via de Kortrijkse steenweg gekomen is. Hij is dan maar
via een omweg naar Ingooigem teruggekeerd.
De tweede fietstocht wordt door Luc Schepens gesitueerd op 8 of 9-14 augustus
1915. (IOS 452) Ook hier vinden we in de tekst van Herinneringen een inleiding,
ditmaal slechts 17 regels. In verband met de Streuvelsclichés moet de aandachtige
lezer toch de nodige omzichtigheid aan de dag leggen om de kritische intentie niet
te laten overwegen. Zo schrijft bijvoorbeeld Marcel Janssens - nochtans een van de
grootste Streuvelskenners: ‘Op zijn fietstocht door het geteisterde Vlaanderen proeft
hij “wellustig” de wonderen die het Vlaamse landschap hem “voor de ogen tovert”
(Onze fiets in oorlogstijd, 1606).’128 Die interpretatie is niet correct. De zinsnede
komt voor in de inleidende beschouwing die Streuvels maakt over zijn ‘jonge tijd’,
toen hij ‘een felle liefhebber [was] van verre fietstochten’ (1606) door het betoverend
landschap. Maar nu zijn de omstandigheden anders, legt Streuvels uit, er rijden geen
treinen, ook aan ‘auto's en paardenspannen [valt] niet meer te denken’ en dus blijft
‘nog enkel de fiets, en de drang [...] om streken te bezoeken die door de oorlog
geteisterd waren, en veel meer nog: de behoefte bloedverwanten en vrienden te zien
en te spreken...’ (1606) Het eigenlijke verslag begint met: ‘In augustus van 1915
hadden wij, drie makkers, een fietstocht beraamd om de verwoeste steden en de
slagvelden te gaan bezichtigen.’ (1606). In het begin van de reportage schrijft
Streuvels enthousiast over het ‘toeristengeluk’ - kort na hun vertrek, op weg naar
Oudenaarde - nog lang voor ze het geteisterde gebied bereiken:
Het natuurschoon, de frisse lucht, de vogelen en de gedurige afwisseling
langs een prachtige baan met grote bomen beplant, - het snelle
voortbewegen door eigen krachten, de onbekommerde afwachting van 't
geen men ontmoeten zal, het openstaan voor vele verrassingen, - dat alles
samen verwekt die eigenaardige gemoedstoestand die het ‘toeristengeluk’
uitmaken. (1607)
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Zo staat het er, in al zijn ontwapenende, bijna naïeve eerlijkheid. Anderzijds heeft
bij Streuvels zeker de haast onbedwingbare drang meegespeeld om op de hoogte te
zijn, wat dan weer het tegendeel is van naïviteit. Vooral in de eerste drie maanden
van de oorlog hebben we in In oorlogstijd die dwang regelmatig kunnen constateren129
en men kan zich daarbij afvragen of het voor een huisvader met vrouw en twee
kinderen (Paula en Paul) wel verantwoord was zulke tochten te ondernemen. Ik kan
me niet ontdoen van de vraag - die ik niet kan beantwoorden: Wat zou Alida daar
op dat moment over gedacht hebben? De drie vrienden, dat zijn naast Streuvels zo
goed als zeker zijn vaste reisgezel Emmanuel Viérin en vermoedelijk ook Jozef
(Seppen) de Coene. Onder het voorwendsel van ‘handelszaken’ hadden zij hun
paspoort aangevraagd, maar het was er hun natuurlijk om te doen ‘Aalst, Diest, Halen,
Aarschot, Lier en Dendermonde te bezoeken.’ (1607) Leuven ook natuurlijk, maar
dat was ‘met een dikke, blauwe potloodstreep, als “nicht genehmigt” doorgehaald.’
(1607) Tegen de avond bereiken ze Brussel en daar drukt hij uit wat er bij de echte
Streuvels leeft achter de toerist: ‘Brussel met Duitsers had ik me nog niet voorgesteld,
en die grijze uniformen in de straten met enkel voetgangers, was iets heel onverwachts
dat akelig aandeed.’ (1608) Als ze 's anderendaags Mechelen naderen krijgen ze de
eerste puinen te zien en zij ervaren er de verschrikking bij de mensen. Op een kerkhof
van Belgische soldaten vernemen ze ‘dat er nog een menigte in 't veld en langs de
baan begraven lagen’. (1610) Zo vinden ze het graf ‘van een jongen uit Kortrijk,
omdat de vader ons de juiste plaats had aangeduid waar zijn zoon gevallen was. [...]
Nooit ten ander heb ik een gevoel van piëteit en eerbied bij een graf ondergaan gelijk
hier bij dat hoopje eerde, te midden het open veld, langs een gracht...’ (1610) Naar
Leuven rijden wordt hun door Duitse wachten verboden, maar met een omweg raken
ze via ‘het trakelpad [jaagpad, trekpad] langs het kanaal’ toch in Leuven. De veertigers
(Streuvels is bijna vierenveertig) genieten ervan: ‘De toer was gespeeld en we
ondervonden een echte kwajongensvreugd om die commissaris met een neus te
hebben gezet.’
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(1611) Onderweg krijgen ze ‘het wee van de oorlog in heel zijn gruwelijkheid te
zien, - de mensen hadden er niets meer te verliezen en ze zaten er lamgeslagen,
verdwaasd nog door de schrik’. (1612) Bij het binnenrijden van Leuven
hadden we 't ineens: de onvergetelijke aanblik over de puinen! De eerste
indruk deed denken aan iets lijk Pompeï, - een stad die zo even uit de as
zou opgegraven zijn, waar gevels en muurpanden - duizend jaren oud vervaarlijk hoog en fantastisch van vorm, met opengapende deur- en
vensterholten, tegen 't ijle van de lucht overeind stonden. [...] Daarboven
uit tekende zwart en zwaar, het verminkte geraamte der Sint-Pieterskerk,
vereend [akelig] en spookachtig als een stenen gedrocht. (1613)
Het is duidelijk dat de visionair-beeldende Streuvels hier zijn indrukken neerschrijft.
Ze rijden vandaar naar het eveneens zwaar getroffen Aarschot en stellen daar
stomverbaasd vast hoe ‘op hetzelfde marktplein waar een jaar geleden de hele
bevolking van Aarschot die gruwelijke tonelen had beleefd [...] de kinderen zich
verlustigen zouden met oorlog-spelen!’ (1617) In Scherpenheuvel vinden ze echter
een ‘gemoedelijk intieme atmosfeer’. De Streuvelsclichés komen weer naar boven,
maar opnieuw slaagt Streuvels erin ze zinvol in te passen: ‘'t Zilveren maanlicht en
de zoele atmosfeer van de stille zomeravond toverden er een waas van romantieke
tederheid over heel de omgeving. [...] Die avond is mij bijgebleven als iets enigs,
waar ik met de ziel, een heel bijzonder genot heb gesmaakt.’ (1618) Streuvelsclichés,
dat wel, maar opnieuw zijn ze geïntegreerd in het grotere geheel, ditmaal contrasterend
met de daarstraks nog geziene oorlogsellende. Marcel Janssens signaleert ook dit
fragment,130 maar hij isoleert het ten onrechte. Men moet het echt in zijn context zien.
Ook de volgende morgen ‘heerste nog altijd diezelfde vrome stemming; [...] men
kon er zich weg van de wereld wanen, verplaatst in een middeleeuwse
kloostergemeente ergens op een Zuiders eiland gelegen, waar men in rechtstreeks
betrek leeft met God en de natuur.’ (1618)
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De volgende bestemming is Diest, vandaar naar het ‘jammervol uitzicht, barbaarse
vernietiging’ (1620) van de puinen van Lier. Van Antwerpen gaat het naar
Sint-Niklaas en Dendermonde, door ‘een weelderig landschap vol hoge bomen, waar
kronkelende beken door vruchtbare landouwen heenvlieten; in die lustwarande is 't
dat de schilder Edmond Verstraete zijn grandioze doeken borstelt.’ (1622) Nogmaals
past de lof van het landschap bij het moment van de fietstocht. Des te sterker is het
contrast met de ervaringen in Dendermonde. Deze stad had al spoedig ‘- misschien
omdat er zo hardnekkig gevochten werd? -’ (1622) de reputatie van puinenstad
gekregen. Hier is de Streuvels aan het woord die genadeloos het menselijk gedrag
observeert:
Wij troffen er dan ook, in tegenstelling van de andere plaatsen die wij
bezocht hadden, een groot aantal vreemdelingen: hele familiën en benden
excursionisten in rijtuigen. Aan verschillende bijzonderheden konden wij
merken dat neringdoeners en hoteliers zich op de toeloop van bezoekers
hadden ingericht. We kwamen er rond de middag aan en wij, die gemeend
hadden ons in de verwoeste stad met een stuk brood te zullen moeten
verhelpen, zagen overal menu's uithangen met reclamen van gasthoven,
waarvan enkele in houten barakken. (1622)
Via Gent, Deinze, Kortrijk raken de drie vrienden veilig weer thuis: ‘Nu eerst beseften
wij de uitgestrektheid der ramp door de oorlog in ons Land teweeg gebracht, al
hadden wij er maar een klein deel van te zien gekregen, en we vermoedden vooral
niet: wat er nog komen moest, - dat 't ergste ons nog te wachten stond.’ (1624) Hier
eindigt de tekst van het oorlogsdagboek. In een laatste (toegevoegd) deel vertelt
Streuvels over het verbod om nog per fiets door het land te rijden. Wat later moesten
de fietsbanden en nadien ook de fietsen ingeleverd worden. Streuvels vertelt
humoristisch over de vindingrijkheid waarmee de fietsen verstopt werden. Hijzelf
verstopte er vier op een zoldertje, ‘in koortsige angst,
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want [...] er waren een tiental soldaten, waaronder vijf officieren, ingekwartierd’.
(1628) Tegen het einde van de oorlog kwamen door de beschieting (door de
geallieerden) de fietsen her en der te voorschijn in de kapotgeschoten huizen. En na
de bevrijding ‘zijn de fietsen als bij toverslag uit de grond, te voorschijn gekomen,
met duizenden! [...] de fiets beschouwde men als het symbool der herkregen vrijheid,
het teken dat de oorlog had uitgewoed!’ (1630)

Damme (1921)
Op 30 augustus 1921 schrijft Streuvels aan De Bom, dat hij even weg wil uit de
drukte: ‘Ik heb de laatste hand gelegd aan de correctie der 17 deelen voll[edige]
werken131 - Intusschen loopt het hier zoo vol van allerlei bezoekers, dat ik besloten
heb er uit te trekken en een paar weken rustig te werken onder de hoede van vader
V[an] Maarlant [sic] te Damme!’ 's Anderendaags vertrekt hij inderdaad per fiets
met zijn goede vriend, kunstschilder Emmanuel Viérin, naar Brugge en vandaar met
de fiets op de boot naar Damme waar hij enkele dagen zal verblijven en de streek
verkennen. In Ingooigem II schrijft hij: ‘Zomerverblijf met de schilder Viérin, te
Damme. Met zwerftochten door de streek van het Blote.’ (VW 4, 1351) Zijn
impressies over het verblijf in Damme van de maand daarvoor werkt hij definitief
uit in oktober en die worden in 1922 gepubliceerd in Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift132 onder de titel ‘Damme’. Als ‘Damme’ wordt dit verslag in 1924
opgenomen in Herinneringen uit het verleden. Ik bespreek deze tekst hier niet. Het
schrijven ervan zal wel een therapeutische waarde gehad hebben voor Stijn Streuvels,
die op dat moment in een depressie zat, maar de kwaliteit van ‘Damme’ is gering.
Veel meer dan met betrekking tot ‘Voor de oorlog’ en ‘Onze fiets in oorlogstijd’
heeft Marcel Janssens gelijk met zijn oordeel over ‘Damme’: ‘Ook in Damme trekken
de clichés in drommen voorbij: droomgedaanten, droomvertoon, droomstad,
droomsluier, toverwonder, als een wonder, gelijk in een droom...’133
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Mijn schooltijd (1920)
Deze korte tekst over zijn schooltijd van 1883 tot 1886 in het Pensionnat du
Bienheureux Jean Berchmans te Avelgem is niet oninteressant als autobiografisch
geschrift, maar dezelfde informatie is grotendeels en veel uitgebreider beschreven
in het deel Avelghem van Streuvels' memoires. Ik wijs er terloops op dat Streuvels
deze tekst begint met ‘Le passé a ses mirages’, een uitspraak die hij ook opneemt in
zijn tekst ‘Voor de oorlog’. Zijn schooltijd herinnert hij zich echter ‘als een zwaar
stuk verdrietigheid met donkere dagen vol treurnis en wee.’ (1661)

Na de oorlog (1921)
In Dag Streuvels noemt Speliers de periode van 1919 tot 1924 ‘Een beroerd
interbellum’.134 In dat verband vindt hij Streuvels' tekst ‘Na de oorlog’ ‘een
betekenisvolle tekst’:
Na de oorlog is een betekenisvolle tekst. Betekenisvol al door het motto
dat voorop staat: ‘Van het uitzicht tot het inzicht’. In zijn beruchte
oorlogsdagboek had Streuvels zich vooral beperkt tot de buitenkant met
het Lijsternest als uitkijktoren. Nu verschuift hij de blik van buiten naar
binnen en die blik wordt somber. Na de oorlog is een crisistekst die de
geestelijke inzinking van zijn maker weerspiegelt. De ‘ondergang van 't
mensdom’, de ‘rampmaren’, ‘de rampzalige wereldtragedie’ treffen hem
persoonlijk en als hij schrijft ‘hoeveel verwachtingen, wat een toekomsten
gebroken’ zijn, geldt dit wel in de eerste plaats de miljoenen jonge mensen
die zinloos stierven, maar ook zijn privé-tragedie: de bedrogen vriendschap,
de broodnijd van zovele schrijvende collega's, de jarenlange angst voor
zijn gezin, het financiële gevecht om als professioneel schrijver het hoofd
boven water te houden en de gedeeltelijke vernieling van het Lijsternest.135
Hier heeft Speliers in zekere mate gelijk. Hij legt ook veel begrip aan de dag in
verband met Streuvels' ‘privé-tragedie’. Maar het motto ‘Van het uitzicht tot het
inzicht’ buigt hij helemaal om naar
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zijn thesis en interpreteert hij verkeerd. Juist als we het over Streuvels hebben, dringt
zich voor dit motto een veel ruimere interpretatie op. Marcel Janssens heeft al in zijn
‘Inleiding’ tot deel 2 van Volledig Werk (1972) - waarin ‘Na de oorlog’ werd
opgenomen - beklemtoond dat het ‘zo kenmerkende Streuveliaanse kijken’ zoveel
meer is ‘dan kijken-met-de-ogen’.136 Janssens wil ditzelfde motto - Van het uitzicht
tot het inzicht - toepassen op de periode van overgang van Stille avonden naar De
vlaschaard. Ik ben echter van mening dat we de zo toepasselijke formulering van
Marcel Janssens, dit ‘verinwendigd kijken’ kunnen toepassen op al het betere
literair-artistieke werk van de grote West-Vlaamse meester: ‘Het verinwendigd kijken,
dat symboolscheppend en synthetisch naar de diepte toe werkt, gaat “door mijn
zinnen naar mijn ziel” (Zomerdagen op het vlakke land, 300).’137 Maar dit terzijde.
We hadden het over Speliers' interpretatie van ‘Na de oorlog’. Die tekst wordt door
Speliers doorgeïnterpreteerd, tot hij in zijn stelling past. De ‘ondergang van 't
mensdom’ staat al in de eerste alinea van Streuvels' tekst en heeft niets te maken met
de periode van het interbellum, maar met het smachten naar het einde van de oorlog
‘wiens uitblijven de ondergang van 't mensdom te betekenen had!’ (1667) Ook de
‘rampmaren’ en Speliers' andere aanhalingen verwijzen bij Streuvels naar de oorlog
zelf, naar de vreselijke gebeurtenissen uit andere landen en de miserie waarin veel
mensen van de eigen streek waren overgebleven: ‘Wat voor rampmaren zijn er uit
den vreemde tot hier doorgedrongen, en wat heeft het slot van die rampzalige
wereldtragedie hier ter plaats zelf niet uitgericht! Hoeveel bedrogen verwachtingen,
wat een toekomsten gebroken!’ (1667) Streuvels verwijst nog even naar de jongen
van de idylle uit zijn dagboeknotitie van 17 augustus 1914: die jongeman is een van
de gesneuvelde vrijwilligers uit het dorp. Intussen heeft de tijd al veel ‘tekenen
weggeveegd’ (1668). De echte Streuvels, zoals we die uit zijn creatief werk kennen,
merkt op dat de natuur gewoon haar gang gegaan is, zonder zich aan de zotte razernij
van de mensen te storen. De mensen zelf hebben alles wat vernietigd was zo vlug
mogelijk weer opgebouwd.
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De natuur zelf heeft er zich ten ander nooit aan gestoord om 't geen de
mensen in hun zotte waanzin uitvoerden; al hun pogen en porren om het
aanschijn der aarde te veranderen blijkt achterna van klein bedied [...].
(1668)
Alle vlekken, kankergaten, buitengewone verschijnselen die vloekten in
't landschap en er de rust verstoorden, zijn verdwenen; alle onderdelen elk
weer in zijn juiste stand hersteld, vormen onderling weer dezelfde eenheid
[...]. (1669) Nu is het overwerk voltrokken, het krasselen in onbeholpenheid
voorbij; ieder is er weer bovenop, aan de gewone dagtaak en dagelijkse
bezigheid, zoals voorheen, toen alles nog in zijn haken was en de tijden
hun gewone loop namen.... Maar aan het uitzicht zowel als aan de innerlijke
toestanden blijft er iets veranderd, dat de gewone mens niet bepalen of
uitspreken kan, doch duidelijk in zijn wezen gevoelt, ondergaat als een
ongemak, een onrust, een ontgoocheling. De factors die van buiten uit het
maatschappelijk leven beheersen zijn veranderd: vele waarden zijn
omgekeerd, door toeval van omstandigheden is het landelijk bestaan
verbeterd en zijn de boer en werkman ten goede gekomen [...]. (1670-1671)
Dit zijn beschouwingen die elke lezer kan volgen. Ook waar Streuvels betreurt dat
het landschap kaal gebleven is, dat de bomen verdwenen zijn, ‘bijzonderlijk de ranke
olmen, die in dubbele rij langs de grote banen een sleep van groen en lommer door
het landschap slingerden’. Wat in de plaats gekomen is, zijn de betonnen
elektriciteitspalen: ‘ze doen vreemd en lelijk in het landschap’. Profetisch is zijn
visie dat zij ‘de voorboden [zijn] der albeheersende, alles inpalmende groot-nijverheid’
(1671), dat het landschap opgeofferd wordt aan de groeiende industrie. Bijna een
eeuw later zijn Streuvels' beschouwingen nog altijd geldig en helaas meer dan ooit.
Vandaag lopen de meeste verbindingswegen tussen steden en gemeenten, als ze al
niet verknoeid waren door de lintbebouwing, langs inspiratieloze industrieterreinen
en men heeft het raden naar restanten van het landschap die er misschien achter
verscholen lig-
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gen. Ook zijn visie op de bouwstijl van de nieuwe huizen kan men - in esthetisch en
intellectueel opzicht - goed volgen, zonder daarom in de denkpatronen van een
conservatieve ouwe knar te vervallen en ze zijn evengoed van toepassing op de latere
fermettes, de Spaanse villa's en de nog recentere pastoriehuizen:
Waar vroeger elke woning - de grootste hofstede zo goed als de hutte van
de werkman - elk in zijn aard en wezen, in vorm en gedaante uit de bodem
als een natuurgewas gegroeid, op de eenvoudigste wijze aan hun doel
beantwoordden, en als delen van het geheel, de schoonheid van het uitzicht
verlevendigde, zijn de nieuwe woonhuizen uit materiaal vreemd aan de
streek en buiten alle verhouding opgetrokken; kleuren van dak en gevel
blekken te fel of vals en de versiering dient uitsluitelijk om de weelde en de wansmaak - van de bewoner te laten blijken. (1671-1672)
De schrijver krijgt een gevoel van vervreemding in de eigen streek, en het went niet:
‘Intussen overvalt u de weemoed bij de gedachte hoe het vroeger anders was... en
beter.’ (1672-1673) Nostalgie, weemoed... Ze zijn er wel, maar we kunnen er toch
niet direct de conclusies uithalen die Speliers formuleert. Die merkt bij Streuvels
verstarring, bewustzijnsvernauwing en hij voorspelt zelfs het toekomstbeeld van de
schrijver. Het gaat om een tekst uit 1921 en we moeten hem in zijn context zien. De
oorlog had bij Streuvels nog diepe sporen nagelaten, met gevoelens van ontgoocheling
en pessimisme. Ik herinner aan de brief van 6 februari 1921 aan zijn vriend De Bom:
‘Ik heb het geloof, de hoop en de liefde in de menschen... verloren’. Maar de
verstarring waarover Speliers het heeft kan ik in ‘Na de oorlog’ (1921) niet herkennen.
Vergeten we niet dat Streuvels vijf jaar later het meesterwerk Het leven en de dood
in den ast (1926) publiceert en een jaar nadien De teleurgang van den Waterhoek
(1927), werken die hij dus in deze periode heeft voorbereid. Zoals vaker roept Speliers
de spoken op die hij wil zien om zijn stelling te ondersteunen. Ik zie
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hier in geen geval de kwezelachtige godsdienstigheid van vader Kamiel opdoemen,
wel de begrijpelijke weemoed om wat voorbij is, maar niet het angstige conservatisme
van moeder Louise. Speliers ontpopt zich als een ziener, of eerder als een
horoscoopvoorspeller:
Het is duidelijk dat Streuvels zijn ogen sluit voor de geestelijke revolutie
en de materiële ontwikkeling rondom hem. [...] Deze tekst weerspiegelt
de geestelijke crisis waarin Streuvels verkeert, de verstarring en de
conservatieve bewustzijnsvernauwing. In dat klimaat zet hij de bakens uit
voor zijn toekomst als schrijver. Louise in haar angstige behoudsgezindheid
en Kamiel in zijn bigotte godsdienstigheid komen om de hoek kijken. (DS
439)
Tegen het einde van ‘Na de oorlog’, een tekst die slechts acht bladzijden telt, denkt
Streuvels nog even terug aan de kleine idylle van 17 augustus 1914. De herinnering
blijft, maar wordt verinnerlijkt tot emotie en symbolisch uitgedrukt in het beeld van
de vlinders: ‘Zie hoe ginder op datzelfde betenveld waar de jongen en het meisje
eens gestoeid en de lust van hun jeugd hebben uitgevierd, nu een klisje witte vlinders
aan 't dansen zijn boven en rond elkander, licht op de lucht...’ (1673) Streuvels mist
de bevriende landschapsschilders138, die vroeger op de tegenoverliggende Tiegemberg
tussen de twee molens woonden en die 's avonds vaak naar het Lijsternest kwamen,
‘zodat wij soms tot laat in de nacht [...] onze idealen uitpraatten [...]. Dit ook is
onherroepelijk voorbij, afgelopen, hoort tot het verleden.’ (1674) Het klinkt
nostalgisch, Streuvels is vijftig: begrijpelijk dat hij al eens in weemoed terugkijkt.
Maar een crisistekst is dit niet.

De schoonste deugd (1922)
Streuvels schreef deze tekst voor Gudrun, het blad van de Katholieke Vlaamse
Vrouwenbeweging. Hij richt zich op een lichtjes humoristische wijze tot de
bestuursleden van die meisjesbonden met de duidelijk moraliserende boodschap, dat
de schoonste deugd ‘die Vlaamse meisjes moeten bezitten en behouden, “bescheiden-
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heid” heet [...] want zonder de bekoorlijke “bescheidenheid” gaat gij iets worden
als... Vlaamse suffragetten!’ (1678) Moraliserend, met wat milde humor. Daarmee
is in feite over deze tekst alles gezegd. Ik kan begrijpen dat Speliers zich ergert aan
‘De schoonste deugd’, waarvan hij de door hem gewraakte passage in Omtrent
Streuvels (1968) over 18 regels in drukletters uitsmeert.139

Veurn-Ambacht (1923)
Het verblijf met kunstschilder Emmanuel Viérin in Damme en omgeving (september
1921) deed Streuvels in september 1923 over in Veurne. Hij werkte er aan Land en
leven in Vlaanderen en schreef er ‘Schoonheid’, dat het jaar daarna140 opgenomen
werd in Herinneringen uit het verleden. De indrukken die hij in Veurne en omgeving
had opgedaan schreef hij uit in november onder de titel ‘Veurn-Ambacht’, dat
eveneens bij die Herinneringen opgenomen werd. Het is niet ongepast hier naar
Hedwig Speliers te verwijzen, die zelf uit die streek (Diksmuide) afkomstig is:
Als kind van de polders, sta ik graag even stil bij de uitvoerige
beschouwingen die Streuvels/Lateur in Veurn-Ambacht (1923) aan mijn
land van herkomst wijdt. Wat Streuvels/Lateur in een stadje als Veurne
bijv. biezonder boeit is de ‘stadsziel’, die er in zijn bewoners het
‘middeleeuws karakter’ heeft bewaard. Hij herkent er opnieuw ‘al de
tekenende kenmerken van het Noorderse ras’ en de gehele reis met zijn
vriend, wordt een heroppoetsen van ‘de dingen uit het schone verleden’
het herontdekken van ‘een droomwereld, er 't verleden weer opwekken
en 't tegenwoordige vergeten.’ [...] Deze nostalgie du passé [...] onderstreept
hier eens te meer op pijnlijke wijze het karakter van deze oerkonservatief.141
Speliers verteert deze tekst niet, zeker als Streuvels dan ook nog eens bevlogen gaat
schrijven over zijn bezoek aan Cyriel Verschaeve, die daar ‘als dorpskapelaan, te
denken, te dichten en te werken zit.’ (1706) Het zijn zeker de meest waarderende
bladzijden die Streu-
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vels over Verschaeve geschreven heeft. Echte vrienden waren zij niet. Maar Speliers
en Verschaeve, dat is pas water en vuur en Streuvels deelt in de klappen:
Vanzelfsprekend passend in dit kader, beschrijft Streuvels/Lateur hier zijn
bezoek aan Cyriel Verschaeve, het kapelaantje wiens geest dan al langzaam
aan het zwelgen en zwellen was in de fascistische wind die over Europa
en Vlaanderen waaide. [...] Dit werden dan ook twee droevige bladzijden
streuveliaanse [sic] proza, van een typische bourgeoisschrijver die blijkbaar
in Verschaeve de leider vindt om ‘alle kleinzieligheid en verwekelijking
waarin wij nu ademen’ te vergeten.142
We moeten toch voor ogen houden dat Streuvels zijn waarderende impressie over
het bezoek aan Verschaeve neerschreef in 1923. Vijfenveertig jaar later (Omtrent
Streuvels, 1968) was het voor Speliers wel erg eenvoudig om, vanuit een terugblik
op de geschiedenis en met onze kennis van Verschaeves radicale collaboratie met
het nazisme, Streuvels' impressies over het bezoek aan de kapelaan van Alveringem
uit te spuwen. Ik moet Speliers gelijk geven als hij ‘Veurn-Ambacht’ geen goede
tekst vindt. Maar bij Speliers wortelt zijn afkeer minstens even sterk in de afwijzing
van de streek en het traditionele culturele klimaat waarin hijzelf is opgegroeid, zeker
als het zijn geboortestad Diksmuide betreft of Nieuwpoort, waar hij in 1968 woonde:
Over mijn geboortestad [Diksmuide] schrijft Streuvels/Lateur dat ze ‘alle
traditie met 't verleden verloren heeft, wel weer opgebouwd maar nooit
meer “leefbaar” kan worden.’ [...] Helaas, hoe moet ik deze Streuvels
ontgoochelen, maar deze in de oude trant herbouwde stadjes zoals
Diksmuide en Nieuwpoort (waar ik tans [sic] woon) zijn middeleeuwser
dan ooit!143
‘Veurn-Ambacht’ heeft als tekst zowat hetzelfde karakter als ‘Damme’ en past wat
de opvattingen betreft bij Land en leven in Vlaande-

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

188
ren. Marcel Janssens formuleert het zo: ‘tijdens het werk aan Land en Leven in
Vlaanderen in Veurne, bezint hij zich als vijftigjarige over zijn wezensverwantschap
met het oude Vlaanderen dat hem sinds zijn kinderjaren fascineert.’144 Dat wezenlijke,
authentieke Vlaanderen vindt Streuvels zo goed als ongeschonden terug in Veurne
en omgeving. Voor een uitvoerige bespreking van ‘Veurn-Ambacht’ verwijs ik graag
naar Marcel Janssens' ‘Inleiding’ tot deel 2 van het Volledig Werk.145 Ik heb daaraan
met betrekking tot deze tekst niets toe te voegen.

Schoonheid (1923)
Streuvels begint met een anekdote over zijn oom Guido Gezelle, die hem ooit bij het
bekijken van een aantal platen uit een nieuw verschenen kunstgeschiedenis had
gezegd: ‘Schoonheid moet gij niet hier en daar of ginder gaan zoeken, zoek ze in
uzelf’. (1721) Streuvels heeft het dan over de vanzelfsprekende natuurschoonheid
en de geleerde, spitsvondige ‘schoonheid der estheten’. (1723) Uit zijn kinderjaren
en vooral zijn schooltijd herinnert Streuvels zich een ‘zee van verdrietigheid’ (1725),
maar in drie momenten of stappen kan hij zich de openbaring van schoonheid
herinneren. Een eerste maal in de kleuterschool bij de nonnen, waar hij tijdens een
verhaal dat de zuster vertelde uit de Gewijde Geschiedenis, in een soort van trance
kwam. Een tweede keer gebeurde dit in de lagere school, toen de meester zijn klas
meenam naar de altijd verboden moes- en groentetuin en de kinderen daar vrij liet
bessen plukken en stoeien. Voor de jonge Frank Lateur was het ‘de openbaring [...]
der natuurpoëzie.’ (1727) Sedertdien bleef bij hem een gevoel van dankbaarheid
voor de meester: ‘ik voelde hem verwant met mijn vader.’ (1728) Ook dit positieve
gevoel voor zijn vader is hier het noteren waard.146 De derde openbaring deed zich
voor in de kostschool, toen op zekere dag de anders zo strenge surveillant een verhaal
voorlas ‘en het was mij alsof de studiezaal en heel de omgeving, de leerlingen en
ikzelf, ophield te bestaan’. (1730) Daar knoopt Streuvels nog enkele tamelijk ijle
beschouwingen aan vast, om te eindigen met de wijsheid die hij van zijn
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oom Guido Gezelle geleerd had: ‘Zoek de schoonheid in u zelf.’ (1732)
Bij Speliers vinden we opnieuw ergernis, nu omdat volgens hem die
schoonheidsopvatting ‘diametraal [staat] tegenover de nietsontziende brutaliteit en
het scherp analitische, realistische proza uit zijn eerste en tweede grote kreatieve
periode.’147 Een essayist (en biograaf) die alles voortdurend op zijn eigen emoties en
ideologie betrekt heeft een moeilijk leven en vooral weinig overtuigingskracht. Wie
Streuvels leest vindt veel meer schoonheid dan wat in ‘Schoonheid’ eerder braafjes
geformuleerd stond. De schoonheid en de wreedheid van de natuur, de onschuld van
de kinderziel, de seksuele drift, de schoonheid van jonge meisjes, de wrede
onverschilligheid van mensen voor elkaar, de brutaliteit van de dood van Maarten
Folle, van Rik op het korenveld maar ook van de zwerver Knorre, de opleving en de
frustratie van Hélène Grisar, de ongrijpbare verleidelijkheid van Mira, enzovoort.
Het is allemaal aanwezig in het leven, in de kunst in het algemeen en zeker in het
werk van Stijn Streuvels - niet alleen in de observatie maar ook en vooral in de
symbolische, literaire verwerking. Al deze elementen hebben eveneens te maken
met een diepgaande artistieke schoonheidservaring. Daar hebben we niet de fuik van
(eender welke) ideologie voor nodig. Niets menselijks is de lezer vreemd als hij goed
Stijn Streuvels leest, en dat hele spectrum kunnen wij herkennen omdat wij het vinden
in onszelf.

Het lied van de weemoed (1924)
Het motto bij deze mooie tekst zegt heel veel over de inhoud: ‘Et mon coeur pénétré
de leur triste parfum / Pleure les jours enfuis et le charme défunt.’ (Tristan Derème)
Streuvels schrijft hier over de lagen van het geheugen, die zoals in de aardkorst niet
‘alle even bloot en duidelijk [...] afgelijnd in onze geest blijven [...]. Vreugde, plezier,
momenten van welbehagen en geluk vergaan meestal gelijk strovuur, [...]. Verdriet,
rampen en ongelukken van 't zelfde: ons onderbewustzijn stoot die dingen als
schadelijk uit het geheugen
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weg’. (1753) Wat echter diep in ons geheugen, zelfs uit de eerste kinderjaren, gegrift
staat zijn ‘de indrukken van weemoed, [...] neerslachtigheid of zwaarmoedigheid die
ons, al ware 't zonder gekende reden of oorzaak overvalt.’ (1754) De oorzaak vergeten
we, wat later overblijft is ‘een innige overlommering van wellust’ (1754), een soort
van heimwee om dat gevoel bij te houden. Hij geeft een paar voorbeelden uit zijn
kindertijd van ‘hopeloos wee en het onuitsprekelijk verdriet’ om een ontsnapte vogel,
‘de wanhopige verveling [...] en de eindeloze verdrietigheid’ (1755) in de
kleuterschool, ‘schrijnend verdriet, met vrees voor een treurig verloop’ om een
zieltogende, ‘halfverzopen mus’. (1756) Wat hij verder formuleert mag dan aansluiten
bij de weemoed van zijn kinderjaren om een dode mus, het zegt vooral veel over de
wereldbeschouwing van de latere schrijver:
De hopeloos angstige verwachting van het noodlottig verloop, [...] de
eindeloze verlatenheid, waar ieder levend schepsel slaapt en alle medelijden
gedoofd wordt, [...] het onherroepelijke van het afgelopen feit, het
schouwen op de reddeloos verloren lieveling, die met uitgestrekte leden,
open bek en geloken ogen, de vreselijke dood is ingegaan’. (1756)
Die visie heeft hij in zijn grote creatieve werken buitengewoon sterk verwoord, zo
trefzeker met zijn autonome talige middelen uitgeschreven. Ik denk aan Maarten
Folle uit ‘Een speeldag’ - ‘lijk een gekwetst vogeljong dat uitgemergeld is en dood
van honger’148 -, aan Rik uit De oogst, aan Louis uit De vlaschaard. Dan volgt een
beschouwing over een eenvoudig feit uit het verre verleden, dat opduikt uit ‘de
grondeloze diepten van het onderbewuste’ (1757) en waarvan de stemming plots,
door een toeval en zonder schijnbare samenhang weer kan opgewekt worden. Streuvels
geeft het voorbeeld van een droevig lied dat zijn moeder soms zong en dat klonk als
een lamentatie:
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Nu onlangs is het gebeurd, terwijl ik hooggezeten in de kruin van een
kriekelaar, de rijpe karmijnrode kersen aan 't plukken was - een merel in
't goudgroene bladergewelf aan 't lierlauwen ging, - dat mij opeens de wijs,
of een deel er van, uit een oud, vergeten lied te binnen schoot. (1757-1758)
Het hele lied komt hem weer voor de geest en wekte een visioen op uit het verste
verleden: ‘Wij zaten, vier kleine kleuters een zondagavond bij 't deemster van het
vesperuur, in de halfdonkere keuken, rond de kachel, inniglijk samengekrompen in
de wellust der warmte, en te luisteren naar moeder die zong.’ (1759) Het is een
klagend lied over een gevangen vogeltje en de vijftigjarige schrijver ziet het tafereel
voor zich, de vele malen dat zijn moeder het lied zong versmolten ‘tot één enkele
gebeurtenis [...] de symbolische samenvatting [...] van de wereldweemoed - de
algemene desillusie van elke geluksdroom - de schrille tegenstelling van het
smachtend verlangen met de droeve werkelijkheid van het bestaan.’ (1761) De manier
waarop Streuvels dit vertelt is zo geloofwaardig, dat we het reële verband tussen de
weemoed van nu en die van het prille kind niet kunnen negeren. Zelfs het aanvaarden
van een flink aandeel fictionalisering impliceert niet de ontkenning van de
authenticiteit van de uitgedrukte gevoelens. Zo is bijvoorbeeld in volgend citaat het
verband van het ‘lierlauwen’ van de merel met de sfeer van toen aanvaardbaar, maar
in de interpretatie van de inhoud zie ik een sterke, zeer waarschijnlijk onbewuste
fictionalisering, die van de schrijver komt en niet van het kind:
In het treurlied van de vogel die weeklaagt om zijn verloren vrijheid,
erkende ik, in de persoon van mijn moeder, het bedrogen meisje dat, na
een korte stonde van geluk, onder de last van het leven te zuchten zit; de
jager stelde ik mij voor onder de gedaante van de barbaarse overweldiger
die zich eerst als verleider had voorgedaan en nu zijn botte macht liet
gelden, - beide figuren als de verzinnebeelding van het mensenpaar in de
el-
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lende van een moeizaam en kommervol bestaan, in de strijd tegen rampen
en miserie van het dagelijks leven. (1762)
In welke mate de fictionalisering meespeelt is moeilijk te zeggen. In Kleine dagen
(2009) van Bernard Dewulf lees ik: ‘“We herschrijven allemaal onze eigen
geschiedenis,” zeggen de jongste neurologische ontdekkingen.’149 Dat Streuvels zelf
zich van deze onvermijdelijke invloed tijdens het schrijven van herinneringen bewust
was, blijkt uit het motto dat hij boven Avelghem (1946) heeft gezet: Se souvenir c'est
imaginer son passé. (Proust) (VW 4, 1001) De herinnering is beladen met verbeelding.
‘Het lied van de weemoed’ is een sfeerschepping van Stijn Streuvels ten voeten uit,
een sfeer die wortelt in de sombere diepte van zijn levensbeschouwing en die hij in
zijn beste werken op een grootse en visionaire wijze heeft uitgebeeld, niet door
objectivistische weergave, maar door een ‘verinwendigd kijken’150 dat zijn geschreven
neerslag vindt in een kunsttaal die vooral gekarakteriseerd wordt door echtheid. ‘Het
lied van de weemoed’ is een mooi geschreven tekst en een van de belangrijkste in
Herinneringen, omdat hij, zoals Marcel Janssens al schreef, ‘iets van de
zwaarmoedigheid van de jongeman Streuvels reveleert en omdat hij tevens de
symboliserende (veralgemenende) inslag in de werkwijze van de latere schrijver
illustreert.’151 In de achteruitkijkspiegel ziet de schrijver veel neerslachtigheid in zijn
leven vanaf zijn kinderjaren. We moeten er ons echter voor hoeden aan Streuvels als
kind en als jongvolwassene al te veel zwaarmoedigheid toe te schrijven. In Heule
geeft Streuvels duidelijk aan dat er in zijn kindertijd een evenwicht was:
Van iemand die in zijn leven aan alles heeft meegedaan, van alle goede
dingen zijn deel heeft gekregen zegt men: hij zal niet moeten terugkeren
omdat hij te weinig plezier en leute heeft gehad. Dit mag ik gerust
nazeggen: van vreugde en plezier heb ik in mijn kindertijd te Heule, wel
mijn deel gehad, - en achteraf beschouwd zelfs, heeft het verdriet ook nog
de vreugde verhoogd. (VW 4, 922)
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Weemoed, neerslachtigheid, depressie... Ze hebben ongetwijfeld een grote rol gespeeld
in het leven van Frank Lateur/Stijn Streuvels. Als beginnend schrijver leed hij onder
de kleinburgerlijke benepenheid van zijn familie (vooral zijn vader) die zijn vrijheid
van denken en handelen beknotte (zie noot 146). Op 25 december 1896 schreef hij
aan Mane de Bom ‘Vanuit de diepten mijner ellende’. Tegelijk vond hij kracht in
het schrijven en zo kwam hij de crisis te boven. Op 25 januari 1900 schreef hij een
bemoedigende brief aan Emmanuel de Bom, die zelf regelmatig aan depressies leed:
‘Waarom interesseert ge u alleenlijk niet aan al wat “Schoon” is, ne mensch moet
iets hebben dat hem Emuleert! 't Is algelijk wat. [...] - Hentouziasme! is de groote
levens-veer!’152 Kathryn Smits schrijft:
Streuvels wist wat depressies waren, maar zijn strenge zelfdiscipline
verbood hem er aan toe te geven en hij verstond de kunst - zeker in zijn
vroege jaren - negatieve stemmingen voor zijn werk vruchtbaar te maken.
Jaar in jaar uit beurt hij Mane de Bom op, geeft hem raad - niet helemaal
zoals een hedendaags psycholoog het zou doen, maar van ganser harte.153
Een zware crisis maakte hij door in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. In het eerste
deel van deze bijdrage heb ik aan de biografische omstandigheden daarvan veel
aandacht besteed. ‘Het lied van de weemoed’ wortelt in de depressie, maar is tegelijk
een literair-verbeeldend middel om eraan te ontkomen: ‘de symbolische samenvatting
[...] van de wereldweemoed’. (1761) Dit is dus totaal in overeenstemming met het
citaat van Proust dat hij boven Avelghem (het tweede deel van zijn memoires) plaatste.

Na vijfentwintig jaren (1924)
In 1924 was het vijfentwintig jaar geleden dat Stijn Streuvels debuteerde met de
bundel Lenteleven. Bij die gelegenheid zou tevens de 25ste verjaardag van de stichting
van Van Nu en Straks herdacht worden, met de achterliggende bedoeling ‘om de
Vereniging van
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de Vlaamse Letterkundigen nieuw leven in te blazen’.154 Naar aanleiding daarvan
schreef Streuvels ‘Na vijfentwintig jaren’ (1924). Hijzelf geeft ons daarover in zijn
memoires volgende informatie:
De 23ste maart zou de 25ste verjaring gevierd worden van Van Nu en
Straks, met een banket te Antwerpen. Bij zulke gelegenheid kwam de fleur
van de Hollandse schrijvers dan ook aanzitten en meevieren. Het was de
goede tijd der vriendschap en samenhorigheid. Aan tafel heerste de gewone
gezelligheid, maar toen heb ik voor 't eerst kunnen bemerken dat er iets
als een breuk of scheiding ontstaan was tussen ouderen en jongeren en het
gezag en de eerbied een deuk had gekregen. Het was de tijd van Het
Fonteintje, Ruimte, Het Roode Zeil, Pogen en andere groeperingen van de
jongere generatie. Toen Vermeylen namelijk zijn feestrede begon uit te
spreken, ging Maurice Roelants, met enige van de jongeren brutaal aan
het fluiten en kwinkslagen er door te gooien. Vermeylen liet zich echter
niet uit zijn lood slaan, hij veranderde plotseling zijn rede in moderne stijl,
met dynamieke flitswoorden à la Van Ostayen, gelijk ze toen aan de mode
waren, en het kabaal der jonge kornuiten was meteen gesmoord onder
daverend lachen. Uit Vermeylens tafelrede bleek het dan verder dat die
25ste verjaring van Van Nu en Straks maar een schijngelegenheid geweest
was om de 25ste verjaring van het verschijnen van Lenteleven te
camoufleren, en ik in een hinderlaag gelokt werd. Ik heb mij dan ook uit
de slag getrokken met het stuk voor de dag te halen dat voor die verjaring
geschreven werd en bestemd om opgenomen te worden in Herinneringen,
onder de titel: Na vijfentwintig jaren. Hetgeen voor mij betekende: een
periode afgesloten - een paal in de grond.155 (VW 4, 1354)
Dat Streuvels zich niet meer wilde laten verenigen hebben we in zijn brieven aan De
Bom duidelijk kunnen lezen. Van persoonlijke huldigingen hield hij evenmin. In
verband met deze viering citeert Speliers uit een brief van Streuvels aan Eugène de
Bock:

Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010. Stijn Streuvels en ‘Heule’

195
Verleden week kwamen de vrienden van Van Nu en Straks mij hier vinden
met het voorstel het vijfentwintig verjaren te vieren van het verschijnen
van Lenteleven. Het is inderdaad op 23 maart aanstaande dat de verjaring
valt. Ik heb dit plan totaal en beslist afgewezen, - van een betoging
[huldiging, n.v. Bs] of banket zal dus hoegenaamd geen spraak zijn...156
(DS 483)
Streuvels nam wel deel aan de herdenking van Van Nu en Straks. Dat hij daarbij een
tekst had voorbereid over Lenteleven is in die omstandigheden zeer aanvaardbaar.
Hij begint met: ‘Vijfentwintig jaar! - Een paal in de grond.’ (1781) Speliers ziet in
Streuvels' gedrag een inconsequentie:
Streuvels is formeel. Geen feest dus. Maar in de vroege ochtend van 23
maart 1923 trekt de ‘verstokte anti-vierder’ zijn beste pak aan en neemt
hij aan de Sterhoek de trein naar Antwerpen. [...] Streuvels was terug van
weggeweest. Hij zat eindelijk weer onder de oude vrienden. (DS 484)
‘Terug van weggeweest’ is wel correct. Maar dat is een goed signaal: het geeft aan
dat Streuvels wegraakt uit de diepte van de depressie. Een paar maanden later zal hij
met Jozef de Coene, op diens boot Het Haantje, samen met Arthur Deleu en Albert
Saverys gedurende enkele dagen een rondvaart maken Op de Vlaamsche
binnenwateren. Onder die titel publiceert hij in 1925 het verslag van die heuglijke
tocht. Maar ‘Na vijfentwintig jaren’ is een kanteltekst. In de achteruitkijkspiegel lijkt
het alsof dat verleden ‘tot een àndere wereld behoorde [...] waarop een toverachtig
droomwaas alle begrenzing wegdoezelt’. (1781) Relativerend zegt Streuvels: ‘Is het
niet alsof de appelen en peren, de kersen en pruimen toch smakelijker, sappiger
waren’? (1781) Ook Streuvels beseft immers dat terugblikken een vorm van
verbeelding en fictionalisering is. In die weemoedige terugblik schrijft hij:
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We leven feitelijk van het verleden; hetgeen voorbij is, bevolkt, vervult
effenaan ons geheugen en verrijkt ons gemoed, - het vormt een [...] Aards
Paradijs, een wonnegaarde vol geneuchte [...]. Uit dit bekoorlijk oord
werden wij verdreven en de toegang blijft ons onwederroepelijk ontzegd,
daarom staan wij er met treurnis, reikhalzend naar uit te zien en wenden
de binnenwaartse blik met welgevallen op dit droomvisioen, omdat het
ons enige troost en toeverlaat is in het tegenwoordige leven, waar het
lelijke ons zo nabij staat dat het voortdurend het genot aan het schone komt
bederven.157 (VW 2, 1782)
Voor Streuvels hangt ‘die paradijsweelde uit het verleden’ uiteraard samen met de
publicatie van ‘het boekje dat “Lenteleven” heet en op eenentwintigste maart [...]
vijfentwintig jaar geleden, ter wereld kwam.’ (1782) Dit moment biedt hem een
mooie gelegenheid ‘eens te gedenken en na te gaan: hoe alles toen was en gebeurd
is.’ (1782) Net als in ‘Hoe men schrijver wordt’ uit 1910 herinnert hij zich ten onrechte
‘November-Idylle’ (= ‘In den voorwinter’) als zijn ‘eerste proza’. Zoals we eerder
gezien hebben zal hij dit pas veel later rechtzetten. (Zie noot 81) Terecht echter
herinnert hij zich die periode van ‘opborrelende weelde [...], ik had mijn onderwerpen
voor 't grijpen, ze kwamen uit de mysterieuze diepten van het onderbewuste
opduiken’. (1783) Het liefst lijkt hij zich ‘Lente’ te herinneren: ‘dit onderwerp
vervulde mij met een soort wijding en liefde, ik zou er alle mogelijke zorg toe dragen
en de documenten ter plaats gaan opnemen. Die tijd is mij een hoogtepunt geweest,
waarop ik het zuiverst genot van het “voortbrengen” heb gesmaakt’. (1784) Het was
ook rond die tijd dat hij de eerste brief kreeg van Karel van de Woestijne (24 mei
1896) en dat hij medewerker werd aan Van Nu en Straks. In ‘Hoe men schrijver
wordt’ hebben we dit verhaal al gelezen. Daarnet noemde ik ‘Na vijfentwintig jaren’
een kanteltekst. Die reikhalzende blik op het verleden, op die ‘wonnegaarde vol
geneuchte’ leidt bij de schrijver niet fataal tot verschrompeling of verstarring. Hoe
sterk, haast mythisch de herinnering ook mag zijn, in 1924 is de schrijver Stijn
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Streuvels helemaal terug van weggeweest. Eind 1924 is hij al begonnen aan De
teleurgang van den Waterhoek (1927) en in het voorjaar van 1926 zal hij een - of zo
men wil het - meesterwerk schrijven: Het leven en de dood in den ast, over drie
oudere landbouwproletariërs, drie stumpers die in een halfbewuste toestand, met ‘de
binnenwaartse blik’, weemoedig dromen over het verleden en over de relativiteit van
het leven, van seks en bezit, in het aangezicht van de dood, die in het verhaal zelf
aanwezig is in de figuur van de stervende zwerver Knorre. Ook in dit meesterlijke
verhaal is het reikhalzend terugkijken naar het verloren verleden dominant aanwezig,
maar tot een stagnatie heeft dit niet geleid: ‘Is er 25 jaar na Lenteleven een periode
afgesloten en een paal in de grond geheid [...], de vijftiger Streuvels had zijn laatste
woord nog lang niet geschreven.’158 (Marcel Janssens)
‘Na vijfentwintig jaren’ is een tekst vol heimwee naar wat voorbij is. Maar Streuvels
is zich bewust van hernieuwde creatieve mogelijkheden. Over de mooie lente van
zijn schrijversleven ‘is nu een felbewogen zomergetijde heengegaan, we zijn reeds
Barnesse [1 oktober, St.-Bavomis, Bamis] voorbij en zelfs een eind in de herfst, met
vaste stap, moedig vooruit op de levensbaan...’ Streuvels besluit deze tekst met: ‘En
nu met volle zeilen naar andere oorden, vooruit!’ (1786) In de oorspronkelijke uitgave
wordt daar nog de datering aan toegevoegd: ‘Ingoyghem, den 21 Maart van 't jaar
1924.’159 Dit klinkt als een nieuw lentegeluid en het vertolkt de optimistische stemming
van dat moment. ‘Een paal in de grond.’ De depressie is voorbij. Er zit krachtig en
zelfbewust leven in Stijn Streuvels. Het nieuwe leven in het Lijsternest met het
intussen bijna anderhalfjarige dochtertje Isa heeft daar zeker toe bijgedragen.
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bij de geplande viering van Stijn Streuvels ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, toen
hem in het bekende restaurant Filet de Sole in Brussel een feestmaal werd aangeboden door de
Mijol-club. Daar werd Seppen De Coene toegesproken alsof hij Stijn Streuvels was. Onder de
vierentwintig aanwezigen waren Herman Teirlinck, Ernest Claes, August Vermeylen, Camille
Huysmans, Albert Saverys en Jozef De Coene... Omdat Streuvels op het feest niet aanwezig
was zou men maar doen alsof. Er bestaat een verslag van in het Algemeen Handelsblad, 22
december 1931. Geciteerd door Stijn Vanclooster in Jaarboek 6 van het Stijn
Streuvelsgenootschap (2000), p. 79.
40 Vlaamsche Arbeid (o. red. v. Jozef Muls), 12, nr. 1, januari 1922, Antwerpen. Dit
Streuvelsnummer bevat van p. 5-43 een lange lijst van hulde-adresssen, veelal clichés, o.m.
door Lode Baekelmans, Emm. de Bom, Ernest Claes, Lod. van Deyssel, Th. Jaarsma, Willem
Kloos, Jac. van Looy, Richard Minne, Jozef Muls, (zelfs) André de Ridder, Herman Robbers,
Nico Rost, Jozef Simons, Hugo Verriest e.v.a.
41 Boudewijn (ook Baldewijn) Steverlynck (Vichte 1893-Kortrijk 1976). Zijn jeugd bracht hij
door in Vichte, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij had toen al contacten met Hugo Verriest
en Stijn Streuvels. Hij trouwde in 1923 met een nichtje (Isabelle Rodenbach) van Albrecht
Rodenbach. Hij was oprichter of mede-oprichter van verscheidene bedrijven in de textielindustrie,
waaronder de NV Weefautomaten Picanol. Hij was ook een van de stichters van het Vlaams
Economisch Verbond (VEV), waarvan hij in 1934 voorzitter werd. (Frans Wildiers en Bart de
Wilde in NEVB, p. 2859-2860)
42 Frédéric Mistral (1830-1914), Franse dichter, bewuste regionalist in het Occitaans, die ook
ijverde voor een culturele samenwerking met het Catalaans en het Italiaans. De Félibrige was
een vereniging die in 1854 opgericht werd (samen met Joseph Roumanille) door Fr. Mistral
voor de beschrijving en het behoud van het Provençaals en de verschillende dialecten van de
langue d'oc. Mistral pleitte tevens voor een grote politieke autonomie in een federaal Frans
staatsstelsel. Hij verzamelde de Occitaanse woordenschat in Lou trésor dou Félibrige. Mistral
kreeg zowel in Frankrijk als daarbuiten veel erkenning. In 1904 kreeg hij de Nobelprijs. (Moderne
Encyclopedie van de Wereldliteratuur, afkorting MEWL)
43 Brief van Stijn Streuvels van 10 maart 1922 aan Emmanuel de Bom. LHA.
44 Zelfs in 1925 rommelden nog echo's na van het gedonder rond In oorlogstijd. (Cfr. supra, p.
134; en Luc Schepens, KSS (1971), p. 83).
45 Frans Bastiaanse (1868-1947), Nederlands dichter van natuur- en liefdeslyriek in de trant van
de vroege tachtigers. (G. Stuiveling in MEWL) In De Telegraaf van 27 maart 1915 had hij zich
aangesloten bij het protest tegen Streuvels' oorlogsdagboek met een (banaal) gedicht onder de
titel ‘Uit het dagboek van Stijn Streuvels’. (Luk Lazeure, BSSSIO, p. 22).
46 Brief van Stijn Streuvels van 10 maart 1922 aan Emmanuel de Bom. LHA.
47 Ibidem.
48 Brief van Stijn Streuvels van 27 juli 1922 aan Dirk Coster, zoals geciteerd door Luc Schepens,
KSS, p. 77.
49 Stijn Streuvels, Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen nog spraken [bundeling van 29
vertelsels]. Tielt: Lannoo, 1922.
50 Luc Schepens, KSS (1971), p. 77.
51 Brief van Stijn Streuvels van 10 maart 1922 aan Emmanuel de Bom. LHA.
52 Stijn Streuvels (bew.), ‘Tristan en Isolde’, in: Dietsche Warande & Belfort, 24 (1924), p.
918-931. (Luc Schepens, KSS (1971), p. 79).
53 Stijn Streuvels, Ingooigem II (1957), p. 1355.
54 Stijn Streuvels, o.c., p. 1356.
55 Stijn Streuvels, o.c., p. 1357-1358.
56 Het was voor Streuvels al een luxueuze verandering, toen hij in het Lijsternest gasverlichting
kreeg. Dat was in 1909, zoals we kunnen lezen in een enthousiaste brief van 29 december 1909
aan Mane de Bom, die op dat moment in Kalmthout woonde: ‘Zeg, welke verlichting hebt ge
in uw huis? Is er te Calmpthout Acitylène, Elektriek, Gaze?, neen toch! Ik moet u zeggen: de
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Van 4 tot 12u heb ik de zon in mijn kamer, man, de zon! Een wit en helder licht tot in de verste
hoeken.’ Brief van Stijn Streuvels van 29 december 1909 aan Emmanuel de Bom. In: K. Smits,
‘Een aardig bundeltje brieven’. Stijn Streuvels/Emmanuel de Bom. De briefwisseling van de
jaren 1900-1914. Deel 1 Teksten. Deel 2 Annotaties. Kapellen: Pelckmans, 2005. Brief 550S,
Teksten, p. 375. ‘Een aardig bundeltje brieven’ wordt verder afgekort als ABB1 en ABB 2.
Stijn Streuvels, Ingooigem II (1957), p. 1358.
Brief van Emm. de Bom van 17 november 1909 aan Stijn Streuvels (K. Smits, ABB1, 542B,
p. 370-371).
Telegram vanuit Vichte van Stijn Streuvels van 24 november 1909 aan Emm. de Bom (K. Smits,
ABB1, 543S, p. 371).
Brief van Stijn Streuvels van 24 oktober 1909 aan Emm. de Bom (K. Smits, ABB1, 544S, p.
371).
Brief van Emm. de Bom van 25 november 1909 aan Stijn Streuvels (K. Smits, ABB1, 545B,
p. 372).
Brief van Emm. de Bom van 28 mei 1910 aan Stijn Streuvels (K. Smits, ABB1, 573B, p. 390).
Brief van Stijn Streuvels van 28 juli 1910 aan Emm. de Bom (K. Smits, ABB1, 579S, p. 393).
Briefje van Stijn Streuvels van 30 augustus 1910 aan Emm. de Bom (K. Smits, ABB1, 585S,
p. 395).
Stijn Streuvels en Alida Staelens waren op 19 september 1910 vijf jaar getrouwd.
Brief van Emm. de Bom van 21 september 1910 aan Stijn Streuvels (K. Smits, ABB1, 592B,
p. 398).
Briefkaart van Emm. de Bom van 6 oktober 1910 aan Stijn Streuvels (K. Smits, ABB1, 597B,
p. 400).
Brief van Stijn Streuvels van 8 oktober 1910 aan Emmanuel de Bom (K. Smits, ABB1, 599S,
p. 400).
Brief van Emm. de Bom van 9 oktober 1910 aan Stijn Streuvels (K. Smits, ABB1, 600B, p.
400-401).
Hugo Verriest (1840-1922) trok al vele jaren met causerieën over de Vlaamse literatuur door
Vlaanderen en Nederland. Hij genoot een - verwonderlijk genoeg - bijna onbetwist gezag met
betrekking tot de Vlaamse literatuur. Hij was echter beperkt in zijn visie en een typisch
vertegenwoordiger van het katholieke West-Vlaanderen, met een bijzondere waardering voor
het werk van Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en Stijn Streuvels. Daardoor ontstonden er
ook rancunes en frustraties in het vrijzinnige ‘kamp’ van Vlaanderen. Nochtans mocht Verriest
in zijn tijd zijn literaire voorkeur met gezag uitspreken, - en niet alleen in katholieke kringen.
Ook August Vermeylen, Herman Teirlinck en Karel van de Woestijne hadden veel waardering
voor pastoor Verriest. Dit verklaart waarom Hugo Verriest op 7 juli 1910 op de
Wereldtentoonstelling tijdens een literair colloquium mocht optreden als woordvoerder van de
Vlamingen. De afwijzing van Verriest zou tot een hoogtepunt komen, dat gepaard ging met
scheldpartijen, in de context van een viering van Cyriel Buysse in Antwerpen op zondag 9 april
1911. Deze viering groeide ten onrechte uit tot een media-tegenstelling Buysse/Streuvels.
Streuvels waardeerde en respecteerde Hugo Verriest, die ook zijn dorpspastoor was. Maar
tegelijk stond hij kritisch tegenover hem en in zijn memoires maakte hij duidelijk dat Hugo
Verriest volgens hem zijn literaire autoriteit niet verdiende.
Aantekening 1 bij de brief van Emm. de Bom van 9 oktober 1910 aan Stijn Streuvels (K. Smits,
ABB2, 600Bn1, p. 193).
Hedwig Speliers, OS (1968), p. 150.
Alle bladzijdennummers tussen haakjes en zonder verdere aanduiding verwijzen naar de
paginering in Stijn Streuvels, Herinneringen, VW 2, p. 1479-1800.
‘De ondraaglijke lichtvoetigheid van ons hippe tijdsgewricht [heeft] toch nieuwe limieten
bereikt’. Dat schreef David van Reybrouck in De Morgen van 19 februari 2009, onder de titel
‘Kortwieken, dat schaamhaar van Madonna’. Van Reybrouck ergerde zich aan het feit dat er
in de media zo goed als geen aandacht werd besteed aan de dood van de mensenrechtenactiviste
Alison des Forges, die omkwam in een vliegtuigongeval in Buffalo. Verder ergerde Van
Reybrouck zich aan ‘de onophoudelijke stroom aan societygezever over Britney, Rihanna en
consoorten. [...] Maar ook [in de kwaliteitsjournalistiek] worden onbenullige randfenomenen
plotseling hoofdnieuws. Ik word zo moe van die hysterie, die cultuur van choquerende schandalen
en aangeboden excuses. Al die aandacht voor stormen in glaasjes water. Ik kan het niet meer
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horen. [...] Nee, in plaats van de lezer te informeren over wat er speelt, laat men het de lezer
zelf zeggen. En dus staan de onlinefora vol met vaak totaal idiote “bijdragen aan het debat”.’
Dit is altijd Streuvels' opvatting geweest. Al op 8 mei 1904 schreef hij aan August Vermeylen:
‘Kritiek heeft haar reden van bestaan, dunkt me, als ze voor doel heeft den auteur bewust te
maken aan zichzelf’. En op 15 juli 1965 schreef hij nog aan Hedwig Speliers: ‘Het doel van de
kritikus bestaat er in de auteur bewust te maken aan zich zelf.’
Hedwig Speliers, OS (1968), p. 150.
Hij volgde in de jaren 1891-1893 ook Duits in de avondcursussen die ingericht werden door
E.J.J. Tillieux, de nieuwe directeur van zijn voormalige school, het Sint-Jan Berchmansinstituut
te Avelgem. De leraar Duits had de bijnaam ‘Schopenhauer’. Streuvels schrifjt daarover in
Avelghem, VW 4, p. 1157-1160. Zie ook Luc Schepens, KSS, p. 15.
In zijn ongepubliceerd dagboek, waaraan hij begon na zijn tachtigste, schrijft hij over Een
Pic-Nic in Proza en over de Tachtigers: ‘Hoe dit zo lang de bekende bijval heeft kunnen
bekomen. [...] Gelukkig dat wij Vlamingen daaraan ontkomen zijn [...]. Hoeveel gezonder,
levendiger is een novelle van Cyr. Buysse naast dit peuterwerk!’ (Stijn Streuvels, Memoriaal
[dagboek, niet gepubl.], p. 84). Geciteerd door Ludo Simons in ‘Het derde leven van Stijn
Streuvels’, in: Karel Wauters (red.), Verhalen voor Vlaanderen. Kapellen: Pelckmans, 1997,
p. 165. Afkorting HDLSS.
Stijn Streuvels, VW 2 (1972), Herinneringen, p. 1497.
Stijn Streuvels, Avelghem. Tielt/Antwerpen: Lannoo/Standaard Boekhandel, 1946, p. 257. Ook
in Avelghem, VW 4, p. 1193-1194.
Stijn Streuvels, In levenden lijve. Brugge/Utrecht: Desclée de Brouwer, 1966, p. 98-99. Afkorting
ILL. In levenden lijve is een soort van bloemlezing samengesteld uit fragmenten van
Herinneringen, de memoires en Kroniek van de familie Gezelle. De gecorrigeerde versie staat
ook in Avelghem, VW 4, p. 1179.
André Demedts, SSTLW (1971), p. 59.
Toussaint van Boelaere, in een radiorede voor radio Hilversum in (niet nader gedateerd) 1935.
Ik vond deze in 1962 tussen de Streuvelsdocumentatie die Streuvels zelf mij bezorgd had: een
getypt exemplaar van 9 bladzijden, getiteld ‘Stijn Streuvels’.
André Demedts, SSTLW (1971), p. 59.
Stijn Streuvels, ILL (1966), p. 101. André Demedts ziet hierin wel een betekenis: ‘Stijn Streuvels,
waarvan de meest voorkomende verklaring is dat het afgeleid werd van het Westvlaamse
werkwood streuvelen. Het betekent volgens het Westvlaamsch Idioticon van L.L. De Bo:
“oprijzen, rechtstaan, sprekende van haar of pluimen”. Daarop volgt als voorbeeld: “Zijn haar
staat gestreuveld”, wat zeker op Streuvels' weelderige haardos toepasselijk was.’ (André Demedts,
SSTLW, 1971, p. 59).
Luc Schepens voegt hier nog aan toe dat de naam Stijn Streuvels misschien wel teruggat, althans
gedeeltelijk, op een reële persoon: ‘Wij kunnen hieraan een mondelinge traditie toevoegen,
volgens dewelke Frank Lateur in zijn jeugd te Heule een man moet gekend hebben die in de
volksmond Stijn Struive werd genoemd, wat hem tot zijn pseudoniem zou hebben geïnspireerd.’
(Luc Schepens, KSS, 1971, p. 18) En André Demedts geeft hierover nog meer informatie. De
man over wie Schepens het heeft was de wagenmaker Charles Struyve, die graag verhalen
vertelde over zijn vader Stien Struyve. (André Demedts, SSTLW, p. 59-60) Frank Lateur
ondertekende ook zijn brieven doorgaans met Stijn Streuvels en dit meestal met de bekende
prachtige handtekening, in dik potlood uitgevoerd.
Luc Schepens, KSS (1971), p. 18.
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87 Stijn Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle. Brugge/Nijmegen: Orion/Gottmer, 1980 (3e)
p. 104. Afkorting KFG.
88 Zo staat het in de brief: “midden in onkruid”. Streuvels citeert eruit in Avelghem (VW 4, p.
1200), met weglating va “in” en zo wordt het sedertdien gewoonlijk overgenomen.
89 Brief van Karel van de Woestijne van 14 mei 1896 aan Stijn Streuvels. De brief wordt, zoals
Streuvels zelf aangeeft in Avelghem (VW 4, p. 1200), in extenso gereproduceerd in: Filip de

Pillecyn, Stijn Streuvels en zijn werk. Tielt: Lannoo, 1943 (2e), p. 56-57.
90 Stijn Streuvels, Avelghem (1946), in VW 4, p. 1200.
91 Karel van de Woestijne, geboren op 10 maart 1878, was toen achttien jaar. Speliers maakt hem
een jaar jonger: ‘een jongen van zeventien jaar’ (Dag Streuvels (1994), p. 126). Waarom
eigenlijk, want hij citeert bijna letterlijk Streuvels uit Avelghem, p. 1201. Alleen maakt Streuvels
de Gentse geniale dichter nog een jaar jonger: ‘Het schrale figuur van Karel, de 16-jarige
jongeling, naast de robuste gestalte van de oudere De Bom’. Streuvels, o.c., p. 1201. Ik herinner
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hier ook aan de criticus en eerste biograaf van Streuvels André de Ridder: toen diens biografie
Stijn Streuvels, zijn leven en zijn werk in 1907 verscheen, was De Ridder (20 oktober 1888-1
juli 1961) amper 19 jaar. Hij was dus inderdaad een ‘fatsoenlijk opgezette jongeheer’ toen hij
als literair reporter Streuvels kwam interviewen.
Luc Schepens situeert die ontmoeting onterecht en onduidelijk ‘op een volgende zondag’. In
zijn Kroniek plaatst hij deze belangrijke gebeurtenis op 23 mei 1896 (L. Schepens, KSS, p. 21).
Zie ook Kathryn Smits, Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. De briefwisseling met Emmanuel
de Bom en het werk uit de eerste jaren. Kapellen: Pelckmans, 1993, p. 116, noot 9, waar zij de
ontmoeting nadrukkelijk en overtuigend situeert op 5 juli 1896. André Demedts geeft in zijn
biografie een andere, maar eveneens foutieve datum: ‘op zondag 12 juli ontmoetten De Bom,
Van de Woestijne en Streuvels elkander te Gent.’ (SSTLW, 1971, p. 63). In Dag Streuvels
(1994), p. 125 volgt Hedwig Speliers deze verkeerde datering van zondag 12 juli 1896.
Ook hier gaat Luc Schepens even in de fout, als hij (KSS 21) die brief van Streuvels aan De
Bom op 13 juni situeert. Die eerste brief van Streuvels aan De Bom dateert van 13 juli 1896.
Zie ook Kathryn Smits, NKJS (1993), p. 116, noot 9.
Kathryn Smits situeert het scharniermoment waarop De Bom bewust zijn vriend Streuvels zijn
eigen weg laat gaan in de cruciale brief van De Bom van 14 januari 1899 aan Streuvels: ‘Wat
een jaar, wat een Oogst voor u! Sakkersche Stijn - ge doet me leelijk den baard af.’ (Kathryn
Smits, ABB1, Teksten, 1bB, p. 54).
Toch heeft hij in De Bom blijkbaar geen echte zusterziel gevonden, een âme soeur. In zijn
nagelaten dagboek, waaraan hij na zijn tachtigste levensjaar begon en dat Ludo Simons eerder
zijn Memoriaal zou noemen, schreef hij: ‘[...] nu ik het naga en de een na de ander beschouw,
komt het me voor in heel mijn leven 't geluk niet gekend te hebben een “echte” vriend te bezitten
- een echte, waarmeê men helemaal eens is, àlles zeggen mag, zich helegans overlevert [...]’.
Stijn Streuvels, Memoriaal, p. 121. Geciteerd door Ludo Simons, in HDLSS (1997), p. 168.
In het ‘Woord vooraf’ van Een graf in Westende (1993), p. 8, schrijft Ludo Simons: ‘Als je de
circa 1500 soms zeer intieme brieven hebt gelezen die Streuvels en De Bom in de loop van
meer dan een halve eeuw met elkaar wisselden, ken je beide heren alsof ze je eigen grootvader
waren.’ In HDLSS, p. 153, corrigeert L. Simons dit aantal naar 1700.
Streuvels' formulering ‘een aardig bundeltje [brieven]’ inspireerde Kathryn Smits tot de titel
van haar uitvoerige en perfect geannoteerde uitgave van de correspondentie Streuvels/De Bom
1900-1914: Een aardig bundeltje brieven. Kapellen: Pelckmans, 2005. Zij verwijst naar dit
citaat in haar ‘Woord vooraf’, ABB1, p. 11.
Dit droomhuis het Lijsternest wijkt wel sterk af van het droomhuisje waarover Streuvels heeft
geschreven in Avelghem. Zie VW 4, p. 1117-1118.
Interessant is de overweging die Erwin Mortier op plastische en allegorische wijze neerschrijft
in Godenslaap (2008) over hoe een verhaal zich ontspint: ‘Het [verhaal] ontspint zich en laat
in maar zeer geringe mate over zijn lot beslissen door wie het uitspreekt of neerschrijft. Woorden,
beelden, zinnen klonteren samen, en rond die gloeiende kern ontstaat een zwaartekrachtsveld
dat uit de ruimte van de geest andere brokstukken van beelden en zinnen aantrekt, naar zich toe
zuigt en in de kolken van de verbeelding laat opgaan. Voortdurend slaan invallen en associaties
in op de aanzwellende woordplaneet.’ En zo gaat het nog even door, in: Erwin Mortier,

Godenslaap (2008). De bezige Bij, 2009 (11e), p. 48.
100 Brief van Stijn Streuvels van 29 oktober 1960 aan Toon Breës.
101 In ‘Hoe men schrijver wordt’, VW 2, p. 1513 staat ‘de grote, grove brostel’.
102 Ik meen dan ook dat de retorische vragen van de samenstellers van het veertiende jaarboek van
het Stijn Streuvelsgenootschap, Voor altijd onder de ogen, naast de kwestie zitten en de
schrijversambitie van de meester van het Lijsternest onderschatten: ‘Was deze auteur [...] liever
een schilder geweest? Dat zou kunnen: hij had bijzonder veel schildersvrienden, waarmee hij
een briefwisseling onderhield en over wie hij graag schreef, en bovendien zat het schilderen
óók al in de familie. Droegen de visuele kunsten - die rechtstreekser werken, die men “altijd
onder de ogen” kan hebben - zijn voorkeur weg? [...] Zijn voorliefde voor de fotografie
bijvoorbeeld, waarmee hij allesbehalve alleen stond onder de realistische auteurs [...].’ S.n. [de
samenstellers], ‘Verantwoording bij het dossier’, in: Jaarboek 14 van het Stijn
Streuvelsgenootschap (2008), p. 7. Streuvels kon inderdaad veel schilders tot zijn vrienden
rekenen en hij had voor hun kunst en kunde veel bewondering. Maar tegelijk was hij zich bewust
van het grote vermogen van zijn schrijverschap. Moeten we in zijn nauwe omgang met bevriende
schilders, in zijn bezetenheid door fotografie en zijn fascinatie voor film een verdoken wens
zoeken, dat Streuvels ‘liever een schilder’ was geweest? Ik geloof het niet. De schildersvrienden
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van Streuvels komen in ‘Zomerdagen op het vlakke land’ (1905) uitvoerig aan bod en Stijn
Streuvels maakt er in zijn beschouwingen over de schilderkunst geen geheim van dat volgens
hem ‘alle schilderkunst [...] maar een komedie met kleuren [is], aangezien de waarheid op verre
na niet te benaderen is.’ (VW 2, p. 313)
Brief van Stijn Streuvels van 8 januari 1911 aan Emm. de Bom (K. Smits, ABB1, 615S, p. 407).
Ibidem.
Brief van Stijn Streuvels van 26 december 1910 aan Emmanuel de Bom (K. Smits, ABB1,
612S, p. 406).
Brief van Stijn Streuvels van 26 december 1910 aan André de Ridder. Geciteerd door Marcel
De Smedt, ‘Uit de brieven van Stijn Streuvels aan André de Ridder’, in: Jaarboek 5 van het
Stijn Streuvelsgenootschap (1999), p. 19-43, op p. 41.
Briefkaart van Stijn Streuvels van 22 oktober 1909 aan Emm. de Bom (K. Smits, ABB1, 531S,
p. 366). In haar aantekeningen, ABB2, p. 175-176, schrijft K. Smits: ‘De Ridder wordt onder
handen genomen in een artikel “Van Letteren”, getekend “Den amusantsten kritikus in
Vlaanderen”, Hooger Leven 4 (16.10.1909) 42. De auteur, J. de Cock, was van mening dat De
Ridder hem eerder in een artikeltje in Vlaamsche Arbeid zogenoemd had, maar in Hooger Leven
4 (23.10.1909) 43 ontkent De Ridder op zijn beurt dit anonieme stukje geschreven te hebben.’
Marcel De Smedt heeft in jaarboek 5 (1999) over dit incident geschreven: ‘Uit de brieven van
Stijn Streuvels aan André de Ridder’, in: Jaarboek 5 van het Stijn Streuvelsgenootschap (1999),
p. 19-43; over ‘den amusantsten kritikus’, p. 22-23, over de lezing ‘Hoe men schrijver wordt’,
p. 39-41.
Marcel De Smedt, ‘Uit de brieven van Stijn Streuvels aan André de Ridder’, p. 39.
Marcel De Smedt, o.c., p. 41.
Marcel De Smedt, o.c., p. 19.
Tussen Stijn Streuvels en André de Ridder is het niet meer goed gekomen. Daar zit heel zeker
de heibel tussen die ontstaan was naar aanleiding van de viering van Cyriel Buysse in Antwerpen
in 1911 en de enquête die De Ridder in die context georganiseerd had met kritiek op de
toekenning van de vijfjaarlijkse staatsprijs aan Streuvels en in het nadeel van Buysse. Dat klinkt
zelfs jaren later nog na in de briefkaart van Streuvels van 20 februari 1925 aan Emmanuel de
Bom waarin hij straffe uitspraken doet: ‘Zoo lang ik leef, laat ik die “wijze jongeling” (de
fâcheuse mémoire) geen poot aan mijn werk steken! Ik vind U allen: kort van geheugen. 't Goed
[Streuvels onderstreept] dat die uitgaaf moet stichten laat me koud, en dat ik “de eenige[”] ben
om er in te ontbreken, vind ik een veeg teeken bij de Vl[aamsche] literators - tegen over mannen
als dien ridder!’ De Ridder had namelijk op 12 juni 1924 aan Streuvels de ‘toestemming
[gevraagd] enkele fragmenten van Streuvels, in vertaling, in een Franstalige bloemlezing van
Vlaamse literatuur te mogen opnemen.’ (Marcel De Smedt, o.c., p. 41) Streuvels weigerde. Het
kan nuttig zijn erop te wijzen dat Streuvels geen enkel bezwaar had tegen de viering van Cyriel
Buysse. Dit blijkt duidelijk uit de correspondentie met De Bom. Hij ging er niet naartoe maar
stuurde wel een telegram met felicitaties.
Tekst van uitgever Lannoo jr., op een inlegblad bij de bibliofiele facsimile-uitgave van 1972.
Voor de uitgeverij was het tevens een hulde aan ‘vader’ Joris Lannoo (o 1891), die op 8 december
1971 overleden was.
Zekere dag brengt zijn broer Karel een vriend mee naar huis, ‘een zonderlinge kwast’. (Avelghem,
VW 4, p. 1115) Dat blijkt ‘Herman’ te zijn, die in feite Richard Vandorpe heette. Net als Oktaaf
Debeurme was hij een jongen uit het naburige Heestert, ‘halverwege de steenweg tussen Heestert
en Avelgem.’ (VW 4, p. 1116) Hij was de zoon van timmerman Jan Baptist Vandorpe, die
overleed toen Richard nog heel jong was. Zijn moeder hertrouwde met Charles Louis Herman,
ook een timmerman. (Deze informatie dank ik aan Paul Thiers). Streuvels noemt zijn vriend
Richard altijd ‘Herman’. Deze was een inventieve knutselaar en een soort uitvinder: ‘ik
beschouwde hem als een genie; hij werd onze bondgenoot en vriend - met hem zouden we
wonderen verrichten!’ (VW 4, p. 1116)
Stijn Streuvels, Avelghem. Tielt: Lannoo, 1946, p. 305-306. Ook in Avelghem, VW 4, p.
1229-1230.
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2, p. 148.
Stijn Streuvels, ‘Over Vrouwe Courtmans’, werd gepubliceerd in de Verslagen en Mededelingen
van de KVATL (1911), p. 559-575. (Luc Schepens, KSS, p. 65).
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 149.
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118 Sophie de Schaepdrijver, De Groote Oorlog. Amsterdam: Olympus, 1997 (8e), p. 79-80.
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119 Tanagra, benaming voor kleine beeldjes (10-20 cm) in terracotta, die meestal zich kledende
vrouwen voorstellen. Ze werden vanaf 1870 in het Griekse Tanagra gevonden.
120 Emile René Ménard (1861-1930), Frans schilder, wiens werk gekenmerkt wordt door een
voorliefde voor de schemerige sfeer van het ochtendgloren. Die onschuld van een nieuwe dag
is ook in deze literaire schets van Streuvels aanwezig. Streuvels leerde Ménards werk in
september 1895 kennen tijdens de triënnale van Gent: ‘Le Printemps van Em. Ménard;
stadszichten van Baertsoen; landschappen van Theo Verstraete, Courtens, Claus, en [...] de
tragieke onderwerpen van Eug. Laermans.’ Avelghem, VW 4, p. 1195. Streuvels ging nu vaker
naar Gent, omdat zijn broer Karel daar woonde.
121 Antinoüs was een zeer mooie jongeling, de lievelingsknaap van Hadrianus (76-138, keizer
vanaf 117).
122 Camille Corot (1796-1875), Frans schilder, gekenmerkt door een tedere stijl en een nevelachtig
licht.
123 Remco Ensel, ‘Lunkgaten. Stijn Streuvels als geheugenfotograaf’, in: Jaarboek 14 van het Stijn
Streuvelsgenootschap (2008), p. 91, met verwijzing naar Herinneringen, VW 2, p. 1511.
124 Remco Ensel, o.c., p. 91.
125 Remco Ensel, o.c., p. 92.
126 Karel Van Isacker, MLIDK II, p. 29.
127 Luc Schepens (red.), IOS (1979), p. 448.
128 Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 147.
129 5 aug. 1914 Kortrijk, 12 aug. Tienen, 13 aug. Brugge, 14 aug. Borgworm, 24 aug. Avelgem, 2
sept. Doornik, 27 sept. Oudenaarde, 3 okt. Doornik, 29 okt. Avelgem, 31 okt. Kortrijk...
130 Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 147.
131 Het gaat om de 17-delige reeks Stijn Streuvels' Werken. Amsterdam: L.J. Veen, 1919-1923.
Paul Thiers wijst erop dat het met deze 17 delen (14 titels in 17 banden) in feite niet om het
“volledige maar enkel het belangrijkste oorspronkelijk werk [gaat]. Onder meer Het Kerstekind
(1911) en Dorpslucht (1914) zijn niet opgenomen. [...] - in 1930 werd bijkomend aan de 17
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delen door L.J. Veen in de gebonden versie een 18e deeltje (Werkmenschen) uitgebracht” (Paul
Thiers, “Roltocht met de Minerva. De vrienden van weleer”, in: Jaarboek 5 van het Stijn
Streuvelsgenootschap (1999), p. 355, noot 22).
In 1924 verschijnt zijn verslag over zijn verblijf in Damme ook in het Brugs weekblad Het
Belfort, 3, nrs. 90-97, onder de titel ‘Met Viérin te Damme’ (Luc Schepens, KSS, p. 77).
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 147.
Hedwig Speliers, Dag Streuvels (1994), p. 437-488.
Hedwig Speliers, DS (1994), p. 439. In deze biografie geeft Speliers nooit precieze referenties,
maar uit de spelling kunnen we afleiden, dat hij uit het Volledig Werk 1-2-3-4, Brugge: Orion,
1971-1973 geput heeft, wat echter in zijn bibliografie (DS, p. 657) Volledige Werken genoemd
wordt.
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 7-157, hier p. 31.
Marcel Janssens, o.c., p. 32. Zie verder noot 150.
De Tiegemberg was populair bij de schilders. Gustave van de Woestijne (1881-1947) - broer
van Karel (1878-1929) - heeft er gewoond; hij behoorde tot de eerste Latemse groep. Hij
illustreerde verscheidene uitgaven van Streuvels. Op de Tiegemberg woonde later, van 1908
tot 1914, ook Valerius de Saedeleer (1867-1941), die eveneens tot de eerste groep van de
Latemse school behoorde. Met hem en Staf Stientjes, die de vermaarde afspanning Het Vossenhol
uitbaatte, was Streuvels goed bevriend, maar ook met de schilders Collardyn. Er waren twee
broers: Lieven Collardyn (1894-1962) was beeldhouwer en kunstschilder; in 1930 vestigde hij
zich in zijn landhuis Zonnekracht op de heuvel tussen Tiegem en Anzegem. Twee jaar later, in
1932, vestigde ook zijn broer, kunstschilder Firmin Collardyn (1896-1977) zich op de
Tiegemberg in zijn buitengoed Maenemin, dat hoofdzakelijk diende als atelier en expositieruimte.
Hedwig Speliers, Omtrent Streuvels (1968), p. 156.
‘Schoonheid’ was al in 1923 gepubliceerd in Onze Jeugd, 4 (1923), p. 329-340.
Hedwig Speliers, Omtrent Streuvels (1968), p. 153-154.
Hedwig Speliers, o.c., p. 154-155.
Hedwig Speliers, o.c., p. 155.
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 152.
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972). ‘Veurn-Ambacht’ behandelt hij p. 152-155.
Kathryn Smits heeft in Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. Kapellen: Pelckmans, 1993, op
overtuigende wijze aangetoond, dat Streuvels in zijn vroegste werk, onder meer in ‘Lente’ en
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vooral in ‘Kerstavond’, de dominantie van een verbiedende en beklemmende vader metaforisch
van zich heeft weggeschreven. Op 25 december 1896 schreef hij aan De Bom: ‘Vanuit de
diepten mijner ellende is er een Kerst-novelle aan 't worden’. Bij het overlijden van vader Camiel
Lateur op 21 juli 1897 slaagde Streuvels erin met zijn dubbelzinnige gevoelens tegenover zijn
vader in het reine te komen. Op 23 juli 1897 schreef hij aan De Bom: ‘Ik heb wreede pijnen
geleden en die laatste acht dagen hebben me iets weg genomen dat nooit meer weer komen zal;
[...] er ligt daar iets lijk een waas over van heiligheid, iets dat deugd doet en sterk maakt, [...]
de boomen groeien, de zonne schingt [schijnt] en ik ook moet leven, lijk vroeger.’ (LHA)
Hedwig Speliers, OS, p. 155.
Stijn Streuvels, ‘Een speeldag’ (opgenomen in Dodendans, 1901), VW 1, p. 654.
Bernard Dewulf, Kleine dagen. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2009, p. 75.
De voor Streuvels zo toepasselijke formulering ‘verinwendigd kijken’ dank ik aan Marcel
Janssens. In zijn ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972) schrijft hij p. 31-32: ‘Het zo kenmerkende
Streuveliaanse kijken is [...] meer dan kijken-met-de-ogen. [...] Het verinwendigd kijken, dat
symboolscheppend en synthetisch naar de diepte toe werkt, gaat “door mijn zinnen naar mijn
ziel” (Zomerdagen op het vlakke land, 300).’ Deze compacte maar zeer heldere formulering is
een verduidelijkende aanvulling op de beschouwingen van August Vermeylen over Het uitzicht
der dingen (1906) van Stijn Streuvels. August Vermeylen, ‘Streuvels' Uitzicht der dingen’, in:
Vlaanderen. Algemeen Vlaamsch maandschrift, onder hoofdredactie van August Vermeylen,
jg. 5, september 1907, p. 414-421. Vermeylen karakteriseerde toen treffend Streuvels' artistieke
werkwijze door formuleringen als ‘de samenvattende greep’, het ‘symfonisch akkoord’. Dat
de 89-jarige Stijn Streuvels nog altijd veel belang hechtte aan dit opstel van Vermeylen blijkt
uit een brief die hij me schreef op 29 oktober 1960: ‘Bij de bibliographie had ik Vermeylen
gaarn vermeld gezien. nl om zijn artikel verschenen in het tijdschrift “Vlaanderen” 5de jaargang,
blz. 414. Het is wel een beoordeeling over “Het Uitzicht der Dingen”, maar het heeft beteekenis
voor het heele werk.’
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 147.
Brief van Stijn Streuvels van 25 januari 1900 aan Emmanuel de Bom. (LHA)
Kathryn Smits, ABB1 (2005), ‘Inleiding’, p. 21.
Luc Schepens, KSS, p. 79.
Stijn Streuvels, Ingooigem II (1957), VW 4 (1973), p. 1354.
Brief van Stijn Streuvels van 13 februari 1923 aan Eugène de Bock, zoals geciteerd door Hedwig
Speliers in Dag Streuvels (1994), p. 483. Speliers geeft aan dit tussenhoofdstuk p. 481-488 de
titel ‘Een paal in de grond’.
Stijn Streuvels, ‘Na vijfentwintig jaren’, VW 2, p. 1781-1786, hier p. 1782.
Marcel Janssens, ‘Inleiding’ tot VW 2 (1972), p. 157.
Stijn Streuvels, Herinneringen uit het verleden (1924), p. 280.
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Stijn Streuvels' oorlogsdagboek en het oorlogsdiscours
Matthieu Sergier1
Zou dát het doods-uur wezen,
Waar alles op zijn best,
Verheerlijkt opgerezen
Verschemert voor het lest?
(Willem Kloos, Verzen)

Inleiding
In oorlogstijd, Stijn Streuvels' oorlogsdagboek,2 was aanvankelijk niet voor uitgave
bestemd, zo staat althans in het dagboek zelf aangeduid. Die beslissing kwam pas
achteraf, op voorstel van uitgever Veen.3 Dat de overgang van intiem stuk naar
openbaar, gepubliceerd document met allerlei bewerkingen gepaard ging lijdt geen
twijfel. Soms kunnen we dat vermoeden aan de hand van de uitgegeven tekst zelf.
Zo staat er te lezen over een avond die Streuvels en zijn vrouw bij de heer en mevrouw
Veen doorbrachten in Amsterdam: ‘Wat we daar in stilte gekeuveld hebben in
gezelschap van onzen gastheer en zijne hartelijke en zacht-vriendelijke vrouw, blijft
onder ons.’ (December, 70) In die passage richt Streuvels zich niet meer uitsluitend
tot zichzelf, zoals dat elders in de tekst het geval is, eerder is het alsof hij ook aan
zijn lezer de grenzen van het intieme karakter van zijn dagboek duidelijk wil maken.
Wordt de authenticiteit van het dagboek door dergelijke aanpassingen aangetast?
Als we de voornaamste theoretici van het genre erbij halen, blijkt dat Streuvels'
gepubliceerde tekst ruim beantwoordt aan de klassieke definities van het dagboek
en er ook de voornaamste functies van vervult. Dat wil ik in wat volgt kort aantonen.
Daarna
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zal ik mijn aandacht richten op de manier waarop in Streuvels' oorlogsdagboek de
singulariteit van het dagboekdiscours wordt gesitueerd tegenover andere discursieve
regimes die door de oorlogssituatie worden bepaald.
Op basis van het werk van Elizabeth Podnieks,4 Michel Braud5 en Philippe Lejeune
& Catherine Bogaert6 zou het mogelijk zijn om de volgende werkdefinitie te geven
van het dagboek: een dagboek is een reeks gedateerde sporen waarin een schrijver
door middel van de verwoording van gevoelens, gedachten en ervaringen uiting geeft
aan zijn houding tegenover het bestaan en de buitenwereld. Deze definitie stemt ruim
overeen met In oorlogstijd. Aan die omschrijving kunnen, aan de hand van het werk
van Béatrice Didier,7 nog vier functies van het dagboek gekoppeld worden: (1)
herinneren, (2) zichzelf aan een morele controle onderwerpen, (3) als laboratorium
dienen voor andere geschriften, (4) optreden als vertrouweling, waardoor het dagboek
ook beschouwd kan worden als een ruimte waarin de eigen opinie zich in volle
vrijheid kan uiten. De derde functie is de enige die niet in Streuvels' oorlogsdagboek
teruggevonden kan worden.

Functies
Hoezeer het dagboek als vertrouweling kan optreden, blijkt vooral wanneer Streuvels'
vrouw en kinderen eerst naar Brugge gevlucht zijn, en van daaruit naar Nederland.
Zodra zij het huis verlaten hebben, moet Streuvels de eenzaamheid aan den lijve
ondervinden en krijgt de confidentiële functie van het dagboek de overhand op de
herinneringsfunctie. Dat geeft hij zelf toe:
Er zijn nog andere onaangename dingen meer, maar nu word ik gewaar,
dat ik eene autobiographie aan 't schrijven ben in plaats van aanteekeningen
te maken over 't geen met den oorlog in betrekking staat. (November, 10)
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Na deze passage neemt het descriptieve karakter van het geschrift het weer over van
de introspectie.
De morele functie van Streuvels' dagboek heeft betrekking op de absurditeit van het
menselijke gedrag in oorlogstijd en de rechtvaardiging van dergelijk gedrag. Zo is
er het besef dat de wetten die over leven en dood heersen plots aan een omkering
onderworpen worden. Terwijl het in tijden van vrede verboden is om te moorden, is
dat in oorlogstijd blijkbaar wat men van je verwacht: ‘Ja, man, de landswetten en de
opvatting der moraal in oorlogstijd is 't omgekeerde van 't geen men anders gewoon
was. Oorlog beteekent: elkander uitmoorden, vernietigen.’ (October, 2) Opmerkelijk
is dat Streuvels in zijn morele stellingen een strak onderscheid maakt tussen feit en
individu: de inval van Duitsland in België acht hij onrechtvaardig, terwijl de Duitse
bezetters als individuen worden beschouwd waarmee eenzelfde mensheid wordt
gedeeld en die met dezelfde absurditeiten van de oorlog opgezadeld zitten als de
Belgische soldaten en de geallieerden. De eerste vijand die Streuvels ontmoet is een
jonge Duitse ulhaan. Hij en zijn kompanen werden net aangevallen:
‘Kameraden all Tod!’ zegt hij. Ik zie dat hij aangedaan is en weent. Het
is aan den val van zijn paard te wijten dat hij zelf ontsnapt is. [...] Ik durf
hem het voorstel niet doen hier te blijven vernachten, maar stel hem gerust
met te zeggen: dat hem nergens eenig kwaad zal geschieden. Hij vertrekt
op zijn hinkend peerd en herhaalt nog in vertwijfeling: Kameraden all
Tod! Hij is een heel tengere jongen, ten hoogste 19 jaar oud! (Augustus,
42)
Het beeld dat het dagboek geeft van Streuvels' eerste directe contact met de vijand
ondermijnt alle zwart-wit clichés die hij zich tot dan had kunnen inbeelden: een
wenende jonge kerel van amper negentien die waarschijnlijk veel te vroeg de
onschuldige wereld van zijn jeugd heeft moeten inruilen voor de gruwel van een
oorlog waarin men voor het echt doodgaat, en dan nog voor een
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reden waar de rede geen vat op heeft. Voor de morele rechtvaardiging van de
absurditeit van de dodentol die de oorlog opeist, staan vriend en vijand even
ontredderd, laat de tekst zien.
Even verwarrend is de passage waarin Streuvels' huis voor enkele dagen door
Duitse officieren in beslag wordt genomen - een passage die in de pers trouwens veel
ophef baarde.8 Het dagboek beschrijft geen onbeschofte beulen maar een
welgemanierd gezelschap waar Streuvels zowel over de Duitse als over de Franse
letterkunde mee kan discussiëren. Tot zijn eigen verbazing moet de gedwongen
gastheer vaststellen dat er vrij snel een soort vriendschap ontstaat:
Het zijn [...] vijanden van 't vaderland, zij zijn hier ongevraagd gekomen,
hebben eten en slaping geëischt... en bij de eerste ontmoeting ontstaat er
iets als vriendschap. We hebben elkaar bij 't afscheid geluk en goede kans
gewenscht, met de belofte elkaar weer te zien. Wij hebben aan malkaar
niets vijandelijks ontdekt en er is geen gevoel van afkeer ontstaan of van
verachting. [...] In de omstandigheden waarin ik mij bevind, zijn die zes
officieren mij van meerder belang dan 100 mijner medeburgers hier van
't dorp - al moeten de eersten nog zoozeer mijne vijanden heeten en de
laatsten mijne vrienden! (November, 40-41)
In hoeverre moet de vijand het object worden van haatgevoelens als blijkt dat hij
ook een mogelijke vriend is?
Een van de meest voor de hand liggende functies van het dagboek is weliswaar diens
gedenkfunctie: de ervaring van de werkelijkheid wordt schriftelijk vastgelegd om
die te onthouden. Vanwege de beschrijving van de werkelijkheid wekt het dagboek
uiteraard een realistische indruk, een indruk die verder nog versterkt wordt door de
indeling in dagen (op zijn minst in aanduidbare periodes) van het dagboek. Het genre
leent zich tot het neerpennen van snelle, synthetische indrukken waardoor het effect
ontstaat van een directe ervaring van het bestaan. Het dagboek wekt daarmee de
indruk
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dichter te staan bij de dagelijkse chaos van het leven. De realiteit wordt weergegeven
zoals ze zich aan de waarnemer aanbiedt. Daarentegen wordt er minder ruimte
geboden voor een interpretatie van de realiteit aangezien de vorm van het geschrift
de schrijver minder vrijheid gunt om vanop afstand terug te blikken op zijn leven en
er een algemene betekenis aan te geven. Het dagboek staat geen betekenisvolle
ordening van het geheugen toe. De vorm van het dagboek is de discontinuïteit van
de chronologische dagindeling. In het geval van Streuvels' dagboek zouden we hier
nog aan kunnen toevoegen dat die schriftelijke weergave van de realiteit plaatsvindt
op een moment waarop die realiteit vanwege de oorlogsdreiging op ieder ogenblik
kan verdwijnen. In tijden waar je in levensgevaar verkeert, lijkt het zinvoller dan
ooit om een materieel spoor na te laten van je aardse bestaan.
Toch is Streuvels' dagboek niet zo ambitieus, in die zin dat het geen enkele
geschiedkundige relevantie opeist. Het gaat Streuvels er als trouwe volgeling van
Flaubert eerder om de stemmingen neer te pennen die de oorlog bij hem en zijn
medeburgers wekt, zo leest men in de inleidende bladzijden. De schrijver drukt er
zijn fascinatie uit voor de ervaring van het bestaan in omstandigheden waar het leven
op ieder moment dreigt op te houden. Volgens hem gaan de mensen vanwege het
levensgevaar als het ware een authentieker bestaan leiden. Het leven wordt ontdaan
van het overbodige en oppervlakkige, waardoor de eigenlijke aard van het bestaan
op de voorgrond treedt:
De tijden waren zoo rijk aan ondervindingen van allen aard, dat ik het wel
de moeite waard achtte de dingen bij te houden voor me zelf eerst en ook
voor mijn medemenschen. De loop van het gewone leven met zijn ijdele,
ingewikkelde vormen, werd ineens stop gezet en we stonden alleen voor
de elementaire innerlijkheid: leven of niet leven!
[...]
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Het was mij ten andere niet zoozeer om de feiten te doen, wel veelmeer
om de stemming die de feiten bij mij, bij mijne kennissen en over de heele
streek - ook over het uitzicht van het landschap om mij heen, uitwerkten
en teweegbrachten. (Augustus, V; VII)
Twee maanden later, in november, is die bedoeling ongerept gebleven. Streuvels
schrijft dat hij nog steeds gebruik wil maken van deze ‘heerlijke tijd alswanneer de
minste gebeurtenis van het dagelijksche leven, belangrijk genoeg is en waarde genoeg
oplevert om aangeteekend te worden!’ (November, 1) En bovendien,
De waardeverhoudingen van 't geen we 't Leven noemen zijn omgekeerd;
al de bijhoorigheden zijn eraf en we voelen het nu alleen nog in zijn
elementairen vorm. Het grootsche der gebeurtenissen heeft al het andere
klein gemaakt en we voelen ons-zelf en al het menschelijke, als ijdele
kafblaadjes in een wervelwind, voor den vreeselijken adem van het Noodlot
weggeblazen. (November, 1)
Als we laatstgenoemde passages even van naderbij bekijken, beseffen we dat het
dagboek ook een poëticale taak bevat: de manier waarop het leven zich aan de
schrijver aanbiedt, geeft hem de mogelijkheid om de ware aard van het bestaan,
ontdaan van al het oppervlakkige, schriftelijk vast te leggen - een taak waar hij de
dagboekvorm voor verkiest.9

Acht discursieve regimes
In wat volgt wil ik in een tekstanalytische aanpak van In oorlogstijd stilstaan bij de
singuliere voordelen van de dagboekvorm. Daarom zal ik dat specifieke discours
afzetten tegen andere discoursen in Streuvels' oorlogsdagboek. De betekenis die ik
in dit artikel aan discours toeken berust op het werk van de Franse linguïst Domi-
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nique Maingueneau.10 Toch wens ik er een specifieke betekenis aan te hechten. In
het kader van dit artikel beschouw ik het discours als een tekstuele constructie die
zijn oorsprong vindt in de ervaring van de werkelijkheid, enigszins naar de
werkelijkheid verwijst en dus ook sporen draagt van zijn productieomstandigheden,
maar met het besef dat die constructie vanwege zijn talige karakter nooit met de
werkelijkheid overeen kan stemmen. Het discours is in de werkelijkheid geworteld,
maar wijkt er vanwege zijn talige karakter ook van af.
Het is mijn bedoeling om acht discursieve regimes aan bod te laten komen, die elk
nadrukkelijk door de oorlogssituatie bepaald worden: (1) de taaluitingen van Streuvels'
medeburgers, (2) de geruchten, (3) de Kerk, (4) literatuur, (5) de taaluitingen van de
Duitse bezetter, (6) de taaluitingen van de militaire overheid, (7) de pers en (8) het
slagveld zoals het door de schrijver wordt waargenomen. Zo zal blijken dat op enkele
specifieke uitzonderingen na, alle discoursen door vervorming, valsheid, leugen,
lafheid en hypocrisie gekenmerkt zijn. Daartussenin komt het dagboekgenre voor
als het meest aan de realiteit klevende discursieve regime. Het komt dus ook voor
als het meest gepaste regime om de oorlogssituatie te verwoorden. Maar ook dat
genre heeft zo zijn eigen beperkingen, zo zal blijken.
Het dagboek laat zien hoe Streuvels aanvankelijk via de persorganen kennismaakt
met de oorlog en via wat zijn medeburgers over de oorlog te vertellen hebben. Van
meet af aan toont Streuvels zich op zijn hoede voor de pers. In tijden van vrede leest
hij amper dagbladen: ‘die dingen vertroebelen gewoonlijk mijne stemming en maken
me korzelig; ik vind het maar best: niet te weten wat er op de wereld gebeurt’.
(Augustus, 1) Naarmate de oorlog vordert, evolueert dat gevoel van afkeer tot een
ambivalente houding waarin een drang om kennis te nemen van de geopolitieke
situatie gepaard gaat met een steeds groter wordend wantrouwen: de informatie wordt
steeds schaarser en de artikelen worden gecensu-
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reerd of bevatten leugens, wat door de verteller opgevat wordt als een flagrant gebrek
aan respect voor de bevolking:
Dat we geen dagbladen krijgen is een klein verlies, want sedert den oorlog,
was de pers erbarmelijk. De toon der artikelen en de manier waarop de
militaire overheid de censuur uitoefent is onverstaanbaar. De burgerij in
de oogen dier heeren is: quantité négligeable! Niets dan raadselachtige en
onduidelijke berichten en leugens gelijk kemels! (September, 29)11
Ook verwijt Streuvels de pers een gebrek aan objectiviteit. Wat de vijand uitvoert,
wordt als een slachtpartij omschreven. Gelijkaardige daden, maar door geallieerden
begaan, zijn volgens de pers dan weer een succes:
Hoe wonder de zedewetten van den oorlog toch zijn! In al de bladen hier,
roept men schande over de onmenschelijke handelwijze der Duitschers
die bommen werpen uit hunne Zeppelins. In Duitschland, veronderstel ik,
juicht men er om, maar ik wilde graag weten of men aldaar ook geen
schande spreekt van onze ‘Trains bolides’ die door 't donker in volle vaart
de ruimte doorrennen, als men hier in onze pers, met welgezinden
overmoed bevestigt: dat ze goed hun werk deden en de uitslagen prachtig
waren. (October, 80)
De morele dimensie die met het gedrag van de pers gepaard gaat, wordt niet alleen
bepaald door de problematische verhouding tussen goed en kwaad, maar ook door
de omgang van de pers met de taal. In feite wordt er misbruik gemaakt van het
descriptieve vermogen van de taal. Via de persorganen worden de bevolking
afwijkende realiteiten opgelegd. Daarmee wordt Streuvels' dagboek de
vertegenwoordiger van een genre dat het taalmisbruik aanklaagt en respect vraagt
voor de realiteit en het medium taal.
Verder meldt Streuvels nog dat de pers gecensureerd wordt door de militaire
overheid, zoals dat ook het geval is voor de post (Oc-
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tober, 27). Hoe pervers de militaire overheid kan optreden, blijkt ook uit de manier
waarop zij de bevolking manipuleert met emotioneel beladen woorden als
‘heldenmoed’ en ‘vaderlandsliefde’. Met die woorden stuurt zij onschuldige kerels
de dood in terwijl zij veilig van op de achtergrond toekijkt. (October, 36)
Het gebrek aan vertrouwen in de officiële pers gaat gepaard met de doorslaggevende
rol die de geruchten spelen in de verspreiding van informatie. Zodra de
oorlogsdreigingen bekend worden, steken allerlei geruchten de kop op. Reeds op 31
juli stelt Streuvels vast dat ‘[a]llerhande geruchten’ over de streek komen ‘als eene
windvlaag’ (Augustus, 3). Het geloof in de geruchten wordt des te intenser daar het
dorp herhaaldelijk volledig van de buitenwereld afgezonderd raakt.12 Er sijpelt dan
geen enkel nieuws meer door, zodat er met gretigheid uitgekeken wordt naar om het
even welk berichtje, en ‘[h]oe onwaarschijnlijker hoe beter het inslaat bij de
menschen’. (November, 46) Die geruchten zijn niet per se leugenachtig, maar dienen
beschouwd te worden als hyperbolische vertekeningen van de realiteit die zich op
een epidemische wijze over het land verspreiden. ‘[H]et loopt [...] als een vuurstreep
voort, altijd voort!’ (Augustus, 55) Soms lijken die zodanig opgeblazen dat zij hele
volksverhuizingen veroorzaken, zonder het minste onderscheid te maken tussen rijk
en arm. Streuvels' medeburgers dragen bij tot de verspreiding van die geruchten.
Daardoor doen zij mee aan een andere soort van taalmisbruik in de beschrijving van
de werkelijkheid - door bij te dragen tot een taalgevestigde groteske hyperbolisering
van de werkelijkheid en er daarenboven nog geloof aan te hechten. En wanneer de
taal van de medeburger volgens Streuvels' dagboek toch dicht bij de werkelijkheid
staat, dan is het om de vijand te helpen, zoals bij voorbeeld om de Duitse soldaten
te verwittigen dat zij in een hinderlaag lopen:
Te Deerlijk vernemen wij dat de Duitschers de Kortrijksche baan verlaten
hebben en vertrokken in de richting van Sweveghem - dank weeral aan
een stommen boer die hen gewaar-
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schuwd heeft dat zij zouden aangevallen worden door gendarmen, te
Harelbeke! (September, 60)
Het discours van de Kerk (waarmee ik zowel de lokale priesters als het Vaticaan
bedoel) is niet betrouwbaarder dan dat van de pers, de militaire overheid en de
geruchten. De eerste brief van de nieuwe paus Benedictus XV vormt voor Streuvels
een ware ontgoocheling, door het gebrek aan engagement waar zijn woorden blijk
van geven, ten bate van de Duitse katholieken:
[W]at we vragen van een onafhankelijk opperhoofd der Kerk en van den
vertegenwoordiger van Christus op deze wereld, 't is dat hij het woord
‘onrecht’ zou uitspreken en zijn vloek hechten aan de daders van dat
onrecht! (September, 61)
Wat de priesters betreft, zij doen, aldus Streuvels, hun best om hun preek retorisch
zo goed in elkaar te steken dat zij hun gelovigen de stuipen op het lijf jagen. De
oorlog presenteren zij als een straf van God. De priesters hebben echter geen besef
van de afstand tussen hun woorden en het dagelijkse leven van hun parochianen:
Waar, om Gods-wil, kan het nu te pas komen om van straffen Gods en
van boetveerdigheid te spreken aan eenvoudige, brave menschen die hun
zonen hebben moeten leveren en nu nog ontnomen worden 't schamele
bezit waarvan ze moeten leven!? (November, 19)
Als de Kerk, met andere woorden, van koudwatervrees getuigt ten opzichte van haar
eigen betrokkenheid bij de oorlog, dan is het om van die situatie gebruik te maken
om het geloof bij haar gelovigen te onderhouden, of zelfs aan te wakkeren door
middel van het angstgevoel.
Merkwaardig is dat het Duitse woord in tegenstelling tot het voorafgaande heel dicht
bij de werkelijkheid staat. Het is bijzon-
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der performatief in die zin dat alle bevelen die in het Duits gegeven worden meteen
opgevolgd worden, zowel door de soldaten als door de bevolking.
Op de dorpsplaats heeft eene van de voorbijgaande soldaten den inval
gekregen om aan een herbergier bevel te geven: dat in de eerste twee uren
al de wegwijzers van hunne opschriften moeten voorzien zijn op straf van
den burgemeester te zien gevangen nemen en 't dorp te beschieten! Dat
heet ik ten minste een beste inval van dien soldaat. Hij is een praktisch
man! Want zijn bevel heeft voor gevolg dat, niettegenstaande het Zondag
is, de burgemeester een schilder doet komen en hem gelast aanstonds de
opschriften te hernieuwen, zwart op wit! Die soldaat zou zeker wel in zijn
vuist lachen moest hij weten dat zijn woord van zulk gezag is geweest!
(October, 74)
De werkelijkheid raakt zelfs zodanig doordrongen door het Duitse discours dat het
erdoor herbenoemd wordt. Zo wordt het station in Kortrijk bijvoorbeeld omgedoopt
tot ‘Bahnhof - Courtrai’ (October, 82).
Het letterkundige discours bekleedt in Streuvels' dagboek een apart statuut. Vanaf
het begin van de oorlog kan Streuvels geen plezier meer vinden in de kunst, zowel
in het bedrijven ervan als in de consumptie ervan. De oorsprong van zijn onmacht
herinnert aan diens verwijten tegen de discoursen die hierboven aan bod kwamen:
in deze oorlogscontext staat kunst te ver van de ware aard van het leven. De
discrepantie tussen de wereld van de kunst en de oorlog is te groot geworden.
Streuvels ervaart die belemmering niet als een verlies. Integendeel, het biedt hem
eerder de gelegenheid om het leven op een directere wijze te ervaren.13 Het leven
wordt teruggebracht tot zijn elementairste vorm, en al het overbodige, overtollige
werd door de oorlog naar de coulissen van het bestaan verdrongen:
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Kunst is eigenlijk een luxe-artikel, eene overtolligheid in 't leven, iets dat
voor den geest is, 't geen taart, likeur en cigaren zijn voor het lichaam. En
wie denkt nog aan die dingen als er geen zekerheid is dat men het uiterst
noodzakelijke brood zal krijgen, waarvan 't leven eigenlijk afhangt?
(October, 46)
Dat contrast tussen kunst ‘binnen’ en ‘buiten’ de oorlog valt heel sterk op wanneer
Streuvels zijn gezin in Nederland gaat opzoeken. Daar gaat hij naar de schouwburg
en ziet er onder meer Shakespeares Koopman van Venetië. ‘Tusschen de bedrijven
van dat heerlijke kunstgewrocht, voelde ik weer de schrijnende tegenstelling van de
wereld der verbeelding door den toovercirkel der kunst omtrokken, met de
werkelijkheid die ons zoo aanstonds weer opwachtte buiten....’ (December, 71) Ook
leert hij er opnieuw van muziek te genieten. (December, 73)
Zo ver beland, kunnen we even stilstaan bij het statuut dat Streuvels' eigen dagboek
bekleedt binnen deze discursieve regimes. Volgens het dagboek is de mening van
de schrijver dat het niet aangewezen is om tijdens de oorlog aan kunst te doen. Maar
doet Streuvels met zijn dagboekaantekeningen die hij later laat publiceren zelf niet
aan kunst? Op basis van Streuvels' poëticale uitlatingen kan hiertegen geopperd
worden dat zijn tekst niet overeenstemt met het ludieke, overbodige die typisch
zouden zijn voor andere kunstvormen. Streuvels' mening zou dan aanleunen bij wat
hiervoor reeds gesteld werd in verband met het dagboekgenre: het dagboek zou zich
lenen voor de uitdrukking van de ware aard van het bestaan, en dus beter passen in
de oorlogssituatie dan alle andere discursieve regimes die tot nog toe de revue
passeerden. Aan de hand van de poëticale stellingen die het oorlogsdagboek bevat
zou dus blijken dat Streuvels als schrijver in de oorlog de gelegenheid zag om beter
vat te krijgen op het leven in zijn zuiverste vorm en in de oorlog verder ook nog een
kans vond om dat blootgelegde leven schriftelijk vast te leggen.
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De tekst laat echter zien dat Streuvels daar maar gedeeltelijk in slaagt. Reden is dat
de oorlog in feite steeds buiten Streuvels' bereik blijft. Van meet af aan koestert hij
een fascinatie voor het slagveld. Hij probeert er toegang toe te krijgen door als
oorlogscorrespondent op te treden, maar dat wordt hem geweigerd. Zijn eigen streek
blijft door de oorlog gespaard; Ingooigem fungeert slechts als transitieruimte. De
Duitsers komen er langs, overnachten er soms, om al snel weer te vertrekken. En
hoe meer Streuvels met zijn dagboek vordert, hoe meer het laat zien hoe het dorp
langzamerhand van de rest van de wereld afgesloten raakt. Het enige verbindingspunt
tussen Streuvels en het slagveld is het kanongebulder, dat dag na dag ritmisch
doordreunt. Het kanon heeft de trekken van een eentonige stem die Streuvels steevast
herinnert aan datgene waar hij maar geen toegang toe krijgt - een pregnante
herinnering aan de aanwezigheid van de oorlog, die tegelijkertijd fungeert als een
herinnering aan de afwezigheid ervan, aan zijn onbereikbaarheid voor de schrijver
en zijn schriftuur. Auditieve waarneming van het ontoegankelijke. In sommige
periodes, zoals van 2 tot 6 november, staat het kanongedreun dagelijks in het dagboek
vermeld.
Wat Streuvels misschien hoopt te vinden op het slagveld is de meest authentieke
vorm van de ervaring van het bestaan; het bestaan beschouwd vanuit het oogpunt
van de ter dood veroordeelde, de soldaat die aan het kolkende oorlogsgeweld
overgeleverd is en ervan uitgaat dat hij er niet aan zal ontsnappen. In zo een situatie
toont het bestaan pas écht zijn ware gelaat, ontdaan van al het oppervlakkige:
Men leidt of draagt [de gekwetsten] voorzichtig op en af den trein; zij
worden behandeld als iets heiligs, de mannen die hun aandeel kregen in
den slag en er toch levend weer uitkwamen. Hun wezen ziet bleek als een
meisje, hun uniform hangt open, achteloos en hun ledematen slepen - zij
zijn zonder geweer en hunne oogen hebben den dood gezien! [...] Geen
luxe meer of mondain vertoog; geen overdreven opzichtigheid of uitda-
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gende wulpschheid. Die dingen komen nu ongelegen en waar het zich
hoogstzelden voordoet, lijkt het een valsche toon of iets uitzinnigs dat in
de omgeving niet past. [...] Al het belang is voor de soldaten. Een uniform
lijkt eene wonderheid en zoo gauw er eene dier gehavende kerels blijft
staan, groepen de menschen errond, sluiten hem in om te vernemen: van
waar hij komt, wat hij gezien heeft, en hoe hij eruit is gekomen! (Augustus,
20-21)
Het bestaan kunnen aanschouwen vanuit het perspectief van diegene voor wie de
dood plots onvermijdbaar leek, diegene die de dood recht in de ogen heeft gekeken.
De tekst laat zien dat dát misschien wel de drempelervaring is waar de schrijver in
het hart van de oorlog op zoek naar is.14 Ook Streuvels zelf maakt een gelijkaardige
ervaring mee op 10 november, wanneer Ingooigem onverwacht onder een regen van
neervallende brokstukken luchtafweergeschut belandt. De inwoners, Streuvels
inbegrepen, denken eerst dat het om een vergeldingsactie gaat en dat hun dood nabij
is. De schrijver gaat in zijn kelder schuilen maar hij verlaat de plek om buiten het
oorlogsgeweld van dichtbij te kunnen ervaren. Er volgt een extatisch moment, een
lange beschrijving waarin de esthetische belevenis van de omringende realiteit de
ratio en het morele besef overstijgt:
't Geen ik echter te bewonderen krijg is van grandiose schoonheid,
waardoor het gevoel van het tragische heel wordt uitgewischt. In mijn
hoofd en door heel mijn lijf gaat de geweldige roes der verrukking - iets
dat men gewaar wordt bij 't aanhooren der machtige choralen van Bach
of sommige symphonische stormen van Beethoven - maar veel heviger.
De kanonschoten vormen de ondertoon, met de rateling van 't geen ik nu
verken als 't losbranden van snelvuur-geweren; het gesis der kogels en het
snerpend, snijdend gesis der obussen - die langgerokken zjimm! blijft me
't heele leven lang in 't geheugen. Cirkels wijd als regenbogen trekken
strepen door de lucht [...]. En terwijl ik
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dit aan 't bewonderen ben, ontwaar ik iets tusschen die zwarte watte-ballen
en opeens is mijn vrees- en angstgevoel verdwenen en 't spectakel wint er
nog bij aan schoonheid! [...] Die rookwolkjes plooien open als
bloemenmandjes en als 't donker geweest was, zouden wij de gloeiende
granaten er zien uitregenen als vurige sterretjes! (September, 21-22)
De verkenning van de realiteit door middel van de oorlogstoestand heeft echter ook
zijn beperkingen, eigen wetten waartegen de mens met zijn geschriften niet opkan.
Daar lijkt een passage op te wijzen die zich tot een allegorische interpretatie zou
kunnen lenen. Het volgende uittreksel laat misschien wel zien dat, in de nabijheid
van de dood, de schriftelijke weergave ervan in het gedrang komt. Het geschrift loopt
het gevaar om erdoor overstelpt te worden. Ook de literaire filiatie die Streuvels
opeist, wordt bedreigd, laat de verwijzing naar Flaubert zien:
Ik loop naar mijn kamer en 't komt me voor, dat ik op dit uiterste oogenblik
niets noodzakelijker te doen heb dan... dit dagboek opbergen, dat open
ligt op mijn tafel. In 't terugkeeren, voorbij mijn bibliotheek, valt mijn blik
op de nieuwe Flaubert-editie die ik zoo pas gekocht heb en nog niet
opengesneden is! (September, 21)
De passage lijkt de lezer eraan te herinneren dat in de schriftelijke verkenning van
de poreuze grenzen tussen leven en dood een grens gerespecteerd dient te worden,
een lijn die niet te overschrijden is. Nog verder ingraven op de authenticiteit van het
oorlogsdiscours had wellicht met de volledige uitwissing kunnen samenvallen - een
dreiging waartegenover het geschrift niets anders kan doen dan zich onttrekken.
Vanaf een bepaald punt dient ook het dagboek, die vermeende spiegel van de
werkelijkheid, afgewend te worden van de blootstelling aan het rauwe oorlogsgeweld
om opgeborgen te worden.
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Conclusie
Stijn Streuvels' oorlogsdagboek mag dan wel de overgang hebben meegemaakt van
intimistisch stuk naar gepubliceerd manuscript, het blijft beantwoorden aan de
traditionele definities van het dagboekgenre. Ook vervult het de meeste functies die
aan het dagboek worden toegekend, onder meer dat van een trouwe weergave van
de werkelijkheid ten dienste van de herinnering. Op basis van verschillende
discursieve regimes die in het dagboek aan bod komen, werd dieper ingegaan op de
singulariteit van het dagboekgenre, als specifiek discours in een oorlogssituatie.
Hieruit bleek dat het genre, in tegenstelling tot andere traditionele literaire genres,
het beste past voor een periode waarin naar Streuvels' mening het bestaan zijn ware
gelaat toont. Dat neemt niet weg dat er grenzen zijn die de schrijver in zijn descriptieve
onderneming niet kan overschrijden. Op een zeker ogenblik kan de schriftuur niet
anders dan zich terug te trekken voor de overwoekering van de realiteit en de
extatische ervaring waaraan de schrijver onderworpen wordt.
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De receptie en het gebruik van Lenteleven in de schoolboeken van
het secundair onderwijs vóór 1950
Marc Van Kerchove
De receptie van Lenteleven (1899) door de maatschappelijke en literaire omgeving
was niet eenduidig positief te noemen. Vanuit katholieke zijde werd de kritiek niet
gespaard. De streng katholieke tijdssfeer van toen was daar niet vreemd aan. Enkele
jaren na het verschijnen van zijn debuut werd Streuvels opgenomen in de
schoolboeken. De commentaren waren soms voorzichtig of neutraal, maar overwegend
deelde men de mening van de literaire en maatschappelijke omgeving. Voor de
selectie van tekstfragmenten was men ondanks de kritiek minder terughoudend.
Vanaf 1905 wijzigde de voorzichtige houding en verminderden de waarschuwingen
aan het adres van Streuvels. Lenteleven kon op dat moment door de samenstellers
van de schoolboeken geplaatst worden binnen de algemene appreciatie voor Openlucht
(1905), Stille avonden (1905) en Het uitzicht der dingen (1906). Streuvels werd in
die periode door een aantal critici ook expliciet binnen het katholieke kamp gesitueerd.
Hoewel de reminiscentie aan de negatieve kritiek over zijn debuut nog geregeld in
de schoolboeken vermeld werd, bleef Lenteleven gedurende meer dan vijftig jaar
een van de populairste werken in de handen van de schoolboekenmakers. Het is pas
na 1960 dat Lenteleven naar de achtergrond verdrongen werd en dat de nieuwe canon,
die men soms ‘de grote vijf’1 noemt (De oogst, Langs de wegen, De vlaschaard, Het
leven en de dood in den ast en De teleurgang van den Waterhoek), stilaan vorm
kreeg.
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En nu staat het vast dat Streuvels geen pessimist is
Deze bijna bevrijdende conclusie die Joris Delaere in 1907 in zijn schoolboek Oud
en Nieuw neerschreef, komt over als een canonieke waarheid waar niet meer aan te
tornen valt: ‘Zijn novellen en schetsen getuigen van scherpe opmerkingsgave en
machtige woordkunst. Het gevoelen, eerst ruw realistisch loutert zich van lieverlede,
en nu staat het vast dat Streuvels geen pessimist is’.2 Daarna volgden vijf
tekstfragmenten: drie uit de bundel Zomerland (1900) en twee uit het debuut
Lenteleven (1899). De geselecteerde fragmenten uit Lenteleven kwamen uit de
novellen ‘'s Zondags’ en ‘Lente’ en kregen de weinig bedreigende titels ‘Op 't
Duivenkot’ en ‘De nacht vóór de eerste communie’ mee. De discussie en de huiver
tegenover het debuut van Streuvels werd eindelijk afgeworpen. Dat de samensteller
van dit schoolboek wel degelijk binnen het katholieke onderwijs mag gesitueerd
worden, valt niet alleen af te leiden uit zijn functie als leraar aan de katholieke
normaalschool te Torhout maar ook uit het voorbericht waarin hij de hoop uitdrukte
dat zijn boek ‘onder Gods milden zegen de studie van onze Nederlandsche letterkunde
bij de leerende jeugd [mag] vooruithelpen.’ Tussen de publicatie van Lenteleven in
1899 en de uitspraak van Joris Delaere over het pessimisme bij Streuvels verliepen
er ongeveer acht jaren. In deze periode was Streuvels op literair vlak niet alleen zeer
productief, maar wijzigde ook de receptie van zijn werk door de literaire en
maatschappelijke omgeving ingrijpend.
De receptie van de novellebundel Lenteleven in 1899 is door Stijn Vanclooster reeds
uitvoerig toegelicht.3 Ook de positieve kritiek, o.a. uit Nederland, is door hem in
kaart gebracht. Het valt buiten de bedoeling van dit artikel om alle voor- en tegenstand
opnieuw op te sommen. Het volstaat hier om enkele kritische artikels die in
Vlaanderen mede de sfeer bepaalden waarin de schoolboekenmakers moesten werken,
opnieuw van dichtbij te bekijken. Wester-
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linck noemde de katholieke tijdsgeest van toen ‘het triomfalistisch en moralizerend
katolicisme’.4 Het uitdragen van de suprematie van de kerk en van het katholieke
geloof, naast het waarschuwen tegen uitingen die het katholieke karakter van het
Vlaamse volk bedreigden, bleven niet beperkt tot de preekstoel. Ook in de
onderwijspraktijk kwam dit tot uiting. In de schoolboeken verwees men o.a. naar
Paus Leo XIII om het nut en de noodzaak van ‘de congregatie van den Index’ aan
de leerlingen duidelijk te maken.5 Wanneer de vertegenwoordigers van de plaatselijke
kerk kritiek gaven op een debuut van een nieuwbakken auteur zoals Stijn Streuvels,
moet dit in het onderwijs zijn sporen nagelaten hebben.

Streuvels heeft in Lenteleven ons volk veracht
Priester Jozef Jacobs schreef in Het Belfort van 1899 zijn inmiddels beruchte maar
weinig lovende recensie over Lenteleven onder de titel ‘Realisme in Vlaanderen’.
Een openlijk leesverbod staat daar niet expliciet in vermeld, alhoewel hij aannam
dat het boek ‘voor volwassenen alleen bestemd is’. In het eerste deel van zijn artikel
gaf hij aan dat hij het realisme geenszins wilde veroordelen. Volgens Jacobs is ‘de
waarheid het brood van den geest, en het realisme is de beschrijving van de
“wezenlijkheid”, van hetgene waarlijk buiten ons bestaat’. Maar er diende volgens
hem wel een onderscheid gemaakt te worden tussen drie categorieën van realisme:
het gezond realisme, het ongezond realisme en een derde soort ‘wiens tendenz [sic]
in den grond weinig verschilt van die van het ongezond realisme [...] maar [die] het
onzedige niet najagen’. Het gezond realisme ontwaarde Jacobs bij Virginie Loveling,
August Snieders of Hilda Ram, terwijl het ongezond realisme zich ontwikkelde onder
invloed van Emiel Zola en volgens hem terug te vinden was bij Isidoor Teirlinck of
Cyriel Buysse. Het ‘allegaartje’ van Streuvels zoals hij Lenteleven aanduidde, was
volgens hem toch maar een betrekkelijk gezond realisme, ‘al is hij den neef van den
idealist G. Gezelle’. Het neerbuigende ‘allegaartje’ droeg reeds de
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kiem van de kritiek in zich. Aanvankelijk gaf Jacobs nog toe dat Lenteleven kleurig
geschilderde taferelen bevatte, dat de personages en hun zeden en gewoonten Vlaams
waren. Maar het tafereel uit ‘Op den dool’ waarin hij ‘een hoop bedronken wijven,
halfnaakt op den vloer zie[t] spartelen, een man zijne vrouw schandelijk zie[t]
voortsleuren en half dood stampen, een zwarte dwerg verder een onnoozel meisje
zie[t] onteeren,’ was voor Jacobs het startsein om ongenadig in te hakken op dit
debuut. ‘Dan vraag ik mij af of hij, realist, aan de waarheid trouw gebleven is’. De
taferelen die Streuvels beschreef, waren volgens Jacobs vals en onnatuurlijk wanneer
zij het Vlaamse volk als bedorven en beestachtig voorstelden. ‘Zulke tafereelen leest
men wel als eene nieuwigheid in dagbladen, maar niet in een boek dat de zeden van
gansch een volk wil doen kennen.’ Daarmee gaf Jacobs aan dat wanneer Streuvels
een boek wou uitgeven, hij voor een heel volk moest spreken en niet enkel de excessen
mocht aangeven: ‘Nog eens - gansch het Vlaamsche volk weze getuige - de manier
van zulke zaken voor te stellen maakt een slechten indruk en leidt onvermijdelijk tot
valsche, overdrevene besluiten.’ Hij besloot met te zeggen dat Streuvels ‘jacht
gemaakt [heeft] op tamelijk plat realisme,’ maar hij beëindigde zijn artikel dan toch
met de hoop dat Streuvels en de andere (ongezonde) realisten ‘het overdrevene, het
gewaagde van hunne tendenz zullen begrijpen en ons voortaan wat gezonderen kost
zullen opdisschen.’6
Het voorbeeld dat Jacobs gaf uit ‘Op den dool’ was dodelijk voor een debutant als
Streuvels die in het katholieke milieu leefde. Dronken wijven die halfnaakt op de
grond spartelen, uitzinnig geweld van een man tegenover zijn vrouw en het onteren
van een onschuldig jong meisje moeten in 1899 een aantal lezers van Het Belfort
zeer getroffen hebben. Streuvels beklaagde er zich later over dat Jacobs hem als een
wellusteling voorstelde en daardoor de gemoederen op lokaal vlak ophitste:
Door priester Jacobs werd ik als een wellusteling aan het publiek
voorgesteld - iemand die er enkel op uit is bij den lezer zinne-
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lijke en geile gevoelens te verwekken. [...] Een onderpastoor van Avelghem
deed het die ijveraars na en liep de buurt af om de brave zielen tegen mij
en mijn boek te waarschuwen en sprak met verontwaardiging over den
slechten schrijver die ergernis gaf op de parochie. Zekeren dag vond ik
mijn Moeder zitten weenen omdat ik de schande op onze familie had
gehaald.7
Ongeveer een jaar na het artikel van Jacobs, in juni 1900, stond er in Jong Dietschland,
uitgegeven door Julius Van Lantschoot te Dendermonde, maar door Victor Delille8
gedrukt, een beoordeling die het artikel van Jacobs in scherpte zelfs te boven ging.
Streuvels is volgens Jong Dietschland een ruwe en ongezonde realist. De strekking
van Lenteleven is ‘beweenelijk’. Hij misbruikt volgens hen zijn talent aan ‘tooneeltjes
als “Op den dool” waar gebuurwijfs zat liggen, vechten en tieren’. De recensent
vraagt zich af waarom Streuvels meer dan twintig bladzijden in zijn boek daarvoor
gebruikt en waar hij zulke taferelen in Vlaanderen wel mag gezien hebben. In ‘Een
ongeluk’ is er volgens Jong Dietschland een werkman dronken van wellust. Het
besluit is duidelijk:
Streuvels heeft ons volk geschetst lijk het niet is en, gezien zijn gezonden
godsdienstzin, niet zijn kan. [...] Stijn Streuvels heeft in Lenteleven ons
volk veracht, zijne zeden vervalscht. [...] Lenteleven is zijn eerste werk en
we verhopen vastelijk dat het ook 't laatste zij in dezen aard.9
Uiteraard waren er aan Vlaamse katholieke zijde ook verdedigers van zijn debuut.
Priester August Cuppens stuurde Delille een kaartje waarin hij de uitgever verzocht
hem in te schrijven op het Duimpjesblad. Hij voegde op datzelfde kaartje het volgende
bericht toe:
Gelieft Stijn Streuvels te zeggen, 't zal hem misschien genoegen doen, dat
hij mijn oprechte gelukwenschen ontvange over Lenteleven. Ik groet hem
als onzen besten, opkomenden prozaschrijver,
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of dichter in proza. Lente is een meesterlijk gewrocht vol waarheid en
leven.10
Een hartverwarmend woord voor Streuvels dat hij woordelijk opnam in Avelghem11
en waarvoor hij Cuppens dankbaar bleef. Spijtig genoeg werd dit kaartje van Cuppens
toen nergens gepubliceerd, alhoewel het vervolg van het bericht wel minder positief
was.12 Ondanks het feit dat Streuvels zich in Avelghem beklaagde over de reacties
op zijn debuut, toch reageerde hij, weliswaar een halve eeuw later, nogal afstandelijk
op het hele gebeuren:
Het maakte verder geen bijzonderen indruk op mij: ik voelde mij
onschuldig en aan 't adres van dien ijverigen onderpastoor liet ik zeggen:
blij te zijn dat hij God-de-Vader niet was en ik in 't laatst-oordeel met hem
niet zou af te rekenen hebben! Ik heb er mijn slapen niet voor gelaten en
mijn gang gegaan. Ik zat bezig aan grootere stukken, met breeden zwaai
- gebeurtenissen die ik zag afspelen in een verre ruimte en op grooten
afstand: Groeikracht, Zomerland, Meimorgen, Het Woud, Zomerzondag,
en reminiscenties uit den kindertijd: Een Speeldag, en In de Weide....13
Maar zo onschuldig was het natuurlijk allemaal niet. Ook al noemde André de Ridder
pastoor Jacobs reeds ‘een illustre inconnu’,14 toch tekende hij over de reactie van
Streuvels het volgende op:
Nooit heeft Streuvels dat pamphlet vergeten: beslist heeft hij geweigerd
ooit een regel in Belfort of later in Belfort en Dietsche Warande - nochtans
ons voornaamste vlaamsch-katholieke tijdschrift - te schrijven, zoolang
er van wege de redactie geene formeele tegenspraak en intrekking van dat
smeerig artikel uit 1899, verscheen.15
Dat het tijdschrift Het Belfort in 1899 en na de fusie met Dietsche Warande de nodige
impact had, blijkt niet alleen uit de woorden
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van De Ridder, die het had over ‘ons voornaamste vlaamsch-katholiek tijdschrift.’
Louis Sourie sprak over Het Belfort als het gezaghebbende tijdschrift: ‘Lenteleven
[...] werd, bij zijn verschijnen, hardhandig geroskamd in het destijds katholieke
tijdschrift met gezag Het Belfort.’16 En dit kon soms een onmiddellijk effect hebben
in het onderwijs. Streuvels beweerde dat de seminaristen uit Brugge tweehonderd
exemplaren besteld hadden, die door de president van het seminarie als verboden
lectuur in beslag werden genomen.17

En toch welke Vlaamsche moeder zou ze haar zonen of dochters te lezen
geven?
De voorpublicaties van een aantal novellen uit Lenteleven tussen 1895 en 1899 al of
niet onder zijn eigen naam Frank Lateur of onder een pseudoniem Pijm of Stijn
Streuvels, hebben wel een weerklank gehad binnen de literaire omgeving en binnen
de onmiddellijke familiale omgeving van Streuvels. Ze hadden echter geen
repercussies op het onderwijs. Streuvels bleef voor het secundair onderwijs in die
periode een nobele onbekende. De reeks Nederduitsche Bloemlezing van Bols en
Muyldermans uit 1901 bijvoorbeeld bevatte nog geen referentie naar Streuvels.18 Pol
De Mont, die in 1899 de verdediging van Streuvels' debuut op zich nam door in het
tijdschrift De Vlaamsche School (maart-april 1899) het realisme van Streuvels te
duiden,19 maakte in zijn schoolboek Poëzie en Proza uit 1901 nog geen gebruik van
de novellen van Streuvels.20 Ook in literaire overzichtswerken die men in de scholen
gebruikte zoals de Geschiedenis der Nederlandsche Letteren van Everts21 of de Kleine
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Kuipers22 werd Streuvels in 1901
nog niet vermeld. De meeste schoolboeken uit die periode waren ondergesneeuwd
door de oudere 19de-eeuwse auteurs. We vermelden in dat verband nog uitgaven
zoals de Bloemlezing, Dicht- en Prozastukken uit de beste schrijvers van Claessen
uit 190123 en de uitgaven van het school-
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boek Oud en Nieuw, Letterkundig Leesboek van M. en L. Leopold uit 1900 en 1902.24
De eerste vermeldingen van Stijn Streuvels die in de beschikbare schoolboeken terug
te vinden zijn, dateren uit 1902.25 Dit is ongeveer drie jaar na de kritiek van Jozef
Jacobs in Het Belfort en twee jaar na het kritische artikel in Jong Dietschland. Pater
Evarist Bauwens gaf in een aparte uitgave van de reeks Zuid en Noord in 1902 voor
het eerst tekst en uitleg bij Streuvels.26 Wanneer we de tijd die nodig is om een
schoolboek samen te stellen en te drukken mee in rekening brengen, was dat ongeveer
twee jaar na het verschijnen van de eerste recensies over Lenteleven. Bauwens was
op de hoogte van de negatieve kritieken uit Vlaanderen maar ook van de gunstige
besprekingen uit Nederland. Hij laat zijn commentaar beginnen met ‘de vleiendste
beoordelingen’ uit Noord en Zuid alhoewel hij enkel citaten opneemt die afkomstig
zijn uit Nederland. Daarbij stapelt hij uitvoerig citaten opeen uit De Gids en uitspraken
van Willem Kloos in De Nieuwe Gids:
Sedert weinige jaren is Stijn Streuvels aan 't schrijven en de vleiendste
beoordelingen stromen hem toe uit Noord en Zuid. ‘Stijn Streuvels is een
kunstenaar met het woord. Deze Vlaamsche realist is tevens een gevoelig
dichter. Hij heeft in een of twee jaar een weg afgelegd, waarover anderen
vaak een halven menschenleeftijd doen. Hij neemt nu reeds op het rijk
geschakeerd veld der Nederlandsche Letterkunde een plaats in, een eigen
plaats, onder de besten’. Zóó De Gids in 1900. ‘De Vlaming Stijn Streuvels
is een ‘broeder naar den geest’ van Jacques Perk. ‘Hij is zoo rijk. En toch
in al dien rijkdom, welk een eenvoud. Stijn Streuvels zal, als hij zoo
doorgaat, een der eersten wezen in de kunst, die nu zoo krachtig aan het
komen is. Men moet voorzichtig zijn met absoluut-prijzende litteraire
uitspraken, maar toch meen ik de besliste verzekering te mogen geven,
dat Stijn Streuvels, als artist, onsterfelijk zal zijn.’ Zóó Willem Kloos in
De Nieuwe Gids (1901). ‘O er is geen twijfel, Vlaan-
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derenland heeft in Stijn Streuvels een dichter gekregen van niet gewone
gaven.’ Zoo W.G. Van Nouhuys in het Amsterdammer Weekblad (1901).
Al vermeldde hij een aantal gunstige kritieken uit Nederland, Bauwens stond zelf
zeer kritisch tegenover deze Vlaamse realist die volgens Kloos als artiest onsterfelijk
zou zijn. Na het citeren van de contemporaine critici uit Nederland liet Bauwens zijn
eigen oordeel volgen:
Valt er nu op al dien lof niets af te dingen? Ach ja! Stijn Streuvels is al te
realist. Met zijn photographisch toestel doorloopt hij West-Vlaanderen,
om niet altijd de frischte en schoonste, maar dikwijls de leelijkste en
walgelijkste uitingen van het volksleven op te nemen, en het sombere
lichtbeeld met de zwarte tinten zijner fantasie nog te versomberen. Wezens,
als Stijn Streuvels er wel eens voorstelt, bestaan in Vlaanderen niet, of
moeten er beschouwd worden als een monsterachtig verschijnsel, niet als
een echt voortbrengsel van onze stam. Jammer dat Stijn Streuvels zijn
ontegensprekelijk talent soms zo verlaagt! Het tafereel der zatte wijven,
zekere beschrijvingen in ‘Wit leven’, sommige uitdrukkingen in de
geschiedenis van Horieneke (Lenteleven) zouden, uit eerbied voor de zeden
en den goeden smaak, best weggelaten worden; om dezelfde reden zou
men ‘het overromantische historietje van Aga, Sjob Subbel en Wies (De
oogst) willen missen.’ (De Gids.)27
De vlijmscherpe kritiek die Bauwens hier hanteert, bevat in essentie dezelfde
elementen die Jozef Jacobs gebruikte in zijn artikel ‘Realisme in Vlaanderen’ en die
we eveneens konden lezen in Jong Dietschland: Streuvels misbruikt zijn talent en
hij verlaagt zich tot taferelen en toestanden die niet representatief zijn voor
Vlaanderen; taferelen die de lelijkste en walgelijkste uitingen van het volksleven zijn
en die hij met zijn fantasie nog versombert. Zelfs de verwijzing naar ‘het tafereel der
zatte wijven’ uit ‘Op den dool’
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loopt met de vroegere recensies parallel. Bauwens verwijst bij de eerste uitgaven
van de reeks Zuid en Noord naar Le Guide du jeune Littérateur van de jezuïet Joseph
Broeckaert als basis voor de rangschikking van de opgenomen fragmenten.28 In het
tweede deel daarvan (editie 1876) bespreekt Broeckaert de epiek en geeft hij drie
grote criteria aan waarop het onderwerp van een episch werk inhoudelijk moet
gebaseerd zijn: ‘la nationalité’, ‘l'humanité’ en ‘la religion’. Zo schrijft hij over
l'humanité dat welk onderwerp men ook beschrijft, men een trouw en waarachtig
beeld van de mens niet kan negeren:
l'homme s'intéresse à l'homme, parce qu'il reconnaît en lui les mêmes
sentiments, les mêmes passions. Tout ce qui repose sur l'analyse exacte
et profonde du coeur humain est sûr d'obtenir son approbation. Ainsi
considérée la question est d'une extrême importance: aucun poëme, quel
qu'en soit le sujet, ne peut négliger cette fidèle peinture de l'homme.29
Dit criterium past echter niet bij de wijze waarop Streuvels het Vlaamse volk
beschrijft. Dit gaat niet over ‘het’ Vlaamse volk want dergelijke ‘wezens’ zoals ‘de
zatte wijven’ uit ‘Op den dool’ bestaan volgens Bauwens in Vlaanderen niet. Er is
weinig verheffends aan de wijze waarop Streuvels het volk beschrijft. Aan de andere
kant moet ook De oogst uit Zonnetij (1900) het ontgelden als een ‘overromantisch
historietje’. Bauwens plaatste deze novelle nog onder de noemer van het sentimentele
zoals dat in de 19de eeuw voorkwam.
Toch besluit hij zijn commentaar op een milde en relativerende toon; Streuvels komt
per slot van rekening uit een katholiek milieu en is de neef van Guido Gezelle.
Helemaal zedeloos en verdorven kan hij niet zijn. Maar, voegt hij er relativerend aan
toe: ‘welke Vlaamsche moeder zou ze [Streuvels' werken (MVK)] haar zonen of
dochters te lezen geven?’ Zoals Jacobs doet hij bijna een appèl op het geweten van
Streuvels door de vraag te stellen waarom hij als brave en goede christen zijn talent
niet anders gebruikt:
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Zal ik nu zeggen dat Lenteleven (korte schetsen uit het Westvlaamsch
volksleven), De oogst (geschiedenis van een jongeling die naar Frankrijk
gaat pikken en daar aan een zonneslag sterft), ‘Zomerzondag’ (voorstelling
van een ouden, trotschen boer, die gekweld door de obsessie dat zijn zuster
hem in den weg loopt, ze eindelijk in haar bed verworgt), zal ik zeggen
dat deze werken zedeloos zijn? - Neen! - En toch welke Vlaamsche moeder
zou ze haar zonen of dochters te lezen geven? Er zijn zaken waarover
onder Christenen best gezwegen wordt; en moet men ze aanraken, men
doet het met de grootste voorzichtigheid, uit vrees van zich zelven of
anderen te bezoedelen. Stijn Streuvels is een brave en goede christen en
men mag wel verwonderd zijn, dat hij die beginselen in zijn werken niet
toepast. Mocht hij, met zijn prachtig penseel, op het doek brengen, wat
ons land groots en edels bevat! Mocht hij meer en meer een taal schrijven,
die door allen gelezen en verstaan wordt! Vlaanderen zou in hem een zijner
grootste auteurs begroeten.30
Merkwaardig genoeg neemt hij in het Aanhangsel bij deel 3 voor het eerst ook twee
fragmenten uit het werk van Streuvels op, beide uit diens debuut Lenteleven: uit de
novelle ‘In den voorwinter’ een fragment met dezelfde titel, ‘In den voorwinter’, en
uit de novelle ‘'s Zondags’ een fragment met als titel ‘Op het duivenhok’.
Een bijna identieke benadering vinden we in de Beknopte Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, derde deel van W. Van Neylen uit 1903. Gezien het
opzet van dit boek als overzicht van de geschiedenis van de literatuur werden er geen
fragmenten in opgenomen. Van Neylen gaf zoals Bauwens eerst aan dat Streuvels
in binnen-en buitenland roem oogstte, maar zijn eigen commentaar klonk niet
eenduidig positief:
De novellen van Streuvels verraden eene groote, hoogst eigenaardige
kunstenaarsgave. Door zijn schilderachtigen stijl boeit hij den lezer op
onweerstaanbare wijze. Met zijn ruw realisme,
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dat soms tot romantisme overslaat, gaat hij vaak de palen der
betamelijkheid - wij zeiden haast, soms die der christelijke eerbaarheid te buiten. Jammer genoeg, zijne werken, na wier lezing de verbeelding
wel hevig geschokt is, de geest en het hart echter onvoldaan blijven, hebben
tot hiertoe niet voorzien in de dringende behoefte van nieuwe degelijke,
beschavende romanliteratuur voor het Vlaamsche volk.31
Van Neylen brengt op het einde van zijn commentaar een element aan dat verder
reikt dan de zuivere kritiek op Lenteleven en op Streuvels' werken van vóór 1903.
Hij verwijst naar de behoefte aan een nieuwe romanliteratuur in Vlaanderen en naar
de hoop op een katholiek réveil na de periode van Van Nu en Straks. In het proza
van Streuvels vindt hij blijkbaar nog niet het juiste antwoord.

Dat gij een Zolist zijt, of een pessimist zijt, ZIJT! Er is niets van
Stijn Vanclooster verwijst in zijn artikel over de receptie van Lenteleven naar de
brief van Streuvels aan De Bom van 7 april 1899 waarin Streuvels zich druk maakt
over het syllogisme dat ze gevonden hadden na de publicatie van zijn debuut:
‘Lenteleven = Realist / Zola = Realist / Zola = duivel met hoorn / Stijn Str. = Duivel
met hoorn / Sum. = Slaat hem dood.’32 F. Palmen drukte het in een bespreking van
Zonnetij in 1903 nog als volgt uit: ‘Het zal wel bevreemding wekken, als ik hier den
naam neerschrijf van Zola. Zola en Stijn Streuvels! Tóch is een vergelijking tusschen
beiden mogelijk’.33 Jos Geurts sprak in 1905 nog over ‘het ondeftige naturalisme,
zooals in zijn eersten bundel Lenteleven’.34
Hugo Verriest gaf in 1903 echter zijn Twintig Vlaamsche Koppen in boekvorm uit
met daarin o.a. een portrettering van Streuvels. Hierin weerlegde hij alle kritiek die
hij over Streuvels gelezen had.
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Eén van de grote struikelstenen bij het accepteren van Streuvels was immers juist
het verwijt dat hij een pessimist en aanhanger van Zola zou geweest zijn. Als in een
pamflet riep Verriest het uit: ‘Sommigen roepen dat gij een Zolist zijt, of een pessimist
zijt, ZIJT! Er is niets van.’35
De visie van Verriest werd door een aantal (katholieke) critici na 1905 verder
uitgewerkt en werd daarna in de schoolboeken overgenomen. De expliciete verwijzing
naar Zola of het naturalisme in het algemeen verdween stilaan en werd omgezet in
een negatie van het ‘Zolaïsme’ of het naturalisme. In 1908 schreef Bauwens: ‘Soms
sloeg zijn realisme tot een stootend naturalisme over. Van dat Zolaïsme zijn er in
zijn laatste boeken geen sporen meer te vinden’.36 Hij parafraseerde dat in 1909 in
Zuid en Noord, deel 2: ‘op zekere bladzijden van zijn eersteling “Lenteleven” sloeg
het realisme over tot een stootend naturalisme; [...] Van deze gebreken zijn er
nauwelijks nog sporen te vinden in zijn laatste pennevruchten’.37
Terwijl men Cyriel Buysse steevast met Zola bleef associëren, werd Streuvels
vergeleken met de Scandinavische schrijvers en de Russen. Tolstoj werd daarbij het
referentiepunt. August Vermeylen gaf in Luik naar aanleiding van de
wereldtentoonstelling in 1905 een conferentie over Les Lettres Néerlandaises en
Belgique depuis 1830. Over ‘un neveu de Gezelle, boulanger à Avelghem’ zei
Vermeylen:
C'est surtout aux écrivains russes qu'il faudrait le comparer. Dans certaines
idylles, à la fois très solidement saines et très subtilement intimes, il nous
donne cette sensation directe de la vie, baignée d'air, simple et synthétique,
et comme réchauffée d'une flamme intérieure, qui fait le génie de Tolstoï.38
De criticus Jules Persyn nam in 1907 in Dietsche Warande en Belfort geen blad voor
de mond wanneer hij na elkaar een boek van Streuvels (Het uitzicht der dingen) en
een boek van Buysse (Het bolleken) besprak. Beide werken werden uitgegeven in
1906.
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Een nieuwigheid in den Streuvelschen trant is ook in ‘Ommegang’ waar
te nemen. Onder die heerlijke bedevaart-beschrijving - een ander paar
mouwen dan de uwe in ‘Tusschen Leie en Schelde’ niet waar, Cyriel
Buysse! - leeft een doorschouwen van de ziel onzer dorpelingen. [...] toch
hebben we nog moreele gezondheid genoeg om te zien en te rieken dat er
aan Buysse's machtig talent een kanker vreet, die, bij hem lijk bij Zola
eenmaal zijn dood zal wezen.39
De kentering in de terughoudendheid tegenover Streuvels na 1905 loopt parallel met
de algemene erkenning op literair vlak en met zijn gewijzigde persoonlijke situatie.
De maatschappelijke status van Streuvels kreeg in 1905 een andere dimensie: de
bouw van het Lijsternest was voltooid, hij trad in het huwelijk en hij kreeg de
vijfjaarlijkse prijs voor de Nederlandse Letterkunde toegekend voor zijn oeuvre.
André de Ridder omschreef het als volgt:
Nu hij meer en meer eigen wordt en allen vreemden invloed verwerpt, nu
te Ingoyghem, in zijn stil, schoon huizeken, naast zijn lief vrouwken dat
de kostbare gave bezit, alles rondom haar op te wekken en te verblijen,
vereerd door de dorpelingen, veilig tegen ontbering en ontslaan van alle
stoffelijke zorg, nu heeft Streuvels zijn eigen herwonnen.40
Van Jules Persyn verscheen in Dietsche Warande en Belfort in 1905 een artikel n.a.v.
de berichten dat Tolstoj stervende zou zijn: ‘Alle dagen kan ons komen uit Rusland
een treurige mare. [...] Tolstoj gaat sterven.’41 Persyn beschrijft in dat artikel het
huwelijk van Tolstoj op een even idealiserende wijze als een jaar later De Ridder het
huwelijk van Streuvels:
In 1862 huwde hij. Sophia Börs werd zijn vrouw, [...] een meisje vol gaven
en liefde voor hem. Nu kwamen voor Tolstoj schoone dagen. Hij had een
gezellin naar zijn hart. Hij kreeg kinderen, zijn huisgezin bloeide; zijn
eigendom ging vooruit;
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[...] Over Jasnaïa Poljana kwamen gouden stroomen van geluk, en alle
dagen ontsproten daar nieuwe fonteinen van blijdschap.42
Zowel Tolstoj als Streuvels hadden volgens Persyn en De Ridder door hun huwelijk
stabiliteit en geluk gevonden. Tolstoj had een ‘gezellin naar zijn hart’ die ervoor
zorgde dat er ‘alle dagen nieuwe fonteinen van blijdschap ontsproten’. Streuvels had
een ‘lief vrouwken’ dat de gave had om ‘alles rondom haar op te wekken en te
verblijen’ in een ‘stil, schoon huizeken’. Streuvels werd als auteur aanvaardbaar.
Zijn maatschappelijke status was gewijzigd en stabiel. Streuvels behoorde tot het
katholieke kamp. Met de vergelijking of de verwijzingen naar de evangelische christen
Tolstoj die rond die periode in het Westen zeer aanwezig was,43 probeerde men
Streuvels los te maken uit het milieu van Van Nu en Straks en werden de verwijzingen
naar het naturalisme schaarser. Streuvels had reeds in 1902 een vertaling gemaakt
van Vertellingen van Tolstoï. Volgens Karel Vanhaesebrouck legde hij vooral de
nadruk op de mythe Tolstoj en krijgt ‘Streuvels' inleiding daardoor de vorm van een
apologetische hagiografie waarin Tolstoj als een quasi-heilige wordt voorgesteld’.44
De koerswijziging was ingezet en Lenteleven werd binnen een evolutie geplaatst
waarbij het werk van Streuvels zich meer en meer confirmeerde aan de traditionele
katholieke waarden. Het uitzicht der dingen en zeker de novelle ‘De ommegang’
waren daar het voorlopige hoogtepunt van.
In zijn reeds hoger geciteerde artikel in Jong Dietschland maakte De Ridder een
analyse van het begrip pessimisme en paste hij dit toe op de toenmalige Vlaamse
literaire productie: o.a. Streuvels met Lenteleven, Langs de wegen en Minnehandel,
Isidoor Teirlinck met Het stille gesternte, Reimond Stijns met Hard labeur, Gustaaf
Vermeersch met De last en Emmanuel de Bom met Wrakken. De Ridder definieerde
het begrip pessimisme als afschuw van het leven, nihilisme, levensmoeheid. Streuvels'
eerste werken hoorden daar volgens De Ridder ten dele bij maar behoorden niet tot
wat sommige critici het misdadig pessimisme noemden. En zo, betoogde De Ridder
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verder, was een schrijver niet alleen het product van zijn omgeving en zijn tijd. Een
schrijver kon veranderen door nieuwe invloeden die hem beheersten en hem
wijzigden:
Van als de eerste schriften verschenen van Stijn Streuvels hieven reeds
een groot aantal der verlichte critici [...] met wanhoopsgebaren hunne
armen ten hoogen hemel, jammerend over ‘het misdadig pessimisme’ dat
uit die schriften verpestend opsteeg. Als Stijn Streuvels' Lenteleven reeds
pessimistisch werd geheeten, met welk woord zouden dan wel die heeren
bestempelen een werk als De last van Gustaaf Vermeersch.
Streuvels' pessimisme is, op den keper beschouwd, nog heel redelijk.
Is een schrijver enkelijk een uitvloeisel van zijn omgeving en zijn tijd?
[...] Er kunnen zich in werkelijkheid omstandigheden voordoen [...], nieuwe
invloeden hem beheerschen en hem ganschelijk wijzigen. Neem als
voorbeeld dien Streuvels, wiens Langs de wegen en Minnehandel toch zo
hopeloos voortwentelen. Openlucht en Stille avonden gesteld tegenover
die beide werken schijnen als geschreven door een ander, heel verschillend,
mensch.45
Op het einde van het artikel over het pessimisme geeft De Ridder zijn eigen inzicht
weer over de richting waarin volgens hem de literatuur in Vlaanderen (en dus ook
die van Streuvels) dient te evolueren. Hij plaatst Van Nu en Straks daarbij expliciet
tegenover de jongste letterkundige generatie en de auteurs die meewerken aan het
tijdschrift Vlaanderen. Hij noemt het een hoopvolle stroming, vooral in de katholieke
letterenwereld. De hoop op een katholiek réveil zoals we reeds konden lezen in de
commentaar van Van Neylen in 1903,46 wordt door De Ridder bevestigd:
Met vreugde kunnen wij beterschap aanstippen. In de allerjongste
letterkundige generatie, opvolgster van de mannen van ‘Nu en
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Straks’ en van deze uit ‘Vlaanderen’, die nu in onze gewesten aan 't
opkomen, aan 't rijzen is, aan 't wortelschieten, beweegt voluit eene blijere,
hoopvollere strooming, vooral in de jongere katholieke letterwereld.47
In hetzelfde jaar waarin De Ridder zijn artikel schreef, publiceerde pater Taelman
in Dietsche Warande en Belfort een artikel waarin hij Streuvels vergeleek met de
Franse auteur René Bazin. Hij geeft daarbij aan dat ‘het hoofdgebrek der eerste
werken’ van Streuvels ‘in de verkeerde opvatting der kunst’ lag, zaken die voor zijn
recente werken zoals Openlucht en Stille avonden niet meer van toepassing waren:
Over eenige vlekken in het vroegere werk van Stijn Streuvels blijft een
woord te reppen, het vroegere zeg ik, want op Openlucht, vijf vertellingen
die minder laag bij den grond opgevat werden en daarenboven vaster
ineenzitten, past bijna niets meer van 't geen ik nu zeggen zal, evenmin
als op Stille avonden, een overvloed van machtig ontvangen, krachtig
weergegeven indrukken, waarin meer subjectieve kunst gepaard gaat met
gelijkgebleven objectiviteit.48
Eenzelfde teneur treffen we aan in een recensie over Stille avonden. Men jubelt het
letterlijk uit dat Streuvels het fatalisme de rug toegekeerd heeft en met Stille avonden
een ‘blij-makend’ kunstwerk gemaakt heeft. De kritiek op de eerste werken is voorbij:
Zoo we het onlangs verschenen ‘Open lucht’ van onzen Westvlaamschen
novellist uitzonderen, moesten we telkens hoofdschuddend bekennen dat
zijn verhalen ons niet volop bevredigden om hun min of meer fatalistisch
karakter.[...] Me dunkt dat we het nu luidop mogen uitjubelen: Stijn
Streuvel's [sic] ‘Stille Avonden’ is niet slechts heel fijn maar ook
blij-makend kunstwerk! Dit mochten we reeds zeggen over zijn ‘Open
lucht’ maar nog beter over zijn ‘Stille Avonden[’].49
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Wanneer Streuvels in 1906 Het uitzicht der dingen publiceerde, werd de kentering
in de kritiek overduidelijk. In 1907 voorspelde pater Van Mierlo in een bespreking
in Jong Dietschland dat Het uitzicht der dingen ‘onder Str's beste werken zal gerekend
worden’.50 Een belangrijk element in de kritiek was dat Streuvels nu solide katholieke
grond onder de voeten had. Het realisme van zijn beginperiode met Lenteleven werd
door Van Mierlo geminimaliseerd als een aanstellerij van een beginnende artiest:
In dien zin is Str., jawel, een realist geweest. Maar dit realistisch
pessimisme was dikwijls niet meer dan een vorm, een aanstellerij misschien
van een beginnend artiest. [...] Echter had [sic] in zijn laatste werken reeds
een kentering ingezet. In Stille avonden en Openlucht had Str. allengskens
de paden verlaten, waar hij langs gewandeld had in zijn Lenteleven. Met
het Uitzicht der dingen groeit hij vast op Katholieken bodem. (167)
Ter illustratie plaatste pater Van Mierlo in zijn bespreking een tekstfragment uit de
novelle ‘De ommegang’, het derde deel van Het uitzicht der dingen. Het was een
fragment waarin de kerk centraal stond. De manier waarop Streuvels de kerk beschreef
typeerde Van Mierlo als ‘dé dorpskerk in Vlaanderen. En al de menschen die daar
bidden in diepe nederigheid, zullen straks luisteren [...] zooals men preekt te
Ingoyghem wellicht, over den goeden, grooten H. Antonius. [...] Dit is de groote
Eenheid van het land met het volk in hun God! Dit is de ziel van Het uitzicht der
dingen.’ (173)
Streuvels was volgens Van Mierlo zijn ‘ziekelijk pessimisme’ (173) kwijt. ‘Streuvels'
kunst is hier tot rijpheid gedijd. Wat nu, mogen we vragen, heeft er aldus toe
bijgedragen om zijn kunst te verdiepen? Ik meen: juist zijn katholiek-groeien’. (175)
Het pessimisme was volgens Van Mierlo geen deel van het wezen van Streuvels.
Dat was te wijten aan invloeden van buitenaf. ‘Want Streuvels is eigenlijk, wat alle
Vlamingen zijn: de levensblije.[...] Neen, Stijn Streuvels is geen pessimist’. (176-177)
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1907 Joris Delaere in zijn schoolboek Oud
en Nieuw ostentatief schreef dat ‘het nu vast staat dat Streuvels geen pessimist is’.51
De kentering tegenover Streuvels vinden we overigens ook in andere schoolboeken
terug. In 1906 noteerde Albert Bielen in zijn Leidraad (tot de studie van de
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde) dat er over sommige stukken van
Streuvels een waas van pessimisme lag ‘maar toch meenen wij niet dat Streuvels een
pessimist is’.52 In de vierde uitgave uit 1911 was dit reeds aangepast tot ‘en al ligt er
over sommige zijner werken als een waas van pessimisme, de levensblijheid is toch
de grondtoon van zijn werk’.53 Van Neylen en Van Den Dries gaven in 1911 een
herziene en vermeerderde uitgave uit van de Beknopte Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde. De tekst over Streuvels kreeg in die uitgave een andere
dimensie; van het realisme en ‘ondeftig naturalisme’ geen spoor meer. Streuvels is
geëvolueerd in katholieke zin. Opmerkelijk is dat het ‘zwaarmoedig pessimisme’
hier niet met Zola maar wel met de aanvaarde en zelfs bewonderde Tolstoj verbonden
werd:
Zijne eerste novellen verraadden in hem een buitengewoon aangelegd
prozatalent. Hij begon met kleine schetsen en novellen, die hij tot
verscheidene bundels samenbracht: Lenteleven (1899), Zomerland (1900)...
[...] Zijne eerste werken gingen gebukt onder een zwaarmoedig pessimisme,
nagevolgd van Tolstoï, en waaiden een realisme uit dat soms tot ondeftig
naturalisme oversloeg. Van dat ongezonde en ondeftige thans geen sporen
meer: Streuvels' kunst en levensopvatting is thans geëvolueerd in meer
katholieken zin.54
Een jaar later, in 1908, volgde in Zuid en Noord ook de vroeger kritische pater
Bauwens de kentering in de kritiek tegenover Streuvels. Zoals André de Ridder had
ook hij de wijziging in de maatschappelijke status van Streuvels opgemerkt. Hij
vulde de biografische gegevens in het deel Modernen uit 1908 in die zin aan: ‘Hij
trouwde en vestigde zich, in 1905, te Ingoygem, in de buurt van zijn vriend, Pastoor
Hugo Verriest. Daar leeft hij nu van zijn kunst’.55
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Onder invloed van zijn eerder geciteerde confraters Taelman en Van Mierlo56 paste
Bauwens het algemeen oordeel over Streuvels en zijn werk aan. De reminiscenties
aan de negatieve kritiek over Lenteleven en de realistische strekking van zijn
beginwerken bleven evenwel gehandhaafd. Alsof hij toch nog niet helemaal overtuigd
was, bleef Bauwens in zijn woordkeuze scherp; hij had het over het ‘ruw realisme’
dat soms overging in een ‘stootend naturalisme’, dat hij dan gelijkstelde met het
Zolaïsme. Het verschil tussen de commentaren uit 1902 en die uit 1908 was dat de
negatieve kritiek op Lenteleven nu geplaatst werd binnen een voor de critici uitermate
positieve, blije en katholieke evolutie van Streuvels en zijn werken. Van het ‘ziekelijk
pessimisme’ zoals Van Mierlo het formuleerde, was Streuvels misschien nog niet
volledig maar dan toch ‘ongeveer’ genezen:
En Kloos getuigt (N.L. 4, bl. 158): ‘Stijn Streuvels, de sterke, kwam op
als een eik uit den grond zijner vaderen, en groeit steeds breeder en breeder
uit.’ - Na het verschijnen van Stille avonden (1905), Openlucht, Het uitzicht
der dingen (1906), werd dat oordeel in Noord en Zuid nog eens
bekrachtigd. Groot dus is de kunst van Stijn Streuvels. En zijn
tekortkomingen? Die waren vele; die zijn er nog. Wat is vlekkeloos onder
de zon? Stijn Streuvels was pessimist: slechts den zwarten, verlagenden
en ontmoedigenden kant der dingen nam hij in zijn geest op en drukte hij,
als sombere lichtbeelden, in zijn werken af. Van dat ziekelijk pessimisme
is hij ongeveer genezen. - Soms sloeg zijn realisme tot een stootend
naturalisme over. Van dat Zolaïsme zijn er in zijn laatste boeken geen
sporen meer te vinden.
Van zijn godsdienstige overtuiging scheen in zijn werken weinig of niets
door, en de vroomheid van zijn boeren was al te veel voorgesteld als een
zaak van gewoonte en uiterlijken vorm. Op menige bladzijde van Het
uitzicht der dingen straalt zijn geloof en godsdienstzin door. Veel is dus
gereinigd, gekuischt en opgehelderd: ‘Streuvels' kunst is tot rijpheid
gedijd’, zegt P. Van Mierlo.’57
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Bauwens maakte in 1908 echter ook gebruik van de kritische uitlatingen van Taelmans
en Van Mierlo over het werk van Streuvels om zijn eigen scepsis tegenover Streuvels
te blijven uitspreken. De zedelijke bezwaren waren door Stille avonden en vooral
Het uitzicht der dingen dan wel weggewerkt, toch bleef Streuvels in de ogen van
Bauwens niet geschikt. De argumenten werden nu stilistisch, romantechnisch en
taalkundig van aard: Streuvels beschrijft te veel, zijn beschrijvingen staan los van
het dramatisch verloop van het verhaal, zijn personages blijven oppervlakkig getekend
en het gebruik van streektaal blijkt een probleem te zijn voor de leerlingen:
En toch, vele dingen die Streuvels zijn kon, is hij niet. Wat hij nog zal
worden? Wie zal het zeggen? Wie weet wat uit zoo rijk een bron vloeien
kan? - Maar wij spreken alleen van het tegenwoordig oogenblik en de
werken, die hij ons schonk. [...] Streuvels beschrijft te veel en verhaalt te
weinig; zijn tafereelen zijn dikwijls met de handeling niet versmolten,
noch door de handeling vereischt. Als roman is De oogst een mislukt boek.
Streuvels is noch psycholoog noch wijsgeer. Het uiterlijke zijner personages
kan hij ons meesterlijk toonen; maar in hun ziel laat hij ons zelden een
kijkje nemen. [...] Omdat hij te veel photograaf is en te weinig dramatist,
te veel beschrijft en te weinig verhaler, blijven de werken van Stijn
Streuvels een lastige lectuur. Omdat zijn taal nog te sterk Westvlaamsch
is getint, mag die lectuur aan jongelingen die 't gewone Nederlandsch nog
niet machtig zijn, niet zonder voorbehoud aanbevolen worden.58
Alhoewel Bauwens specifiek zijn twijfel uitte over de kwaliteit van De oogst, was
het eerste tekstfragment dat hij daarna opnam een fragment uit die ‘mislukte roman’.59
Het procédé was identiek aan dat in 1902, toen hij kritiek gaf op het debuut Lenteleven
en er ook twee fragmenten uit opnam.
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De canon vóór 1950
De herinnering aan de kritiek van Jacobs heeft in het secundair onderwijs of in
publicaties bestemd voor het secundair onderwijs, nog doorgewerkt tot in de jaren
zestig van de vorige eeuw. J. Roeland Vermeer schreef in het tijdschrift Jeugd en
Cultuur in 1961 dat ‘het verschijnen van zijn eerste boek, de schetsenbundel
Lenteleven [...] hem intussen algemene erkenning [had] gebracht, zo men althans wil
afzien van een kleinzielige betutteling juist van een katholiek orgaan als Het Belfort’.60
Eric Derluyn herinnerde eveneens in 1961 de leerlingen van het Klein-Seminarie te
Roeselare nog even aan deze feiten n.a.v. een themanummer over Streuvels in het
schooltijdschrift De Boom: ‘We kennen de polemieken van een zekere Jacobs, waarin
hij Streuvels als een onzedige schrijver uitscheldt [...] en dan die onderpastoor van
Avelgem, die de inwoners ging waarschuwen tegen het boek’.61 In datzelfde jaar gaf
Westerlinck toe dat de kritiek van Jozef Jacobs in Het Belfort onterecht kwaad bloed
had gezet: ‘Ik denk, bijvoorbeeld, aan een van die potsierlijke én zielig-trieste
katholieke boekbesprekingen, verschenen in het katholieke tijdschrift Het Belfort
(1899) [...]. En dan was men nog verwonderd dat in Vlaanderen het anti-klerikalisme
groeide.’62
Ondanks de kritiek was en bleef Lenteleven bij de schoolboekenmakers populair.
Ook al verwees men nog dikwijls naar de moeilijke omstandigheden bij de publicatie
ervan, Lenteleven was vóór 1950 één van de bundels van Streuvels waaruit het vaakst
tekstfragmenten voor schoolboeken werden geselecteerd.63
Wanneer we de novellen uit Lenteleven afzonderlijk bekijken, moeten we constateren
dat niet alle novellen uit deze debuutbundel in de periode 1900-1950 evenredig
aangewend werden.64 Van de dertien novellen uit Lenteleven waren er op een paar
uitzonderingen na65 vijf novellen dominant aanwezig in de schoolboeken. We geven
de titels van deze novellen telkens gevolgd door het
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aantal keren dat ze als fragment voorkwamen: ‘De witte zandweg’ (13), ‘Lente’ (27),
‘In de vlage’ (9), ‘'s Zondags’ (32) en ‘Een ongeluk’ (15). Wanneer we het gebruik
van de fragmenten per onderwijsnet nagaan, zien we een duidelijk onderscheid tussen
het officieel onderwijs en het katholiek onderwijs. We plaatsen de cijfers per novelle
en per onderwijsnet naast elkaar om een vergelijking mogelijk te maken. De volgorde
van de titels is die van de novellebundel:
Naam van de novelle
De witte zandweg

Officieel
0

Katholiek
13

Lente

1

26

In de vlage

1

8

's Zondags

2

30

Een ongeluk

15

0

‘'s Zondags’ en ‘Lente’ zijn koploper voor het katholieke net. Opvallend is dat de
novelle ‘Een ongeluk’ in het katholieke helemaal niet werd aangewend maar
integendeel bijzonder populair was in het officieel onderwijs. Eén van de belangrijke
schoolboekenreeksen bestemd voor het officieel onderwijs was De Gouden Poort,
samengesteld door Julien Kuypers. De reeks liep tussen 1925 en 1972. De novelle
‘Een ongeluk’ werd reeds in de eerste uitgave opgenomen.66 Verhoudingsgewijs werd
Lenteleven in de periode 1900-1934 iets frequenter aangewend dan in de periode
1935-195067: in de eerste periode kwam statistisch gezien een novelle uit Lenteleven
per 2,9 boeken voor terwijl men in de volgende periode reeds 3,7 boeken nodig had
om een novelle uit Lenteleven aan te treffen.
In de marge van de receptie van Lenteleven in het secundair onderwijs hebben we
het gebruik ervan in de periode 1935-1950 ook gepositioneerd tegenover de andere
werken van Streuvels.68 We hebben hiervoor 205 schoolboeken uit die periode
geïnventari-
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seerd. Lenteleven blijkt in die periode het op één na meest gebruikte boek voor de
keuze van literaire fragmenten in schoolboeken te zijn. Enkel Prutske kwam met 62
selecties frequenter voor. Om het overzicht leesbaar te houden, geven we hier de
werken die door de samenstellers meer dan 10 keer geselecteerd werden: Prutske
met 62 selecties, gevolgd door Lenteleven (54), De vlaschaard (51), Het kerstekind
(40), Zonnetij (met voornamelijk De oogst) (35), Openlucht (33), Dodendans (met
voornamelijk ‘Een speeldag’) (24), Minnehandel (19), Reinaert de vos (17), Stille
avonden (15), Zeelieden en zeevisserij (13), Het uitzicht der dingen (11), Najaar
(11).
Naam van het geselecteerde werk
Prutske (1922)

Aantal selecties
62

Lenteleven (1899)

54

De vlaschaard (1907)

51

Het kerstekind (1911)

40

Zonnetij (1900)

35

Openlucht (1905)

33

Dodendans (1901)

24

Minnehandel (1903)

19

Reinaert de vos (1921)

17

Stille avonden (1905)

15

Zeelieden en zeevisserij (1934)

13

Het uitzicht der dingen (1906)

11

Najaar (1909)

11

Opmerkelijk voor de periode 1935-1950 blijft het veelvuldig gebruik van
fragmenten uit de eerste werken: Lenteleven, Zonnetij, Dodendans, Minnehandel tot
en met De vlaschaard. Boeken die later tot de canon zijn gaan behoren, komen in
het lijstje bijna of helemaal niet voor. De teleurgang van den Waterhoek (1927) wordt
slechts
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vijf keer geselecteerd (in één schoolboekenreeks Zuid en Noord), Langs de wegen
(1902) heeft amper één selectie en Het leven en de dood in den ast (1926) komt
nergens voor. Aan de andere kant wordt het door de katholieke kritiek fel bejubelde
Het uitzicht der dingen uit 1906 matig geselecteerd. Uit de voorlopige inventaris
blijkt dat er in de literaire canon vóór 1950 andere werken dominant aanwezig zijn
dan in de huidige canon het geval is.

Aan pater Bauwens stel ik voor ‘De kruisdagen’ op te nemen
In de bio- en bibliografieën en in de bijhorende commentaren van de onderzochte
schoolboeken geven de samenstellers niet rechtstreeks aanwijzingen waarom zij een
bepaald fragment opnemen. Er zijn echter wel een aantal factoren die de individuele
keuze van de samenstellers kunnen hebben beïnvloed. Een eerste factor is dat veel
schoolboeken in de periode 1900 tot 1950 opgebouwd waren rond thema's als
godsvrucht, de dagdelen, de seizoenen, het kind, kerkelijke feesten of rond thema's
die met de stijlleer en het schrijven van opstellen te maken hadden. Men gebruikte
voor de schoolboeken van de eerste jaren van het secundair onderwijs dikwijls
fragmenten die net pasten binnen een thema of die daarvoor een illustratie moesten
vormen. Dikwijls werden fragmenten gekozen omwille van woordenschatuitbreiding,
om de leerlingen stilistische oefeningen te laten maken of om een zinsconstructie te
ontleden zoals dat in de les Latijn gebeurde. We noemen dit het utilitair gebruik van
de literatuur. Men bedacht voor de fragmenten dan een passende titel, die de leerlingen
het verband met het thema en met de inhoud van het fragment duidelijk moest maken.
Bij Streuvels was men aan het goede adres om kind- en natuurgebonden thema's,
maar ook om religieuze thema's te illustreren. Wat niet wilde zeggen dat deze
fragmenten de essentie van de novelle of de roman waaruit ze kwamen naar voor
brachten.
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Dat de geselecteerde fragmenten niet altijd de echte betekenis van Streuvels aan de
leerlingen toonden, werd door André Demedts in 1951 in een vrij openhartig maar
scherp artikel als volgt verwoord:
Wij hebben een eerste maal, tussen ons vijftiende en twintigste jaar met
hem kennis gemaakt. Toen was er nog veel dat wij moesten bewonderen,
omdat ons op school werd ingeprent dat we daartoe verplicht waren, indien
we niet als Beotiërs wilden aangemerkt worden: prachtige
natuurbeschrijvingen, meesterlijke volzinnen die een halve bladzijde lang
zijn en verbijsterend schone woorden waarin de geur en de kleur van onze
aarde gebakken zit. Dat was de Streuvels van de fragmenten, die in onze
bloemlezingen prijkten en er na dertig jaar nog altijd instaan, het geijkte
beeld dat met even taaie als onbegrijpelijke volharding aan duizenden
leerlingen wordt getoond en zij in hun herinnering meedragen, zonder zich
bewust te worden dat het niet met de werkelijkheid strookt.69
Een tweede factor die bij het kiezen van tekstfragmenten een rol speelde, was de
actualiteit. Sommige schoolboekenmakers volgden de literaire productie van de
contemporaine auteurs goed op. In 1909 stonden er reeds vier fragmenten van De
vlaschaard in de nieuwe uitgave van Zuid en Noord. Wanneer Cyriel Buysse in 1910
Het ezelken op de markt bracht, stond twee jaar later een uitvoerige commentaar over
dit boek met een fragment in Zuid en Noord. Er werden soms ook suggesties gedaan
om een bepaald fragment op te nemen in een schoolboek, maar van een systematische
keuzebepaling kunnen we hier niet spreken. In een niet gepubliceerde brief van 20
september 1907 stelde Streuvels zelf de opname van een tekstfragment uit zijn werk
voor.70 De brief was vermoedelijk gericht aan een jezuïet: de aanspreking is
‘Eerweerde’ en Streuvels antwoordt wellicht op een vraag van pater Bauwens. Hij
suggereert om het fragment ‘De kruisdagen’ uit De vlaschaard op te nemen in Zuid
en Noord.71
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Eerweerde,
Aan Pater Bauwens stel ik voor ‘De kruisdagen’ op te nemen in ‘Zuid en
Noord’ - een gedeelte of het geheel naar zijn goeddunken. Dat stuk is een
fragment van ‘De vlaschaard’ en is verschenen in het De Pla - Nr. van de
‘Vlaamsche Vlagge’. Gaarne ontving ik van hem een paar expl. van de
nieuwe bloemlezing als ze verschenen is.
Uwe twee vraag zal ik voldoen zoogauw ik iets van dien aard tegenkom
- nu heb ik geen tijd om te zoeken.
Hoogachtend en
genegen
Str.
Pater Bauwens heeft het fragment ‘De kruisdagen’ noch gedeeltelijk, noch in zijn
geheel ooit in één van zijn uitgaven van Zuid en Noord gebruikt. Soms werd de
suggestie voor een fragment wel overgenomen, alhoewel het oorzakelijke verband
tussen suggestie en opname moeilijk te bewijzen is. In zijn artikel ‘Streuvels'
naoorlogsch Werk’ beschreef Joris Eeckhout in 1931 de terugkeer van de familie
Lateur naar het Lijsternest tijdens de Eerste Wereldoorlog en de manier waarop
Prutske dat allemaal ervaart: ‘Hoe heerlijk een pret haar avontuurtje met dien
engelschen generaal! Dit kiekje zal morgen onze beste bloemlezingen illustreeren!’72
De tijdsaanduiding ‘morgen’ is hier wel een rekbaar begrip. Pas wanneer pater Emiel
Janssen de reeks Zuid en Noord overnam van pater Bauwens, voegde hij in 1937 in
de eerste uitgave van deel 1 het fragment ‘Prutske en de Engelsche generaal’ toe.
Naast het utilitair gebruik van tekstfragmenten en het volgen van de actualiteit kunnen
de bloemlezingen uit het werk van Streuvels een inspiratiebron geweest zijn voor de
samenstellers van de
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schoolboeken. We hebben in de bloemlezingen die vóór 1950 op de markt gebracht
werden, nagegaan of de fragmenten die uit Lenteleven opgenomen werden,
overeenkwamen met de fragmenten die men in de schoolboeken gebruikte. De
bloemlezingen verschenen in 1903, 1906, 1911, 1914 en 1934.73 In de eerste
bloemlezing Duimpjesbundel (1903) werd de novelle ‘'s Zondags’ volledig
opgenomen.74 In de Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels (1906) ingeleid
door Prosper Van Langendonck werden de novellen ‘De witte zandweg’, ‘In den
voorwinter’ en ‘'s Zondags’ volledig opgenomen en werd uit de novelle ‘Lente’ een
fragment van 18 bladzijden overgenomen.75 In 1911 verscheen de bloemlezing De
witte zandweg / 's Zondags waarin beide novellen integraal opgenomen werden.76 In
de uitgebreide thematische bloemlezing Uit Stijn Streuvels' werken. Gevoel en leven
(twee delen) en Natuur (een deel) uit 1914 komen fragmenten voor uit ‘Lente’, ‘Een
ongeluk’ en ‘Wit leven’.77 En in de bloemlezing Proza (1934) tenslotte werd de
volledige tekst van ‘Lente’ opgenomen.78
De keuze van de novellen in de bloemlezingen komen op één novelle na (‘In de
vlage’) volledig overeen met de novellen waarvan men in de schoolboeken gebruik
maakte.79 Deze vaststelling zou op een beïnvloeding kunnen wijzen. De eerste
fragmenten van Streuvels in de schoolboeken dateren echter uit 1902. De eerste
bloemlezing dateert uit 1903. Anderzijds heeft men in de uitgaven van de
schoolboeken na 1903 voor geen andere novellen uit Lenteleven gekozen dan diegene
die in de bloemlezingen stonden met uitzondering van de novelle ‘In de vlage’. In
de bloemlezingen uit het werk van Streuvels nam men dikwijls een volledige novelle
op. Dit gebeurde minder frequent in de schoolboeken. Waar men in de bloemlezingen
een beperkt fragment opnam, hebben we dit geijkt aan het Volledig Werk80 net zoals
we dat gedaan hebben met de fragmenten uit de schoolboeken. Ook uit deze ijking
kon geen overeenkomst vastgesteld worden. Echte beinvloeding is derhalve moeilijk
aantoonbaar.
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Een vierde factor die in de keuze van teksten een rol speelde, was de behandelde
thematiek. Dat bepaalde novellen (of delen daaruit) inhoudelijk beter aansloten bij
het katholieke net is duidelijk. Het verhaal van Horieneke en haar eerste communie
lag in dat opzicht voor de hand. Men maakte gretig gebruik van de voorbereiding
van de communie en het hele kerkelijke gebeuren. Het fatalistische einde waarbij
Horieneke mee moet gaan werken ‘bij de boer van de Pacht’ en haar moeder die
vreest ‘dat ze daar vernozeld wordt’,81 werd in de fragmenten zorgvuldig vermeden.
Het thema van de novelle ‘'s Zondags’ werd soms in katholieke zin geïnterpreteerd.
Geurts legde in een bespreking van de novelle ‘'s Zondags’ de nadruk op de
deugdzaamheid van de jonge koewachter en op het zondagse karakter van het hele
gebeuren, de rustdag:
We gevoelen sympathie voor den kerngezonden jongen koewachter, den
vroegen rakker die, thans wijzer geworden, gaarne werkt en 's Zondags
de verdiende stuivers aan moeder afgeeft. [...] We keuren de liefhebberij
(van het duivenmelken) volkomen goed op voorwaarde dat zij geen
aanleiding geeft tot onredelijke tijd- en geldverspilling, vaak ten nadele
van het huisgezin.[...] Onze beide knapen beschouwen blijkbaar die
liefhebberij als een middel tot verpoozing na den arbeid.
Het type van den zondagvierenden en in het zondagspak gestoken
koewachter is realistisch-plastisch, met strenge objectiviteit geboetseerd.82
Anderzijds constateren we dat de novelle ‘Een ongeluk’ niet gebruikt werd in de
schoolboeken van het katholieke net maar wel in de schoolboeken bestemd voor het
officiële net. Thematisch bevat dit verhaal geen referenties aan het religieuze en het
verhaal is (samen met de novelle ‘Slenteren’) uitzonderlijk gesitueerd in een stedelijke
omgeving.83 ‘Een ongeluk’ was ook Streuvels' eerste publicatie in Van Nu en Straks.
Willy Spillebeen beweert in zijn opstel ‘Op den dool en andere vroege verhalen’ dat
‘Een ongeluk’
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vaak gezien wordt als een toegeving aan de Van Nu en Straksers.84 Filip De Pillecyn
schrijft in dezelfde zin: ‘de zorg om goed te doen en de zoo hoog aangeziene
kunstrechters te behagen had dwingend gewerkt.’85 In Avelghem zegt Streuvels daar
zelf over: ‘het onderwerp [is] mogelijks ontstaan onder invloed van lectuur uit dien
tijd en met 't inzicht om in den toon te blijven, mij aan te passen met de atmosfeer
van het tijdschrift.’86 Het inhoudelijk ontbreken van natuurelementen, godsdienstige
referenties en lokale zeden en gebruiken maakt samen met de ruimtelijke situering
en de publicatie ervan in Van Nu en Straks dat de novelle ‘Een ongeluk’ buiten de
traditionele verhalen stond die men in de katholieke bloemlezingen opnam.

De evolutie van de literaire canon
De canon van de werken van Streuvels zoals we die nu kennen, spreekt over de reeds
hoger geciteerde grote vijf: De oogst, Langs de wegen, De vlaschaard, Het leven en
de dood in den ast en De teleurgang van den Waterhoek.87 Exemplarisch voor deze
canon was de lectuurlijst uit 1972 voor de studenten van de eerste kandidatuur
Germaanse filologie aan de K.U. Leuven voor een lessenreeks over Streuvels.88 Deze
verplichte lectuurlijst was identiek aan de canon die Tom Sintobin in 1998 vermeldt.
Wanneer men echter een vroegere periode onderzoekt, blijkt dat men toen in hoge
mate andere werken gebruikte om fragmenten voor de schoolboeken te selecteren:
Lenteleven (1899), Zonnetij met De oogst (1900), Dodendans met ‘Een speeldag’
(1901), Minnehandel (1903), Openlucht (1905), Stille avonden (1905), Het uitzicht
der dingen (1906), De vlaschaard (1907), Het kerstekind (1911) en Prutske (1922).
Frank Baur schreef dat ‘Lente’, De oogst, ‘Een speeldag’, Het kerstekind, De blijde
dag, De vlaschaard en Prutske de meest blijvende werken van Streuvels zijn.89 Zijn
lijst uit 1952 leunt sterk aan bij de selectie van fragmenten in de schoolboeken uit
de periode 1900-1950.
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Ongeveer vijftien jaar geleden sprak Jooris van Hulle90 na een beknopt vergelijkend
onderzoek van recente schoolboeken nog van een ‘voorzichtige’ aanwezigheid van
Streuvels. Hij wees Lenteleven, Langs de wegen, De vlaschaard en Het leven en de
dood in den ast aan als de ‘toppers’ waaruit men fragmenten haalt. Hij ziet in de
periode die hij nagekeken heeft (grosso modo 1973-1994) ook geen verschuivingen
in de keuze van de fragmenten. Systematisch onderzoek van de schoolboeken uit de
periode 1950-2010 zal de nodige gegevens moeten opleveren om de verdere positie
van het debuut Lenteleven en van de andere werken van Streuvels te kunnen situeren.
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ten zuiden van Moskou. Hij werd er geboren en zou er na een reeks omzwervingen in 1861
opnieuw gaan wonen.
43 Getuige de inleiding van Jules Persyn: ‘We kennen hem allen, den ouden Tolstoj, uit beeltenis
of lichtprent. We treffen hem aan overal, thuis en op straat, in óns tijdschrift of in om 't even
welk op de toonramen. [...] er zijn Tolstoj-sigaren en Tolstoj-beschuiten. Tolstoj's naam en
beeld bevolken de wereld, de hooge en de lage.’ (Jules Persyn, o.c., p. 303)
44 Karel Vanhaesebrouck, ‘Dat boekje heeft mij echter den klop gegeven. Stijn Streuvels in de
ban van Tolstoj’, in: Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt (red.), Stijn Streuvels en de Europese
literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap,
2010, p. 107.
45 André de Ridder, o.c., resp. p. 141-142, p. 145, p. 154-155.
46 Zie noot 31.
47 André de Ridder, o.c., p. 157.
48 A. Taelman, ‘Stijn Streuvels en René Bazin’, in: Dietsche Warande en Belfort 5 (eerste halfjaar)
(1906), p. 450.
49 D.v.M., ‘Boekennieuws’, in: Dietsche Warande en Belfort 5 (eerste halfjaar) (1906), p. 231-232.
50 Jozef Van Mierlo, ‘Het Uitzicht der Dingen’, in: Jong Dietschland 9 (1906-1907) 3
(Paaschaflevering 1907), p. 164-178. Het citaat op p. 168.
51 Zie noot 2.
52 Albert Bielen, Leidraad (tot de studie van de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde).
Tongeren: Demarteau-Thys & zoon, 1906 (derde uitgave), p. 83.
53 Albert Bielen, Leidraad (tot de studie van de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde).
Tongeren: Demarteau-Thys, 1911 (vierde uitgave), p. 107.
54 W. Van Neylen en A. Van Den Dries, Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
Lier: Taymans, 1911 (derde, herziene en vermeerderde uitgave), p. 250-251.
55 Evarist Bauwens, Zuid en Noord, Modernen. Bloemlezing. Dienende tot aanhangsel bij deel 3.
[Brugge]: Desclée De Brouwer, 1908, p. 189.
56 Taelman en Van Mierlo waren zoals Bauwens jezuïeten.
57 Evarist Bauwens, Zuid en Noord, Modernen, beide citaten op p. 189-190.
58 Evarist Bauwens, Zuid en Noord, Modernen, citaat op p. 190-191.
59 Het is een fragment uit Zonnetij (1900), specifiek uit de novelle De oogst. Het fragment kreeg
in Zuid en Noord de titel ‘De Vlaamsche pikkers op 't Fransche koornveld’. Dit fragment vinden
we terug in Stijn Streuvels, Volledig Werk, deel 1. [Brugge]: Orion / Desclée De Brouwer, 1971,
p. 460-462.
60 J. Roeland Vermeer, ‘Stijn Streuvels en zijn werk’, in: Jeugd en Cultuur (1960-1961) 7 (mei
1961), p. 288.
61 Erik Derluyn, ‘Wanneer de bakker gaat schrijven over de oogst’, in: De Boom (1961) 5 (Stijn
Streuvelsnummer oktober 1961), p. 25.
62 Albert Westerlinck, ‘Weer een uur met Streuvels’, in: Albert Westerlinck, Alleen en van geen
mens gestoord. Verzamelde opstellen - Tweede reeks. Leuven: Davidsfonds, 1964, p. 121-136.
Zijn tekst dateert wel uit 1961.
63 Hierover bereiden we (o.l.v. prof. dr. J. van Iseghem) een proefschrift voor aan de K.U. Leuven:
De receptie van Stijn Streuvels en van Cyriel Buysse in de schoolboeken van het secundair
onderwijs in Vlaanderen (1900-2010). Een toetsing aan de literaire en maatschappelijke
omgeving en aan de pedagogisch-didactische visies.
64 Voor de telling van deze gegevens baseren we ons op een voorlopig corpus van 342
schoolboeken, uitgegeven tussen 1900 en 1950. (Hierbij wordt elke uitgave of elke druk van
een schoolboek als een apart schoolboek geteld). Voor de schoolboekenreeks Zuid en Noord
hebben we enkele bijkomende uitgaven tot 1955 mee opgenomen omdat net bij de overgang
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1950-1951 de reeks aanzienlijk herwerkt werd door de nieuwe samensteller Joris Noë. We
hebben dit ook gedaan voor Nederlands taalboek van Martens & Meyers uit 1951 omdat dit
een voorbereidend deel was voor andere uitgaven en van dezelfde auteurs: Nederlands taalboek
deel 2 uit 1953 en deel 3 uit 1955. Voor het schoolboek Binnen en Buiten XIII namen we een
uitgave uit 1952 mee op omdat dit de enige beschikbare uitgave was van deel XIII.
We hebben nog drie andere selecties gevonden die niet in de tabel opgenomen zijn omwille
van een te geringe frequentie: twee selecties uit de novelle ‘In den voorwinter’ en één uit de
novelle ‘Wit leven’.
Julien Kuypers, De Gouden Poort. Bloemlezing (eerste deel). Antwerpen: De Sikkel, 1925, p.
3-5.
In het kader van verder onderzoek (zie noot 63) hebben we de periode 1900-1950 in twee
perioden ingedeeld (1900-1934 en 1935-1950) om de mogelijke effecten van de Tweede
Wereldoorlog en de positie van Streuvels daarin op de schoolboeken te kunnen nagaan.
In het kader van verder onderzoek (zie noot 63) zal de positionering van de werken van Streuvels,
die in de schoolboeken gebruikt werden, onderling tegenover elkaar geplaatst worden voor heel
de periode 1900-2010.
André Demedts, ‘Stijn Streuvels ter ere’, in: Dietsche Warande & Belfort 51 (1951) 6, p. 449.
De originele brief bevindt zich in het Archief van de Vlaamse jezuïeten te Heverlee in de map
BE/942855/1595/1144.
Dit fragment vinden we terug in Stijn Streuvels, Volledig Werk, deel 2. [Brugge]: Orion / Desclée
De Brouwer, 1972, p. 551-554. Het fragment ‘De kruisdagen’ verscheen als apart fragment in
De Vlaamsche Vlagge, XXXIII, 1907 (afl. 3 = Alfons Deplanummer), p. 129-132. Zie Rob
Roemans en Hilda van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels, p. 155.
Joris Eeckhout, ‘Streuvels' na-oorlogsch Werk’, in: Dietsche Warande & Belfort 31 (1931) 10,
p. 752.
Rob Roemans en Hilda van Assche, o.c., p. 67-75.
Duimpjesbundel. Maldegem: V. Delille, 1903. De novelle ‘'s Zondags’ staat op p. 7-13.
Stijn Streuvels, Bloemlezing. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1906. (De kaft van
het boek vermeldt de naam van de auteur en de titel zoals aangegeven. Op de binnenbladzijde
staat Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels. We hebben voor ons onderzoek de Vlaamse
editie gebruikt met voorwoord van Prosper Van Langendonck. De novelle ‘De witte zandweg’
staat op p. 44-51, ‘In den voorwinter’ op p. 52-55, het fragment uit ‘Lente’ op p. 56-73 en 's
Zondags' op p. 74-78.
Stijn Streuvels, De witte zandweg. 's Zondags. Amsterdam: Veen, 1911. De novelle ‘De witte
zandweg’ staat op p. 5-22 en de novelle ‘'s Zondags’ op p. 23-31.
Uit Stijn Streuvels' werken. Gevoel en leven (twee delen), Natuur (een deel). Amsterdam: Veen,
1914. Deze bundels werden samengesteld door Joz. Geurts. De fragmenten uit ‘Lente’ staan
resp. op p. 31-34, 65-69, 69-72 en 72-82 van Gevoel en leven, deel 1. Het fragment uit ‘Een
ongeluk’ staat op p. 105-108 van Gevoel en leven, deel 2. Het fragment uit ‘Wit leven’ staat op
p. 109-112 van Gevoel en leven, deel 2.
Stijn Streuvels, Proza. Mechelen: Het Kompas, 1934. De novelle ‘Lente’ wordt integraal
opgenomen op p. 11-91.
Zie noot 65. We rekenen de beperkte selecties uit ‘In den voorwinter’ en ‘Wit Leven’ hier
uiteraard mee.
Stijn Streuvels, Volledig Werk. [Brugge]: Orion / Desclée De Brouwer, 1971-1973, 4 vol.
Stijn Streuvels, Volledig Werk, deel 1. [Brugge]: Orion / Desclée De Brouwer, 1971, resp. p.
232 en 234. Het woord ‘vernozeld’ wordt in Stijn Streuvels, Volledig Werk, deel 1, p. 234
voetnoot 5 als ‘zedelijk geknakt, bedorven’ verklaard.
J. Geurts, Proeven van Letterkundige Ontledingen (tweede deel). Hasselt: Sint-Lambrechtsgilde
van Limburg, 1906, p. 174 en p. 175.
André Demedts sprak over een gedeeltelijke mislukking omdat Streuvels voor de situering van
het verhaal zijn streek verlaten had. (André Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik op leven
en werk. Brugge: Orion / Desclée De Brouwer, 1971, p. 64). Speliers poneert dat Streuvels
wilde tegemoet komen aan de stedelingen Vermeylen en De Bom door het verhaal in de stad
te situeren. (Hedwig Speliers, Dag Streuvels, ik ken den weg alleen. Leuven: Kritak, 1994, p.
140). Kathryn Smits beschrijft aan de hand van de autobiografische geschriften van Streuvels
en de briefwisseling aan De Bom de ontstaansgeschiedenis van de novelle ‘Een ongeluk’.
Streuvels moest in die periode - 1896 - naar Gent. Zij spreekt over ‘de gehate stad (bij Streuvels
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zijn leven lang de negatieve pendant van de geliefde landelijke rust).’ (Kathryn Smits, o.c., p.
19)
Willy Spillebeen, ‘Op den dool en andere vroege verhalen van Stijn Streuvels’, in: Marcel De
Smedt (red.), Ik was een versnoekte kwâjongen in mijn tijd... Streuvels' debuutbundel Lenteleven.
Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 2002, p. 159.
Filip De Pillecyn, Stijn Streuvels en zijn werk. Tielt: Lannoo, 1932, p. 28.
Stijn Streuvels, Avelghem, p. 269-270.
Tom Sintobin, o.c., p. 116.
In het academiejaar 1972-1973 liet prof. dr. M. Janssens, in een eenmalige lessenreeks, de
studenten van de eerste kandidatuur Germaanse filologie aan de K.U. Leuven voor het vak
moderne literatuur een heel jaar werken over Streuvels. Er waren vijf werken die verplicht
moesten gelezen worden: De oogst, Langs de wegen, De vlaschaard, Het leven en de dood in
den ast en De teleurgang van den Waterhoek. Zie: Marcel Janssens, 1ste Kand. Germ. Fil.
1972-1973. Moderne Nederlandse Teksten. Streuvels. Lectuurlijst en programma. K.U. Leuven,
1972. Marcel Janssens had in 1972 deel twee van het Volledig Werk van Stijn Streuvels
samengesteld en uitvoerig ingeleid.
Frank Baur, ‘Streuvels gehuldigd door Vlaanderen’, in: West-Vlaanderen 1 (1952) 1, p. 5.
Jooris Van Hulle, ‘Streuvels: ook voor adolescenten? Over de aanwezigheid van Stijn Streuvels
in schoolbloemlezingen’, in: Piet Thomas (red.), Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het Stijn
Streuvelsgenootschap. Tielt: Lannoo, 1995, p. 164-165.
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Uit de briefwisseling Stijn Streuvels - Ernest Claes1
Marcel De Smedt
Dames en heren,
Van de samenstellers van het programma van vandaag mocht ik een thema naar
keuze behandelen, wel te verstaan in verband met Streuvels natuurlijk. Ik neem aan
dat u op deze 15de augustus, en op dit uur, niet zit / staat te wachten op een uitvoerige,
hoogdravende, academische uiteenzetting. Daarom heb ik gekozen voor een wat
luchtiger onderwerp, en zal ik enkele fragmenten aanhalen uit de briefwisseling Stijn
Streuvels-Ernest Claes.2
In de afgelopen twee jaar heb ik een tiental Leuvense letterenstudenten bij wijze van
‘bachelorpaper’ zoals dat nu heet, briefwisseling tussen Streuvels en Claes laten
uitgeven.
Beide auteurs en ook hun echtgenotes waren met mekaar bevriend, en zagen mekaar
geregeld. Ernest Claes logeerde bijvoorbeeld meermaals, soms voor enkele dagen,
in het Lijsternest.
In totaal zijn er meer dan 350 brieven en briefkaarten over en weer bewaard, ruim
160 alleen al uit de jaren 1919-1922, waartoe ik me hier zal beperken. Beide auteurs
geven commentaar op politieke toestanden (Claes was trouwens verslaggever in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers en zat dus op de eerste rij). Ze
becommentariëren literatuur (eigen werk en dat van collega's), en ze hebben het ook
over allerlei meer persoonlijke en familiale toestanden - soms op een wat plagerige
manier.
In 1919 wordt Streuvels 48 jaar; Claes is een stuk jonger: hij wordt er dan 34. De
oudere kinderen van Streuvels - Paula en Paul - zijn dan op kostschool. Alleen kleine
Dina, Prutske, is thuis. Op 29 no-
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vember 1919 schrijft Streuvels aan Claes over het bezoek van Sinterklaas aan Prutske:
Dina heeft gister bezoek gekregen van St Niklaas - een gebuur met een
stuk schilderskiel aan, modderschoenen, een papieren mijter op en een
stok uit de haag. Ge hadt Dina moeten zien op de knien vallen en de
benedictie vragen en dan alles opsommen wat ze wilde krijgen. 't was om
dood te vallen, dien ernst. Een uur later had de fantazie er al gouden
schoenen bij getooverd - een gouden staf en gouden baard, enz.
Waarop Claes op 12 december antwoordt dat ook hij in de volle Sinterklaaskoorts
heeft doorgebracht, en zijn kleine Eric almaar door over de heilige man heeft moeten
vertellen; ‘'k Ben bijna zot verteld van Sinterklaas’ zucht hij.
In een brief van 18 januari 1920 bericht Streuvels dat ‘metsers en andere ambachten’
nog altijd bezig zijn de oorlogsschade aan het Lijsternest te herstellen, ‘en de daguren
loopen op gelijk paternosterbeiers’ zegt hij. Maar hij heeft ook goed nieuws: hij heeft
bijzonder heerlijke tabak; luister maar:
Zeg, mijn toebak is dees jaar iets zoo bz. heerlijks dat ge't niet droomen
kunt - mengeling van boerentoebak-havana en Maryland. een plezier om
smooren! Ware 't niet dat alles gestolen wordt op de treinen, 'k zou er u
een échant[illon] s[ans] valeur opsturen om u eens te laten rieken. In den
huiselijken kring gaat het kalm en rustig. elk is aan zijne bezigheid en
verder bemoeien wij ons met niets.
In zijn brief van 22 januari 1920 vertelt Claes over het huwelijk van Gust van
Cauwelaert waarop hij met zijn vrouw is uitgenodigd. Het echtpaar Claes logeert de
nacht voor de trouw bij Frans, de broer van Gust. Maar die zit volop in de verhuis
en op de logeerkamer zijn er blijkbaar nog geen gordijnen:
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's Avonds op de logeerkamer. Daar zijn nog geen gordijnen of stores aan
de ramen. Voor mij was dit een klein bezwaar, ben daar wel aan gewoon,
durf gerust mijn bloote beenen laten zien aan al wie ze bekijken wil, en
vind het op stuk van zaken zelf een beetje interessant. Sté is echter, wat
haar eigen persoon betreft, van een heel andere meening. Die wou absoluut
iets voor de ruiten hebben, die betrouwde de menschen niet van 't huis
vlak tegenover, - en ik hing dus mijn overjas voor 't raam, spande hem
open met spelden, en mevrouw Stephanie Claes-Vetter kon overgaan tot
de operaties van 't ontkleeden. Ik lag in 't bed, doodmoe. Om de twee-drie
minuten viel de jas (de spelden hielden niet goed) en hoorde ik een
angstkreet: Nest, Nest! - en ik vloog telkens mijn bed uit, bracht de zaken
in orde, sprak een paar geruststellende woorden, en de operatie ging voort.
Claes heeft als verslaggever van de Kamer nog sterkere verhalen. Op 29 juli 1920
is een aantal Oud-strijders de Kamer van Volksvertegenwoordigers binnengedrongen.3
Aanleiding was de discussie omtrent de dotatie aan de Oud-strijders. Claes beschrijft
de bestorming van de Kamer:
Frans, de scene die 'k hier verleden week heb bijgewoond is tien romans
waard. Die bestorming van de Kamer, de inval, het huilen, de patres
conscripti die ‘als beelden’ zaten te sidderen, de koppen van die mannen
die nog verblufter waren dan de deputes [sic] zelf - het lawaai, 't rammelen
van de glasscherven, die kerels boven op de tafels van stenographie en
redaction - Jongens! Jongens! ik heb het hier niet durven zeggen, maar 't
is eigenlijk het mooiste ding dat ik ooit gezien heb, - objectief beschouwd.
En subjectief beschouwd was het tamelijk schoelieachtig. Ze waren zelf
beschaamd, en verrast dat ze zoo iets gedurfd hadden.
Nu staan er elken dag gendarmen te paard rond de Kamer: alle straten die
toegang geven tot het Palais des Nations zijn afgezet.
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Om binnen te komen moet ge op zijn minst 5 keeren uw paspoort toonen.
En dan Streuvels' te verwachten reactie in zijn brief van 7 augustus:
In de Kamer v. Volksvert. zal 't wel homerisch geweest zijn, met een
greintje fantazie kan men zich zooiets voorstellen, doch gelukkig de
bevoorrechten die het aanschouwen mochten.
Op 4 oktober 1920 schrijft Streuvels dat het blad Het Vlaamsche Land een nummer
wil wijden aan zijn persoon en zijn werk. Hij vraagt Ernest Claes te proberen dat
plan de redactie uit de kop te praten. Streuvels vindt namelijk dat er aan een nog
levend auteur geen aandacht moet worden besteed, althans niet aan zijn persoon.
Wel heeft hij er niks op tegen dat men zijn boeken bespreekt, maar over het vak van
schrijver als dusdanig moet niet gepraat worden:
Mijn vak beschouw ik als een klompenmaker zijne klompen en een bakker
zijn broodjes - over die dingen moet niet gepraat worden - 't is eerlijk werk,
meer niet. 't Is ten andere mijne innige overtuiging: dat er over een levend
en werkend schrijver, geene algemeene uitspraken moeten gedaan worden
- [...] - eens als een artist begint te suffen of gaga wordt, of als hij gestorven
is, wordt het tijd een synthetisch ‘Beeld’ op te maken en van zijne
beteekenis te spreken - dàn eerst valt hij onder ‘gemeen domein’ en wordt
hij ‘produit d'analyse’. Laten ze ons gerust verder werken, in stilte en
bescheidenheid....
Op 24 december 1920 meldt Streuvels over Claes' pas verschenen meesterwerk: ‘De
“Witte” is hier een événement 1ste klas. Paul is er meê weggevlucht en we krijgen 't
boek uit zijne pooten niet meer.’ In dezelfde brief spreekt Streuvels zich uit over
Herman Teirlincks Uilenspiegel:
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Met Teirlinck's Uilenspiegel heb ik mij bijkans dood gelachen - onder 't
lezen doet dat boek heel goed, maar na 't lezen lijkt het wat flodderachtig
- te veel fantazie, gebrek aan vaste lijnen, veel cliché-stijl en àl de figuren
denken, spreken, handelen op eendere wijze gelijk Thijl - of liever, gelijk
Teirlinck - er zijn geen karakters en veel Rhetoriek en would-be
diepzinnigheid waar Teirlinck zelf meê den draak steekt - [...] - hij meent
nooit wat hij zegt, hij gelooft er niet aan en er blijft ten slotte niets over
dan..... sappigheid, lust, en veel, veel talent-virtuositeit. Thyl is een andere
Pallieter en hij lapt Timmermans Pallieter voor eeuwig in de patatten!
Verder in de brief heet het nog:
We leven stilletjes voort - hebben dees week een zwijn geslacht (eene
gebeurtenis v
Dina!) en we zitten met onze duimen in 't vet! Sinterklaas
is met veel plechtigheid gevierd.....
In de brieven vernemen we ook iets over Claes' esthetische opvattingen. Claes had
het blijkbaar niet zo begrepen op de moderne schilderkunst. Zo is hij in Antwerpen
naar een congres van moderne kunst geweest. Maar ‘op 't eigenlijk Congres’ heeft
hij het maar een uur uitgehouden schrijft hij op 13 oktober 1920, want:
ik sta voor eene schilderij van 'n cubist of 'n futurist te kijken als een kalf
dat voor den eersten keer van zijn leven een haan of een draaiorgel zou
zien. En wat me meest ergert is dat die menschen met zoo'n verwaand
lachje neerkijken op al degenen die niet van hun meening zijn. En ik geloof
dat ik daar een schilder diep geaffronteerd heb: ik stond voor een schilderij,
enkel kleurvlakken, en zeg opeens hard-op: ‘Tiens, van verre gezien is 't
precies de nationale vlag van de Belgique.’ De schilder van 't stuk hoorde
't juist, - hij had vreeselijk lang haar.
Een jaar later - op 28 december 1921 - horen we bij Claes hetzelfde geluid. Nieuw
werk van Karel van de Woestijnes broer Gustaaf
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kan hem niet bekoren; en over Theo van Doesburg uit hij zich in nog straffere taal.
Ik citeer:
Zeg, hebt ge de laatste schilderijen (in futuristischen of cubistischen) stijl
van V.d. Woestijne gezien? Om van omver te vallen. Een Hollandsch
‘cubist’, Van Doesburg heeft hier een voordracht gehouden over moderne
kunst. Gelukkig dat hij Hollander was en zijn vrouw bij zich had, zoo niet
had hij oorvegen gekregen. Verougstraete zat naast me, en heeft maar een
woord gemompeld: ‘Die speelt met ons kl.....’.
De laatste dag van het jaar - 31 december 1921 - schrijft Streuvels bloem- en beeldrijk
over zijn gezondheidstoestand. Het fragment is zo mooi dat ik niet kan nalaten het
in extenso te citeren:
sedert 6 weken zit ik met eene kapotte maag! of liever: sedert zes weken
voel ik eerst dat ik een maag heb - en 't schijnt, als een mensch dat ding
voelt, dat 't kapot is! 't Schijnt dat ik daar een heel leven met mijn maag
den aap gehouden heb: gegeten rijp & groen, gewerkt direct na 't eten, 8u.
daags aan een stuk voorover gebogen en de uitslag is: verlamming der
maagspieren (staking!) een gevoel alsof er eene vracht steenen in steken
en ze 'r langs alle kanten koorden rond spannen - met [-dan] als troost v.d.
doktor: dat men tusschen 50 & 60 meestal kanker opdoet à d. maag! Met
zulk troostelijk vooruitzicht, ben ik sedert we-ken aan de honger-kuur =
melk & geroost. brood, gelijk een klein kind, met streng verbod van koffie,
bier, wijn, vleesch, peper & zout....tabak & cigares, enfin àlles wat goed
is en 't leven placht te veraangenamen. 't Wonderste is: dat ik àlles zonder
de minste bekoring, laten kan en leef comme un esprit pur! (aanleg naar
't mysticisme!) Ze willen mij naar 't Zuiden (van Frankr.) hebben - we
zullen zien. Door regen & slecht weer loop ik nu 4 uren p. dag over 't
landschap om 't bloed door 't lijf te jagen, - met streng verbod v. te werken!
Ossen-leven enfin!
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Ge kunt denken dat ik me om politiek e.a. stommiteiten weinig bekommer!
Streuvels is inderdaad in het gezelschap van Baldewijn Steverlynck op reis geweest
naar het Zuiden van Frankrijk; en van maagklachten was er klaarblijkelijk niet veel
sprake, getuige zijn schrijven van 17 februari 1922 aan Claes:
De reis is uitstekend geweest: zon & blauwe lucht, heerlijke natuur en in
Provence prachtige Romeinsche en Romaansche kunst. Een mensch kàn
daar niet ziek zijn - ik heb er dan ook maar geleefd gelijk God in Frankrijk,
van alles gegeten en gedronken, de botten geveegd aan alle dieet en niks
meer gevoeld aan de maag - buiten wat tribulatiën in den buik, is de
gezondheid nu ook uitstekend. Jammer dat men ‘'t schoon weer’ van ginder
niet meebrengen kan!
Grappige passages zijn er in de briefwisseling te vinden wanneer de heren het hebben
over de Nederlandse Juffrouw Aleida Nijland, doctor in de letterkunde, en die o.a.
een bloemlezing uit Gezelles gedichten had uitgegeven (1915). Streuvels' oudste
dochter Paula logeerde er een jaar in 1921-1922. Aleida Nijland kwam wel eens op
het Lijsternest, maar Streuvels was klaarblijkelijk niet heel erg gesteld op haar
aanwezigheid. Getuige een brief van 14 maart 1922 waarin hij schrijft: ‘Juffer Nijland
ligt met een lam been hoe zal dat afloopen v.d. zomer met de vacantie? Kan een been
enkele maanden lam blijven - b.v. tot in October?’ Waarop Claes prompt antwoordt:
‘een lam been: hangt af van het temperament van wat er op dat been staat. Maar als
gij u inbeeldt dat dit been nog lam zal zijn onder de groote vacantie, dan hebt ge nog
kinderlijke illuzies.’ (15 maart)
En wanneer Streuvels een paar weken later Claes laat weten dat hij voor enkele dagen
naar Amsterdam gaat waar hij omwille van dochter Paula het gezelschap van juffrouw
Nijland zal moeten ondergaan,
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spreekt hij over een ‘angst-verschrikking’ (11 april 1922). Met zichtbaar genoegen
antwoordt Claes 's anderendaags al met een gedicht:
O Man met het gebroken hart!!!!!
Niet steeds is de Liefde bestendig en puur,
Hoe snel ze ook de blouses doet jagen!
Voor hem was 't een last en bij haar was 't een kuur
Met brieven vol zuchten en klagen.
‘Verdomme! zoo vloekt hij, is dat wijf nu toch zot!’
‘Geliebte! verzucht zij, aanzie toch mijn lot,
Ik kan 't zoo niet langer meer dragen!’
Dit lot was het lot van Aleida voorheen,
Het lot van Stijn Streuvels voor dezen.
Hen pijnde de Minne dedju! toch zoo zeer,
En geen pillen die konden genezen!
Zij voelde haar boezem maar achttien jaar oud,
En hem liet haar smachten en zuchten ijskoud.
O Wreedaard, hoe kondt ge zoo wezen!!!!

Dat is maar een begin, op de schrijfmachine rats ineens getikt en ge kunt
dus denken uit den toon wat er nog allemaal zal op volgen. Daar komt dan
nog iets van de groote snuit die ge hebt te Ingoyghem op het Lijsternest
en de heel klein snuit waarvan ge op het dito Lijsternest blijk geeft als ‘zij’
er is.
En verder geeft Claes Streuvels nog wat goede raad voor zijn reis naar Amsterdam:
Neem uw pijp mee. Tracht daar aan te komen met een stuk in uwen kraag.
Draag een stinkenden kaas mee als cadeau. Allemaal middelen die op een
gegeven oogenblik van het aldergrootste nut en effect kunnen zijn (12
april 1922).
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Tenslotte geef ik nog een fragment dat het verschil in karakter tussen de twee vrienden
in evidentie zet. Op 9 juli 1922 stuurt Claes een onschuldige zogenaamde liefdesbrief
van zoon Eric die dan acht jaar is, naar Prutske, zes jaar oud, en voegt er schertsend
aan toe:
Zoo gij het dus, na rijp beraad met Alida, niet onvereenbaar vindt met de
eerbaarheid van uw jongste dochter en van uw kristelijk huishouden, geef
dan die brief maar in handen van Dina.
Met dit soort flauwiteiten is Streuvels echter niet gediend. Zijn antwoord volgt dan
ook al een paar dagen later (12 juli):
- In zake minne-brieven van kleuters, is mijne opvatting deze: gedurende
de 35 jaar dat ik bij mijne ouders ingewoond heb, is het woord ‘vrijen,
lief, verkeeren, enz.’ nooit uitgesproken geworden! Dit is geene reden
waarom ik <-het> persoonlijk het rigorisme zoo ver wensch te drijven,
toch ben ik er op gesteld dat mijne kinderen... zoo lang mogelijk kind
zouden blijven (kind in den goeden zin, onbevangen) - ik ben van meening
dat sommige dingen, die anders knoddig staan, zelfs om te lachen gemeend,
een kind, als kind, bezoedelen - met zulke dingen moet men niet voor den
tijd laten beginnen. Ik laat een ander vrij daar anders over te oordeelen,
maar blijf toch liefst, de eerste 15 jaar, verschoond van minnebrieven aan
mijne dochter. Waanwijsheid, wijsneuzerij zijn me een gruwel bij een kind
en als ze bij mij groote-menschen-manieren zouden uithalen, kregen ze
een formidabelen lap aan hunne ooren. Denk niet dat ik aan het geval eenig
gewicht echt [sic] of ga dramatiseeren, - ik vond het alleen noodig hierin
mijne meening te zeggen, omdat gij hoefdet te weten dat bedoelde brieven
door de censuur direct in 't vuur gaan, zonder de bestemmelinge te bereiken,
- die 't voorloopig met hare Fieten alleen, nog heel goed stellen kan.
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Dames en heren,
Ik hoop dat ik u met deze kleine bloemlezing uit de brieven van twee van onze
grote auteurs een idee heb kunnen geven van de waarde van het lezen en bestuderen
van bewaarde briefwisseling. We komen er te weten hoe de auteur staat tegenover
zijn eigen werk en dat van anderen, hoe hij denkt over andere kunstuitingen of over
politieke, economische en sociale toestanden; we leren zijn huiselijke situatie kennen,
met de goede en minder goede dagen. Kortom, we leren uit bewaarde briefwisseling
soms heel wat interessante zaken die nooit in druk verschenen zijn.

Eindnoten:
1 Tekst van een gelegenheidstoespraak te Ingooigem op 15 augustus 2009 naar aanleiding van
de herdenking van Streuvels' overlijden op 15 augustus 1969.
2 Reeds in het eerste jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap vroeg Rudolf van de Perre
aandacht voor de briefwisseling Streuvels - Claes (Rudolf van de Perre, ‘De briefwisseling
Streuvels - Claes’, in: Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het Stijn Streuvelsgenootschap. Tielt:
Lannoo, 1995, p. 167-193; 271-272.
3 De Standaard van vrijdag 30 juli en zaterdag 31 juli 1920 doet verslag van de gebeurtenissen
van donderdag 29 juli.
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Kroniek 2009
Jozef Vandemaele
In de Ruiterhal te Brasschaat organiseerde De Lezer vzw op 22 april een ‘literair
café’ met als gast Erik Vlaminck. Door de manier waarop hij Streuvels, Van Nu &
Straks, en Het leven en de dood in den ast belichtte, liet hij het publiek delen in zijn
leesplezier. Hij hield een pleidooi voor een hertaling naar een ‘actueel Vlaams idioom’
van de belangrijkste werken van Streuvels, om de drempel voor jonge lezers te
verlagen.
Op 3 mei overleed op 89-jarige leeftijd de Nederlandse acteur Ton Lutz, geëerd als
‘toneelvader des vaderlands’. In het kader van het Streuvelsherdenkingsjaar 1994 de auteur was 25 jaar tevoren overleden - richtte de stad Kortrijk op 16 december
1994 ‘Een avond met Stijn Streuvels’ in. Ton Lutz las voor uit de bloemlezing Leven,
liefde en dood, een selectie uit het werk van Streuvels, speciaal voor die gelegenheid
samengesteld door Piet Thomas.
Op 25 mei verscheen het veertiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap
onder de titel Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Op 26
mei werd het voorgesteld in de KULAK, de Kortrijkse campus van de K.U. Leuven.
Marcel De Smedt, voorzitter van het genootschap, sprak het welkomstwoord uit en
Tom Sintobin en Hans Vandevoorde hielden een lezing. De filmvoorstelling van De
blijde dag (regie: Bram van Erkel, 1980) werd ingeleid door Roel Vande Winkel.
Op 15 augustus was het 40 jaar geleden dat Frank Lateur / Stijn Streuvels in zijn
Lijsternest te Ingooigem overleed. Het gemeentebestuur van Anzegem (waar
Ingooigem thans deel van uitmaakt) organiseerde bij deze gelegenheid in
samenwerking met het Stijn Streuvelsgenootschap een herdenkingsplechtigheid.
Eerst was er
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om 9 uur een misviering in de kerk van Sint-Antonius-Abt te Ingooigem - naar
jaarlijkse traditie van de familie Lateur. Om 10 uur begon de herdenkingsplechtigheid
aan het grafmonument van Stijn Streuvels. Met toespraken, lezingen en evocaties
door burgemeester Victor Gerniers, schepen Greet Coucke, professor Marcel De
Smedt, voorzitter van het Stijn Streuvelsgenootschap, acteur Oswald Maes en mevr.
Marleen Poignie. Na de neerlegging van bloemenkransen sloot de plaatselijke fanfare
de plechtigheid af met de Streuvels-Verriest mars en begeleidde ze het publiek naar
het ontmoetingscentrum De Linde. Daar werd de begrafenis van Stijn Streuvels nog
eens met archiefbeelden in herinnering gebracht. Tot slot bood het gemeentebestuur
de talrijk opgekomen familieleden en sympathisanten een receptie aan.
Een fotoreportage van deze herdenkingsplechtigheid kan bekeken worden op de
website van het Stijn Streuvelsgenootschap
(http://www.kuleuven-kortrijk.be/streuvels/).
Sinds 1 maart 2008 is het ‘Provinciaal Museum Stijn Streuvels - Het Lijsternest’
wegens de geplande restauratiewerken voor onbepaalde tijd gesloten. De volledige
inboedel (schilderijen, keramiek, meubilair, boeken, tapijten, enz.) is tijdelijk in depot
ondergebracht in het provinciehuis Boeverbos te Sint-Andries Brugge. Deze
sluitingsperiode biedt de mogelijkheid om de collectie te registreren en waar nodig
te laten restaureren, zodat alles presentatieklaar is tegen de heropening van het
museum. Met het oog hierop schreef de Provincie West-Vlaanderen in augustus 2009
een vacature uit voor de aanwerving van een collectiebeheerder (‘adjunct-adviseur
Collectiebeheerder (m/v) in contractueel verband met voltijdse prestaties voor 2
jaar’). In december 2009 ging Annelies Anseeuw aan de slag als collectiebeheerder
van het Lijsternest. Zij is kunsthistorica van opleiding en master in de monumentenen landschapszorg.
De jaarlijkse septemberkermis in Moregem (deelgemeente van Wortegem-Petegem,
in Oost-Vlaanderen) stond in het teken van Stijn
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Streuvels. De heemkundige kring Bouveloo belichtte de relatie van Streuvels met
de gemeente, ondermeer met een film over de auteur op bezoek in Moregem, waar
hij familie en zijn vriend pastoor Frans De Wolf wonen had.
Met krantenkoppen als ‘Streuvelshuis staat op instorten’ leek begin oktober het einde
in zicht voor de woning die de familie Lateur met de jonge Stijn van eind 1879 tot
11 mei 1887 bewoonde op het Heulse dorpsplein. Halverwege oktober werd
bekendgemaakt dat de eigenaar, de Bellegemse brouwerij Bockor, met de stad Kortrijk
en Erfgoed Vlaanderen een akkoord heeft gesloten om de woning op te knappen. En
inmiddels werden de plannen van gemeenteraadslid Moniek Gheysens en dichteres
Lut De Block om de woning een culturele bestemming te geven, door de Kortrijkse
schepenen Christine Depuydt en Wout Maddens vanonder het stof vandaan gehaald.
Voor de leesclub van de Zilveren Passer, afdeling Kortrijk, lazen de twaalf leden
Het leven en de dood in den ast. Tijdens een bijeenkomst op 10 november, ten huize
van een van de leden, duidde Karel Platteau talrijke passages.
In het pastoraal centrum De Bron te Harelbeke werd op 4 december een
benefietconcert ingericht ten voordele van vzw De Feniks. Hilde Velghe las het
kortverhaal ‘Kerstavond’ van Stijn Streuvels voor (uit zijn eerste publicatie, de bundel
Lenteleven, 1899).Voor het muzikale gedeelte van de avond stond Benjamin Glorieux,
cellist, in.
Van 10 tot 19 december liep in het Erfgoedhuis te Kortrijk de tentoonstelling
‘Streuvels ereburger-wereldburger’, georganiseerd door het Stadsbestuur en het Stijn
Streuvelsgenootschap. Aanleiding hiertoe was het feit dat 50 jaar tevoren Streuvels
benoemd werd tot ereburger van de stad. Voor deze tentoonstelling putte Paul Thiers
uit zijn rijke verzameling unieke Streuveliana: boeken, foto's, documenten,...
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Op de opening van de tentoonstelling, 9 december, mochten waarnemend
burgemeester Lieven Lybeer en schepen van cultuur Christine Depuydt onder de
talrijk opgekomen belangstellenden onder anderen West-Vlaanderens gouverneur
Paul Breyne en Streuvels' jongste dochter, Isa Lateur, verwelkomen. Op de
academische zitting kwamen Marcel De Smedt, Paul Thiers, Karel Platteau, Oswald
Maes en Paul Breyne aan het woord.
Ook van deze manifestatie kan op de website van het Stijn Streuvelsgenootschap
(http://www.kuleuven-kortrijk.be/streuvels/) een fotoreportage bekeken worden.
In de centrale hal van de K.U. Leuven Campus Kortrijk werd - verwijzend naar de
tentoonstelling ‘Streuvels ereburger-wereldburger’, van 1 tot 19 december een keuze
uit de bibliotheekcollectie gepresenteerd. De klemtoon lag op tekstuitgaven,
academische geschriften, elektronische informatiedragers en de jaarboeken van het
Stijn Streuvelsgenootschap.
Voor de ex-docenten van het Departement Handelswetenschappen van de Katho,
campus Kortrijk, gaf Karel Platteau op 10 december in het Kortrijkse Erfgoedhuis
een uiteenzetting ‘Waarom Streuvels herlezen?’ Het universalisme van Streuvels en
de evolutie van korte naturalistische schetsen alover uitgebreide romans naar
psycho-analytische novellen stonden daarbij centraal. Nadien brachten de dertig
deelnemers een bezoek aan de tentoonstelling ‘Streuvels ereburger-wereldburger’.
Voor de Rotary-club van Menen gaf Karel Platteau op 11 december in het restaurant
Ter Biest te Lauwe een lezing ‘Hoe men schrijver én zakenman wordt’. Vooral de
avontuurlijke commerciële start van de bakker-schrijver trok veel aandacht, en zijn
inzichten over ‘het boek-an-sich’ als cultuurobject werden geapprecieerd door de
dertig aanwezigen.
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Op 31 december overleed Hilda Van Assche (o1922). Deze germaniste had van de
bibliografie van de neerlandistiek haar levenstaak gemaakt. In 1972 publiceerde ze
de monumentale Bibliografie van Stijn Streuvels: werk in boekvorm, opgesteld in
samenwerking met Rob. Roemans, uitgegeven bij De Nederlandsche Boekhandel te
Antwerpen.
Het bestuur van het Stijn Streuvelsgenootschap vergaderde op 26 maart en 9
december; op 26 maart hield het genootschap ook zijn jaarlijkse Algemene
vergadering.
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Bibliografie 2009
Jozef Vandemaele
1. Primaire bibliografie
2. Secundaire bibliografie
Baes, Jan
De afgewezen tekeningen van Henri Van Straten.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 134-136.
Carette, Hendrik
Streuvels als mens en als fotograaf.
In: Meervoud: links Vlaams-nationaal maandblad, jg. 17 (2009), nr. 150, p. 20-21.
Coolsaet, Willy
‘Ge moogt dat heten zoals ge wilt: God, natuur of anders.’ Over de ‘onverroerbare
orde’ in Streuvels' werk.
In: Perspectieven op literatuur. Filosofische reflecties bij Barnes, Camus, de
Coninck, Hesse, Houellebecq, Roth, Streuvels en Winterson / Willy Coolsaet. Antwerpen: Garant, 2009, p. 145-159.
Coolsaet, Willy
Met de dood voor ogen. Reflecties bij Streuvels' Het leven en de dood in de ast.
In: Perspectieven op literatuur. Filosofische reflecties bij Barnes, Camus, de
Coninck, Hesse, Houellebecq, Roth, Streuvels en Winterson / Willy Coolsaet. Antwerpen: Garant, 2009, p. 121-143. - Eerder verschenen in: Over Jantje Verdure.
Jaarboek 11 van het Stijn Streuvels-
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genootschap / onder red. van Marcel De Smedt. - Tielt: Lannoo, 2006, p. 165-192.
De Smedt, Marcel
Het schrijfatelier van de auteur.
In: Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, jg. 119 (2009), nr. 2, p. 179-201.- [Verscheen in maart 2010.]
[Over de reconstructie van het ontstaansproces van literaire werken door de studie
van het handschriftelijk materiaal. Verduidelijkt aan de hand van stadia in het
schrijfproces bij Herman Teirlinck, Willem Elsschot en Stijn Streuvels (Kerstmis in
Niemandsland, Het leven en de dood in den ast, De teleurgang van den Waterhoek).
De Smet, Johan
Gustave van de Woestijne en de context van het Belgische boekdesign rond 1900.
De Reinaert van Stijn Streuvels als case.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 122-133.
De Smet, Johan & Hans Vandevoorde
‘De natuur ontstolen’
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 34-60.
Ensel, Remco
Lunkgaten. Stijn Streuvels als geheugenfotograaf.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 90-105.
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Heij, Jan Jaap
‘Genoeglijke illustraties, waarnaar men steeds gaarne zal kijken.’ Wierinks boeken
voor grote mensen.
In: Bernard Willem Wierink 1856-1939 / Jan Jaap Heij (red.). - Assen: Drents
Museum; Zwolle: Waanders Uitgevers, 2009, p. 58-71.
Gepubliceerd ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Made in Artis - Grafiek,
tekeningen en prentenboeken van de Amsterdamse kunstenaar B.W. Wierink
(1856-1939)’, in het Drents Museum te Assen, 24 mei t/m 6 september 2009.
[Jan Jaap Heij: ‘Als er in 1910 een prijs voor het best verzorgde boek van het jaar
zou zijn uitgeloofd, dan zou de in dit hoofdstuk te behandelen uitgave van Reinaert
de Vos die ongetwijfeld gewonnen hebben.’ (o.c., p. 59)]
[Verwijst naar het uitvoerige artikel van Rik Van Daele en Peter Everaers over de
ontstaansgeschiedenis van dit boek, gepubliceerd in De vos en het Lijsternest.
Jaarboek 2 van het Stijn Streuvelsgenootschap, 1996, p. 203-241.]
Hemmerechts, Kristien
Ik ben van u.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 197-207.
[Novelle waarmee Kristien Hemmerechts vanuit het standpunt van Mira een
hoofdstuk toevoegt aan De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels.]
Onghena, Sofie
Herinnering of vermaak? De monumentale verbeelding van Stijn Streuvels, Ernest
Claes en Felix Timmermans.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 160-179.
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Platteau, Karel
Stijn Streuvels: ereburger, wereldburger.
In: Streuvels ereburger-wereldburger / catalogus samengesteld door K. Platteau
en P. Thiers met medewerking van Rob en Mireille Hoornaert-Vansteenkiste. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2009, p. [XI]-[XX].
Platteau, Karel & Paul Thiers
Streuvels ereburger-wereldburger / catalogus samengesteld door K. Platteau en
P. Thiers met medewerking van Rob en Mireille Hoornaert-Vansteenkiste.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2009. - meerv. gepag.
Begeleidende teksten bij en catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het
Erfgoedhuis te Kortrijk (10 tot 19 december 2009) naar aanleiding van de toekenning
(50 jaar geleden) van het ereburgerschap van de stad Kortrijk aan Stijn Streuvels.
Roland, Hubert
[Recensie van:] De Vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in nazi-Duitsland en een
Duitse film in bezet België / Vande Winkel (Roel) & Ine Van linthout (Kortrijk:
Groeninghe, 2007), in: Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste
Geschiedenis / Bulletin d'information de l'Association belge d'histoire contemporaine,
vol. 31 (2009), nr. 2, p. 40-42.
Sintobin, Tom
‘Niet bij manier van spreken’. Over ut pictura poesis en hypotypose. In: Voor
altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De Smedt, Johan
De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 61-88.
Surdiacourt, Steven
Portretten van een schrijverschap.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin,
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Marcel De Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p.
106-120.
Thiers, Paul
Feestmaal, met of zonder feesteling.
In: Streuvels ereburger-wereldburger / catalogus samengesteld door K. Platteau
en P. Thiers met medewerking van Rob en Mireille Hoornaert-Vansteenkiste. Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2009, p. [IV]-[X].
Thiers, Paul
Stijn Streuvels, in 1886 bakkersgast bij Vandendriessche in de Papestraat te
Kortrijk.
In: Curtricke, nr. 352, november 2009, p. 163-165.
Thomas, Piet
De ogen en het raam: bij een nieuwe bloemlezing.
In: Experiment en traditie. Een keuze uit opstellen en voordrachten / [van] Piet
Thomas, geselecteerd en ingeleid door Jooris van Hulle. - Kortrijk: Groeninghe,
2009, p. 185-201. - Eerder verschenen in: De ogen en het raam / Streuvels, Stijn;
samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
- Antwerpen: Manteau, 1998, p. 255-269.
Thomas, Piet
Streuvels en zijn oeuvre 25 jaar na zijn dood.
In: Experiment en traditie. Een keuze uit opstellen en voordrachten / [van] Piet
Thomas, geselecteerd en ingeleid door Jooris van Hulle. - Kortrijk: Groeninghe,
2009, p. 171-184. - Eerder verschenen in: Een tweede eeuw? Jaarboek 1 van het
Stijn Streuvelsgenootschap / onder red. van Piet Thomas. - Tielt: Lannoo, 1995, p.
215-228.
Van Acker, Wouter
De gematigde moderniteit van het regionalisme. Het Lijsternest van Stijn Streuvels
en Jozef Viérin.
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In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14 van
het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De Smedt,
Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 138-159.
Vanclooster, Stijn
Schrijvers uit de tijd van Felix Timmermans. Deel 10: Stijn Streuvels. In: Zilveren
verpozingen: berichten van de Felix Timmermans-Kring, nr. 37 (juni 2009), p. 22-24.
Van linthout, Ine & Roel Vande Winkel
‘Terra zeigt...’. Dia's over de Duitse Vlaschaard.
In: Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder red. van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde. - Tielt: Lannoo, 2009, p. 182-194.
Voor
Voor altijd onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14 van
het Stijn Streuvelsgenootschap 2008 / onder redactie van Tom Sintobin, Marcel De
Smedt, Johan De Smet en Hans Vandevoorde.
Tielt: Lannoo, 2009. - 243 p.: ill. - ISBN 978-90-209-8506-1: 24,95 euro. - Wordt
gratis toegestuurd aan de leden van het genootschap.
De bijdragen in dit jaarboek zijn gegroepeerd in vijf ‘dossiers’, die het verband
tussen de auteur en de diverse beeldende kunsten behandelen: Streuvels en de
schilderkunst, Streuvels en de fotografie, Streuvels en de boekillustratie, Streuvels
en de ruimte, Streuvels en de film.
Het jaarboek bevat, naast de in deze bibliografie afzonderlijk beschreven bijdragen,
een ‘Verantwoording bij het dossier’ (p. 7-8), informatie ‘Over de medewerkers aan
het dossier’ (p. 195-196), en de jaarlijkse ‘Kroniek 2007’ (p. 208-211) en ‘Bibliografie
2007’ (p. 212-220) door Jozef Vandemaele.
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3. Proefschriften en verhandelingen
4. Varia
(Belga)
Woonhuis Stijn Streuvels wordt gerestaureerd.
Belga News Agency, persbericht 26 november 2009.
Bemong, Nele
Genoveva van Brabant in de Nederlandse letteren, en de unieke rol van volksboeken
in de negentiende eeuw.
In: Zacht Lawijd: literair-historisch tijdschrift, jg. 8 (2009), nr. 1, p. 40-69.
Bemong, Nele
‘Niettegenstaende de ontellyke legenden’. Nationalisme en literaire vernieuwingen
in Genoveva van Brabant-bewerkingen.
In: Vechten met de engel: herschrijvingen in de Nederlandstalige literatuur / red.
Ben Van Humbeeck, e.a. - Antwerpen: Garant, 2009, p. 17-35. [Met verwijzingen
naar Streuvels' bewerking Genoveva van Brabant (2 delen, Amsterdam: Veen,
1919/1920) en zijn studie ‘Over Genoveva van Brabant’, eerst gepubliceerd in de
Verslagen en mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en
letterkunde (1929, p. 171-201), later opgenomen in Uit lust-met-de-penne: niet
gebundelde opstellen [...] verzameld en ingeleid door Luc Schepens. (Beveren: Orbis
en Orion, 1982, p. 237-267)]
Beuselinck, Kristien
Herdenking overlijden Streuvels.
In: Krant van West-Vlaanderen, 14 augustus 2009, p. 12.
Breyne, Paul
Erfgoed: een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst. Brugge:
Provincie West-Vlaanderen, 2009. - 80 p.: ill. - Rede door Paul Breyne, Gouverneur
van West-Vlaanderen, uitgesproken in de provincieraad van 6 oktober 2009.
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[Over de rol van de Provincie in het bewaren van ons erfgoed; over het Lijsternest
o.m. op p. 52-53.]
Cornilly, Jeroen
Streuvels en zijn Lijsternest.
In: In de steigers: erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, jg. 16 (2009), nr. 2, p.
54-55.
[Vestigt de aandacht op de bijdrage van Wouter Van Acker over het Lijsternest
in het veertiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap: Voor altijd onder de
ogen: Streuvels en de beeldende kunsten, p. 138-159.]
Crols, Frans
Les godverdommes sont là.
In: Trends, 20 augustus 2009, p. 62-65. - In de zomerreeks ‘Belgen maakten het
buitenland’ (slot).
Devos, Adriën
Veertig jaar geleden overleed Stijn Streuvels te Ingooigem.
In: Curtricke, nr. 350, augustus-september 2009, p. 125.
Gezelle, Caesar
Mijmeringen / Caesar Gezelle; editie en commentaar Johan van Iseghem.
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2009. [VI]-271 p.: ill. - (Literaire tekstedities en bibliografieën, 15.) - ISBN
978-90-72474-76-6.
Lanssens, Peter
Renovatie Lijsternest in 2010.
In: Het Laatste Nieuws (ed. Leiestreek), 30 april 2009, p. 20.
Lanssens, Peter
Woning Streuvels toch gered.
In: Het Laatste Nieuws (ed. Leiestreek), 16 oktober 2009, p. 21.
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Maes, Noël
Het Lijsternest: eindelijk uit het slop? Dossier restauratie van Streuvels' woning
was en is een lange lijdensweg.
In: Krant van West-Vlaanderen, 13 november 2009, p. 8.
Maes, Noël
Het Lijsternest: eindelijk uit het slop? Restauratie tot in detail. Architect is
schoonzoon van Prutske.
In: Krant van West-Vlaanderen, 13 november 2009, p. 9.
Parlevliet, Sanne
Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen
1850-1950.
Hilversum: Verloren, 2009. - 392 p. - ISBN 978-90-8704-121-2 - Ook verschenen
als proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen. [In het rijtje literaire klassiekers
bewerkt voor kinderen, neemt Reinaert de Vos een prominente plaats in. Streuvels
herwerkte deze klassieker uit de Nederlandse letterkunde voor de jeugd onder de
titel Reinaert de Vos voor de vierschaar van Koning Nobel den Leeuw (Maldeghem:
Delille, 1909).]
Rousseeuw, Boris
Schrijver Stijn Streuvels 40 jaar overleden. ‘Een hele warme, lieve man.’
In: Gazet van Antwerpen, 22 augustus 2009, p. 6.
[Interview met Mia van den Brand die jarenlang bevriend was met Streuvels en
die de illustraties tekende voor de derde druk (1956) van De schone en stichtende
historie van Genoveva van Brabant.]
Uyttendaele, Jan
Leesplezier zonder papier: werken met luisterboeken.
In: Vonk: tijdschrift van de Vereniging voor het onderwijs in het Nederlands, jg.
39 (2009/2010), nr. 2 (dec. 2009), p. 3-18.
[Didactische bijdrage over het gebruik van luisterhoeken in het literatuuronderwijs,
met de dubbel-cd De dagen dat het nacht is voor mij: verhalen en muziek uit het
Belgische fin-de-siècle (samengesteld
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door Tom Sintobin, uitg. door het Stijn Streuvelsgenootschap, 2008) als exemplarisch
voorbeeld.]
Van Acker, Reinoud
Streuvels' erfenis veilig opgeborgen.
In: In de steigers: erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, jg. 16 (2009), nr. 3, p.
77-78.
[Verslag over de ontruiming van het Lijsternest, met het oog op de restauratie
ervan.]
Vandewalle, Thomas
Kermis met Stijn Streuvels.
In: Het Laatste Nieuws (regio Vlaamse Ardennen); 24 september 2009, p. 23.
Vanhee, Kris
Streuvelshuis staat op instorten.
In: Het Nieuwsblad, regio Kortrijk, 1 oktober 2009, p. 26.
Verbruggen, Christophe
Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis.
Nijmegen: Vantilt; Gent: Academia Press, 2009. - 413 + [III] p. - ISBN NL
978-94-6004039-9; ISBN B 978-90-3821380-4.
[De sociaal-culturele achtergrond waartegen Streuvels' schrijverschap zich
ontwikkelde.]
Viérin, F. Michiel
Over leven en werk van architect Jos Viérin 1872-1947: veelzijdig architect in
Vlaanderen vóór en tijdens het interbellum.
Waregem: Uitg. Vision Publishers, 2009. - 194 p.: ill. - ISBN 978-907988-105-5.
- [Op de titelpagina staat verkeerdelijk 1947: Jos Viérin overleed op 23 februari
1949.]
[Deze Kortrijkse architect ontwierp het Lijsternest voor zijn vriend Stijn Streuvels.]
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(vln)
Groen licht voor volledige restauratie Lijsternest.
In: Het Nieuwsblad (editie Kortrijk/Waregem/Menen), 27 november 2009, p. 63.
Vroman, Veerle
Stijn Streuvels herleeft in expo.
In: De Streekkrant (Kortrijk), 10 december 2009, p. 1.
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