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Ten geleide
Marcel De Smedt
In dit zeventiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap komen enkele
autobiografische geschriften van Stijn Streuvels aan bod. Avelghem (1946) staat
hierbij centraal. Het is het relaas van Streuvels' jaren in Avelgem, waar hij in het
ouderlijke huis woont tot hij in 1905 zijn intrek neemt in het Lijsternest. Als
vertrekpunt geven we een facsimile van enkele fragmenten uit het boek.
Paul Thiers stelt de bibliografie van Avelghem samen. Het openingsartikel is van
Peter Theunynck, die het ‘Rijke Roomse leven’ beschrijft zoals dat in Avelghem
nadrukkelijk aanwezig is. Eind negentiende eeuw had de religie een enorme impact
op het persoonlijke leven. Taboe op seksualiteit leidde bovendien tot scrupuleus
zondebesef. Terugblikkend schrikt Streuvels er ook niet voor terug stevige kritiek
te leveren op de pedagogische kwaliteiten van de collegeleraren uit zijn studietijd.
Paul Thiers behandelt in zijn bijdrage over Avelghem Frank Lateur/Stijn Streuvels
als schooljongen, als bakker in Avelgem, vooral ook als debuterend auteur. Heel wat
van de Avelgemse ervaringen hebben trouwens de verhalen van de schrijver
gestoffeerd.
In zijn bijdrage over Stille avonden (1905) ziet Toon Breës de vijf stukken in het
boek als creatieve mijmerteksten met een autobiografisch karakter, gekoppeld aan
een zelfbewuste bezinning van de auteur over de opdracht van de schrijver. Johan
van Iseghem staat stil bij de ‘hebbelijkheden en onhebbelijkheden’ van de familie
Gezelle zoals de bijna negentigjarige Streuvels die beschrijft in zijn Kroniek van de
familie Gezelle uit 1960.
We namen naast artikels rond het thema van het jaarboek ook nu enkele bijdragen
op uit de bredere Streuvelsstudie. Romain John
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van de Maele richt het zoeklicht op Blanche (1900) van Cyriel Buysse, De oogst
(1901) van Stijn Streuvels en Hooidag (1901) van Lode Baekelmans, verhalen waarin
telkens de strijd van de landarbeider met de zon als natuurelement centraal staat.
Onder de titel Der Flachsacker. Schauspiel in pier Akten gaat Paul Thiers dieper in
op de twee types van de Duitse toneelbewerking van De vlaschaard die zijn
overgeleverd. Ook geeft hij in een aparte ‘Rectificatie’ een aanvulling op de
bibliografie van De vlaschaard, die hij in het twaalfde Jaarboek van het Stijn
Streuvelsgenootschap opstelde. Marcel De Smedt grasduint in de briefwisseling
tussen Streuvels en zijn Duitse uitgevers. Deze bijdrage is een gedeelte van de lezing
die hij op 9 december 2009 heeft gehouden in het Erfgoedhuis te Kortrijk tijdens de
academische zitting ter herdenking van de toekenning van het ereburgerschap van
de stad aan Streuvels in 1959. De Streuvelskroniek en -bibliografie 2010 tenslotte
worden zoals steeds verzorgd door Jozef Vandemaele.
Graag richten we een woord van dank tot Isa Baert-Lateur voor de toestemming die
ze gaf de tekst van enkele fragmenten uit Avelghem in het jaarboek op te nemen.
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[Stijn Streuvels
Avelghem]
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‘AVELGHEM’, HET TWEEDE DEEL VAN 'S SCHRIJVERS LEVENSVERHAAL,
VERSCHIJNT BIJ ZIJN VIJF EN ZEVENTIGSTE VERJAREN - 1871-3
OKTOBER-1946 - EN HET VIJFTIGSTE VERJAREN ZIJNER EERSTE VERHALEN.
DEZE UITGAVE WERD GEZET UIT DE HOLLANDSCHE MEDIAEVALLETTER
VEERTIEN PUNT EN GEDRUKT OP DE PERSEN VAN JORIS LANNOO TE TIELT.
VAN DEZE UITGAVE WERDEN TWINTIG GENUMMERDE EXEMPLAREN
GETROKKEN OP ZWAAR GETINT MUNSTER VELUM PAPIER VOORZIEN VAN
'S SCHRIJVERS HANDTEEKENING.
WEERAL EN NOG EENS:
VOOR MIJN PLEZIER
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Se souvenir c'est imaginer son passé.
Proust.
VAN IN ONS EERSTE KINDERJAREN TE HEULE, STELDEN WE ONS
AVELGHEM VOOR ALS HET BELOOFDE LAND - IETS VAN HOOGERE
ORDE. DE NAAM ALLEEN HAD EEN EDELEN KLANK. Als kleine knaap was
ik er met vader of moeder wel eens bij de twee nonkels en tante op bezoek geweest,
doch van die bezoeken was mij weinig bijgebleven - niets dan één enkele indruk.
Als centraal figuur daarin stond het beeld van tante Mandine - iets als een
lieve-vrouw op een oude prent: rilde gestalte in zijden kleed met wijduitstaande
plooien, glimmend zwart satijnen voorschoot en een mooi ovaal madonnagelaat
omrand door een witgepijpte kanten muts met zwart panen lint doorvlochten. Die
indruk staat in verband met de atmosfeer van een zomerzondagschen noenestond, in
stilte. Ik zie me naast tante op het plankier stappen,

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

12
terwijl ik me verlustigde om 't geflikker van de metalen knoppen van mijn vest vast
te grijpen die als lichtjes op den gevel naast mij rondliepen. Ik vergezelde tante naar
Lodewienekes waar ze elken Zondag de rekening ging vereffenen van de fransche
broodjes die er in de afgeloopen week geleverd werden. Lodewienekes winkeltje
was amper een viertal huizen afgelegen, in dezelfde straat. Het was een ouderwetsch
huizetje met kijkvenster naast een deur met onder- en bovendeel en rinkelbel. Achter
het winkeltje was het woonkamertje - alles in 't klein - kraaknet en zindelijk, de
wanden witgekalkt, kaal in de meubeltjes, een ouderwetsch lievevrouwbeeld op de
schouw, tusschen twee kandelaars en een paar godsdienstige prentjes; wit zand in
streepjes getrokken op den vloer rond de kachel.
We zaten er aan de tafel tegen den wand onder het venster, en daar werd de
rekening vereffend en de stuivers geteld die tante in een gebloemd linnen beursje
opborg.
Lodewieneke was een dwergwijvetje, gestuikt figuur met korte beentjes op een
breed bovenlijf en bolrond gezicht met zwart gepijpte muts, - dat bij mij den indruk
maakte en geleek op die ziellooze kartonnen poppenkoppen uit den
mutsenmakerswinkel.
Er was een tweede wijvetje, dat echter bescheiden op het achterplan bleef, terwijl
Lodewieneke met tante 't gesprek voerde. Dat tweede wijvetje hiet Rozelietje, was
niet grooter dan Lodewieneke, had leepoogen, 't geen bij mij 't vermoeden wekte dat
Rozelietje verdriet had, ongelukkig was en heele dagen weende - iets als de
verstootelinge van het gezin.
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Op het tafeltje met witgeschuurd blad, waar we langs drie kanten aanzaten, werden
tasjes en kopjes gezet en een glazen suikerpot. Als 't water in den moor een eeuwigheid
lang geneuried had, werd koffie opgegoten en in de kleine kopjes geschonken tot de
koffie overliep in de tasjes. De kandijsklontjes werden met de suikertang tusschen
twee scherp toegekrulde tanden, gebroken. Ik dronk geen koffie doch kreeg een
brokje kandijssuiker, met verbod er op te knabbelen. Ik zat er stil en braaf op mijn
stoel, rond te kijken op de vier wanden van dat stille huiskamertje, dat mij een
poppengedoe scheen. Van 't geen tante en Lodewieneke vertelden is niets tot mijn
begrip doorgedrongen - heb er waarschijnlijk niet naar geluisterd, maar de klank van
hun beider kalme, gelijkvloeiende stem is me onderscheidelijk bijgebleven en staat
in verband met de vrome atmosfeer, scherp in de kleur als een tafereel van Pieter de
Hoog - atmosfeer en stemming die ik 30 jaar later heb uitgewerkt in de novelle ‘Wit
Leven’.
Van de bezoeken bij nonkels en tante, uit dien vroegen kindertijd, is me niets
anders bijgebleven tenzij die gang naar Lodewienekes, en dat staat me nu voor alsof
ik dienzelfden gang honderden keeren had meegemaakt, in eendere stemming van
stille, zomersche zondagsche noenestonden.
Van den bakkerswinkel, het binnenhuis bij nonkels, van het dorp zelf heb ik niets
onthouden, is me niets opgevallen; evenmin weet ik iets van de reis zelf, tenzij één
enkele keer dat ik er met de voermanskar naar Kortrijk was teruggekeerd.
Uit dien eersten tijd hebben de figuren van nonkel
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Fik en nonkel Sarel geen prent geslagen in mijn verbeelding; van het binnenhuis heb
ik enkel den reuk onthouden, en wel in drie onderscheidene soorten: de gekruide
geur van anijsmokken, peperbollen en zoetekoek bij 't binnenkomen in den winkel;
een meische geur van jasmijnen en citroenen in de woonkamer (in verband met het
lieve-vrouw-beeld op de kast) - en een scherpe reuk van droog hout in den oven van
de verlaten bakkerij, den Zondag.
Alzoo stond Avelghem uitgebeeld in mijn voorstelling door de indrukken die ik
er in de eerste kinderperiode had opgedaan, en bleven er vast als iets voornaams en
waar mijn verlangen op gericht was.
*
Maar... toen ik er, aan mijn twaalfde jaar - in die Paaschvacantie van 1883 - aankwam
om er te verblijven, was Avelghem voor mij zooveel als de ontdekking van een
nieuwe wereld!
Van de reis herinner ik mij de minste bijzonderheden alsof 't van gister gebeurd
was.
Vader of Moeder zullen mij uitgeleid gedaan hebben naar Kortrijk. Er was iets
plechtigs, iets feestelijks aan dien uittocht - een gewichtige gebeurtenis: ik verliet
mijn geboortedorp, ouders, broer en zuster, speelmakkers, huis en omgeving, met
alles wat er van herinneringen aan vast zat; ik zou mijn intrek nemen bij nonkels en
in 't pensionaat op school gaan. Nu zou ik voor 't eerst de reis met den trein alleen
afleggen. De indruk is mij bijgebleven van het station te Kortrijk: die geweldige
glazen koepel waar treinen onder doorreden, verwekte mijn ver-
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bazing. De trein voor Avelghem stond gereed: de locomotief met lagen stoomketel
en hooge schouw, deed me toen geenszins ouderwetsch aan. De deuren van al de
wagens stonden open, en ik herinner mij de zware koperen kruk aan ieder portier.
Vader of Moeder, ontwaarden er een Avelghem-naar die tegenaan het raam, reeds
in den wagen gezeten was. Ik werd aan de goede zorgen van den man toevertrouwd,
van wie het later gebleken is dat het de gepensionneerde brievenbesteller was - Frere
Byttebier, een naaste gebuur die schuin rechtover nonkels bakkerij zijn winkel had
van houten schotels en lepels, en een werkplaats vol geheimzinnigheden, waar ik
latertijd veel in genesteld heb.
Ik was dus in goede handen geleverd en ben dan ook behouden ter bestemming
gekomen.
Die eerste reis met ‘'t konvooi’ bracht mij buiten en boven de werkelijkheid der
bestaande dingen: zoo gauw de wagen aanzette en buiten de statie, voelde ik mij
verplaatst in een tooverwereld: vóór mijn verrukten blik door 't raampje, gingen
boomen, huizen en alles wat er over de streek te zien was, in éénzelfde richting
achterwaarts aan 't wegvluchten, slierden over den grond gelijk in een peerdjesmolen;
de telegraafdraden langs de spoorbaan rekten op en neer als elastieke snaren. Een
evengroote verrassing wachtte mij bij 't inkomen der gemeente: de heuvelachtige
golving - de Kluisberg heel dichtbij! En het kleurige landschap dat mij zoo
onwerkelijk voorkwam als een schilderij.
In mijn geboortestreek te Heule, kende ik de heele wereld als een effen, vlakke
uitgestrektheid in over-
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heerschenden toon van blond en grijs, zonder tegenstelling van felle kleuren - blonde
zandbodem, blonde roggevelden, blond-grijze populieren. Hier, integendeel, was er
vooreerst de sliert der sperrebosschen in schellen, paarschen toon tegen de kim, de
uitgestrekte groene meerschvlakte met de Schelde - een echte waterstroom, die mij
slechts van op school uit de les van aardrijkskunde, als fictie bekend was, doch hier
in werkelijkheid bochten beschreef en waar echte schepen voorbij vaarden! In het
landschap, overal was er afwisseling van boomsoorten die mij onbekend waren, en
in de schoonste schakeering, iets als een geschilderd tafereel uitmaakten.
*
Het binnenhuis echter deed me vreemd aan.
Nonkel Fik en nonkel Sarel waren twee oudersche jonkmans, die ondereen nooit
een woord spraken en met een ernstig, gesloten wezen hun werk verrichtten in de
bakkerij alsof het stommen-ambacht-spel was. Van eersten af kreeg ik den indruk
dat zij niet erg gesteld waren op omgang met kinderen.
Voor nonkel Fik, met zijn strenge bovenlip en grooten neus, voelde ik ontzag;
nonkel Sarel was een knoteraar die 't van den drommel uitvond om werk op te leggen
en geen spel verdragen kon - die niemand onbezig kon geluchten. Tante Mandine
was voor enkele jaren gestorven - het deed me vreemd aan haar figuur die met het
huis vereenzelvigd was, te moeten missen - en intusschen was mijn oudste zuster bij
nonkels komen inwonen, waar zij, alhoewel nog zeer jong, het huishouden en den
winkel be-
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stierde, en daardoor meende gezag te mogen voeren over mijn doen en laten, als een
meesteres.
In die omstandigheden was er voor een knaap van mijn leeftijd en mijn
temperament, binnenshuis niet veel vertoef; ik onderging den drang naar buiten en
maakte mij bij elke gelegenheid uit de voeten. De eerste dagen reeds had ik een paar
makkers ontdekt die mij inwijdden met de gebruiken der gemeente en mij de streek
zouden leeren kennen.
Die paaschvacantie is me toen voorgekomen als een eeuwigheid en de indrukken
die ik er heb opgedaan, zijn me bijgebleven met de atmosfeer van het seizoen. De
algemeene indruk staat in verband met schralen noorderwind, droge voorjaarskoude
in de eenzame, verlatene dorpsstraten met doodsche, gesloten huizenreeksen, waar
ik doelloos in rondslenterde. Op straat was er weinig te betrapen, doch het nieuwe
trok mij aan. Hetgeen bijzonder mijne belangstelling gaande maakte, was de voorkoer
der brouwerij, waar een geblinddoekt peerd aan den dissel van een draaimolen
rondstapte, nu en dan stilviel en op het geroep van een knecht, weer aanzette. Uren
lang heb ik daar op staan kijken... en koude geleden.
Met mijn nieuwe makkers heb ik dan verder de streek afgeketst en
ontdekkingstochten gemaakt in 't omliggend.
Vooreerst waren er de Scheldemeerschen - een wereld op zich zelf - een uitgestrekt
domein waarin we heer en meester waren. In dat voorjaarsseizoen was het water er
sedert geruimen tijd van weg, de zware kleibodem gesporrig opgedroogd, lag in
kloven zoo wijd dat ons voeten er in schoten. Hier had-

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

18
den we ons vernooi aan de oevers van de Schelde, we zagen er de schepen in voorbij
varen, konden er plonsen tusschen het hooge riet, op jacht naar die wondere lanen
met vloeren koppen. Hier heb ik vooral een thoeveel mij onbekende vogels gezien:
reigers en kievitten. 't Waren echter de rietscharren die mijn belangstelling verwekten,
die me voorkwamen als geheimzinnige wezens, om hun schravenden kreet, nu eens
heel dichtbij en onmiddellijk weer heel in de verte, zonder dat wij ooit den vogel
zagen opvliegen of zijn nest konden ontdekken.
We hebben ook wel verdere tochten gewaagd over de streek: naar Schalaffie onder
ander, het Waalsche dorp aan den overkant der Schelde, waar ik voor 't eerst die
vreemde taal te hooren kreeg. In de andere richting was het belangrijke dorp: Tieghem,
met het kapellebosch, de stroelende bron, de vijver vol goudvisschen, de kapel van
Arnoldus met de krukken en breukbanden van mirakuleus genezene zieken - iets dat
mij voorkwam als een oord vol bovenaardsch mysterie.
De Kluisberg lag te ver af, doch bleef mij als een bestendige verzoeking in den
geest, met 't vooruitzicht er in den komenden zomer heen te kunnen gaan.
Aan al dat nieuwe had ik tijdens die vacantiedagen mijn plezier genoten, en niet
het minst aan mijn kameraden, zonder het me was opgevallen dat het jongens waren
van lageren stand. Toen het uitlekte met wat voor soort knapen ik aan 't verkeeren
was, werd mij den omgang met hen verboden.
Maar toen was ook van pas de vacantie uit, en nu zou het onderscheid van stand
en rang vanzelf aan
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den dag komen, want mijn kameraden gingen naar de nonnenschool, bij zuster
Pauliene (eene vermaardheid in de kinderwereld) en ik moest naar 't pensionaat, als
‘looper’ op de dagschool. Dàt bracht de onvermijdelijke en vanzelfsprekende
scheiding, zonder genade!
En hiermede zou mijn eerste groot verdriet beginnen.
*
When I look back to my childhood,
I can best recall the rainy days.
Tagore.
Het ‘Pensionnat du Bienheureux Jean Berchmans’ is een imposant gebouw - het
monumentaal overblijfsel van een middeleeuwsch kasteel - twee gelijke vleugels
rechtover elkaar al wederkanten van de straat, met plompe vierkante torenstompen
op iederen hoek, met vier ingangen, trappen hoog. Het geheel somber en streng van
uitzicht, de muren in donkerrooden baksteen, verschillende meters dik, met hooge
vensters.
Dien eersten uchtend ben ik er naartoe getrokken met vrees in 't hart - een stap in
't onbekende - en terechtgekomen in de laagste klas, bij een 50-tal leerjongens die
er rumoerden als apen in een kooi, met een leek als onderwijzer. Het schoollokaal
was ongezellig, hooge zoldering, naakte, vuile wanden, slordige meubileering, alles
verwaarloosd en versleten, zon-
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der ziel, zonder persoonlijke zorg... Wat een tegenstelling met de nonnenschool te
Heule! Hier voelde ik mij vreemd, schuchter, verlegen in dat druistige gezelschap,
met een jongen onderwijzer die er blijkbaar onverschillig, de woelige mooschduivels
maar liet begaan en zich met ander dingen bezighield. Toen is me dat onberedeneerd
heimwee overvallen naar de nonnenschool van zuster Pauliene, die ik me voorstelde
in de gemoedelijke, gezellige, huiselijke atmosfeer waar ik aan gewend was te Heule.
Ik voelde mij doodongelukkig en benijdde mijn straatmakkers die er met de bloote
voeten in hun klompen heen mochten.
Die laagste klas was maar een onbelangrijk onderdeel van de heele inrichting,
waar 't boven en onder, in zalen en klassen rumoerde van schoolknapen in allen
leeftijd, met geestelijken als leeraars en bewakers - mij allen om 't even vreemd en
vrees aanjagend - een wereld waarin ik verdoold en schuchtere nieteling, mij vreemd
voelde, er nooit in aarden zou of wennen.
Mijn zuster werd het al gauw gewaar dat er iets aan haperde; ik stortte haar mijn
hart uit en mijn verdriet in een aanval van wanhoop en tranen en uitte den wensch
toch maar naar de nonnenschool te mogen gaan bij zuster Pauliene!
Het was onzinnig - ik wist het: dan moest ik maar te Heule gebleven zijn! Maar 't
leek me de eenige uitkomst.
Toen mijn zuster echter vernam dat ik in de laagste klas verzeild was - ik die te
Heule mijn lager onderwijs op schitterende wijze voleindigd had, was zij
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verontwaardigd en beweerde dat het een vergissing moest zijn. 's Anderen daags
ging zij het geval bepleiten bij den eerwaarden heer Bestuurder en ik werd
onmiddellijk verplaatst in 't geen men toen noemde: het vierde middelbaar, bij meester
Desmedt, ook een leeke onderwijzer.
Daar ik in die klas bij den aanvang van den derden trimester binnenviel, kon ik
enkele vakken niet volgen en daarbij was de leermethode mij geheel vreemd. Ik
moest er mij met onbekende gebruiken en toestanden aanpassen: de indeeling van
klas- en studie-uren was voor mij totaal iets nieuws.
Meester Desmedt hield in zijn klas te strenger tucht als dat er in de laagste te
weinig was. Hij had een zwarten baard en dat gaf hem het uitzicht van een dwingeland;
hij boezemde mij geweldige vrees in. En niet zonder reden, na 't geen ik er de eerste
dagen te zien kreeg: de minste buitensporigheid in de klas werd onmiddellijk gestraft
- van op zijn lessenaar gooide meester Desmedt zijn sleutelbos naar den jongen zijn
hoofd; een ander moest naast hem op de knieën komen zitten en kreeg een paar dikke
woordenboeken die hij met uitgestrekte armen boven zijn hoofd moest opgesteken
houden - een wreede foltering naar 't me scheen, want telkens de jongen de armen
zakken liet, kreeg hij den regel op de kneukels. Ik zag dit aan met schrik in 't hart,
hield den adem op, dorst niet roeren, om maar onopgemerkt te blijven en geen straf
te ondergaan. 't Geen mij in die klas 't meest verontrustte, was van ondervraagd te
worden, omdat de angst mij zou belet hebben een woord uit te brengen. De andere
leerlingen roefelden
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er maar door, waren aan den gang van zaken gewend, doch ik voelde mij in een
vreemde wereld: alles geschiedde er in 't fransch, liep meerendeel over dingen waar
ik nooit van gehoord had - ik verstond niets van 't geen onderwezen werd, en zag
geen middel om van iemand uitleg te verkrijgen. Voor rekenkunde had ik weinig
aanleg en nog minder goesting, en hier waren de leerlingen in dit vak verder gevorderd
dan 't geen ik te Heule gezien had. Fransche spraakkunst, ontleding en de verschillende
formules waren mij dingen uit een heksenketel die ik verfoeide en vervelend vond.
Hier in die klas is bij mij het onderscheid der dagen van de week ontstaan - heeft
iedere dag zijn eigen physionomie gekregen in verband met de vakken welke dien
dag onderwezen werden: maandag, woensdag en vrijdag waren mijn ongeluksdagen,
met rekenkunde, fransche grammaire op het leerrooster; dinsdag en donderdag
integendeel, leken mij de zonnedagen, met vlaamsche les, lectuur of opstel - vakken
waar ik mij in thuis voelde en mee kon met de besten. We hadden als vlaamsch
leesboek: ‘Denken-Stijlleer’. Van dien titel heb ik nooit de beteekenis begrepen,
maar enkele leesstukken er uit heb ik onthouden en er bijzonder smaak in gevonden,
o.a. de lotgevallen van ‘Knagelijntje’, ‘De Dood in het Drijfzand’ dat me griezelen
deed, en enkele dramatische of geschiedkundige verhalen in verheven stijl, die we
van buiten hebben geleerd en gedeclameerd. Het fransche leesboek had voor titel:
‘Gerbe de Ruth’ en daar heb ik nog veel minder de beteekenis van kunnen snappen,
vooral wat Ruth
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hier kwam verrichten en hoe hier een ‘Gerbe’ te pas kwam!?
Heel lang heb ik mij in die klas als eenzaat gevoeld, doch geleidelijk kunnen
wennen aan de atmosfeer, maar altijd met den schrik in het hart en vol ontzag voor
den meester met het strenge voorkomen. Het best heb ik kunnen aarden in de studie,
omdat ik me daar met me-zelf afgezonderd voelde.
t'Halven het schooljaar heeft meester Desmedt zijn ontslag gekregen (om redens
die ons toen verzwegen bleven en mij later eerst door praat op het dorp bekend
geworden zijn). Dat beschouwde ik als een duidelijke weldaad der Voorzienigheid
- een geluk mij plotseling uit den hemel gevallen, want de nieuwe onderwijzer meester De Keizer - was een gemoedelijke, boersche meneer, zonder zweem van
strengheid, en van toen voort is het mij in die vierde klas goed gegaan.
*
De dagschool vervulde slechts de ééne helft van mijn bestaan; de andere helft sleet
ik binnenshuis bij nonkels in de bakkerij.
Dààr was het voor mij al even ongezellig als op school. De atmosfeer was er
ouderwetsch, versteend en 't geen er mij bijzonder opviel en akelig aandeed, was de
stilte. Te huis had ik nooit een uurwerk hooren tikken, hier ging de slinger van de
hangklok in de keuken als een mannenstap statig en streng den heelen dag door, en
deed me denken aan 't geen ons in de catechismusles voorgehouden werd, als het
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symbool der eeuwigheid; en daarnaast, op de schouw, stond de kleine, koperen
wekker, met zijn haastig en nijdig, naar 't me scheen, spottend getik, dat me aandeed
als het verwijt van een onrustig geweten.
De meubels, tafels en stoelen, kasten en prenten, gereedschap - alles wat er in huis
bestond, scheen mij alsof 't er altijd geweest was en altijd onveranderd blijven moest
op dezelfde plaats, omdat het er samen hoorde, een geheel uitmaakte, elk met een
afzonderlijk gelaat, stomme spookwezens, waar de twee nonkels als schimmen in
rondliepen.
Bij klaren dag hing er door heel het huis iets van de levenloosheid van den nacht,
alsof de doode dingen, samen met de levende, tot versteende rust vergroeid waren.
Er was iets vergruwends in die stilte.
Binnenshuis verliep het bestaan er in vasten en onveranderlijken vorm: alle dagen
gelijk, alle uren van den dag gelijk, aan die van den voorgaanden dag en gelijk aan
den volgenden, zonder mogelijkheid dat er iets buiten den voorgeschreven stand zou
kunnen gebeuren.
's Morgens stonden nonkel Fik en nonkel Sarel altijd op hetzelfde vroege uur in
de keuken, dronken rechtstaande, met den rug naar elkaar toegekeerd hun kop zwarte
koffie; gingen daarna aan 't werk, gelijk het voorgeschreven scheen of van in verre
tijden geschikt, zonder het noodig was een woord te spreken: elk van de twee wist
wat hij te doen had, alsof 't een eeuwigdurend herhalen was van een sedert lang van
buiten geleerde rol in een bekend spel.
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Aan de verschillende geruchten in de bakkerij kon men raden hoever de
werkzaamheden vorderden en later wist men aan den geur uit den oven, wat er
gebakken werd.
Te middag zaten we ons drieën (nonkel Fik, mijn zuster en ik zelf) aan de tafel
tegen den wand; nonkel Sarel at aan een tafeltje afzonderlijk met den rug naar ons
toegekeerd - dit hoorde zoo, was altijd zoo geweest, alsof het niet anders kon. Onder
het eten werd geen woord gesproken - al maar door ging het zware tikken der
hangklok, waarin ik alle soorten dreigende uitspraken meende te herkennen, en naar
het mij scheen, wij verplicht waren er naar te luisteren en daarom de stilte niet storen
mochten. Na het eten verdween nonkel Sarel in de bakkerij, nonkel Fik draaide zijn
stoel driekwart om, leunde achterover met 't hoofd tegen den muur. Het kwam me
voor dat hij daar eeuwen op dezelfde plaats moest gezeten hebben, want in 't witsel
van den wand waartegen zijn hoofd geleund had, was een groote vette plek. In den
fantastischen vorm van die plek vol aders en sprietels, meende ik het beeld van nonkel
Fik zelf te herkennen.
De namiddagen in de bakkerij schenen mij eindelooze stukken triestigheid waarin
het herhalend gerhythmeerd geklop van handen die 't mokkendeeg in den vorm
sloegen, 't eindelooze van den tijd aftelden; als uitkomst waren het altijd dezelfde
mokken, koeken of spekulaus die geurend op de warme platen uit den geheimzinnigen
ovenmond kwamen.
Tegen avond werd alles opgeruimd, alsof er nooit meer moest gebakken worden;
nonkel Fik trok naar
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boven op zijn kamer waar men hem hoorde geld tellen; nonkel Sarel poenderde in
den tuin, was hout aan 't klieven of plakte papieren zakken voor den winkel.
Het avondeten bestond onveranderd uit gebraden aardappelen, gerookte haring en
pap met boterhammen van oudbakken brood. Voor het slapengaan stond nonkel Sarel
tegenaan den oven recht tegen zijn stoel; nonkel Fik drie stappen achteruit in dezelfde
houding en deden er hun avondgebed. Daarna trok elk zonder spreken naar boven.
Niets meer dat roerde - de stilte hield aan gelijk tijdens den dag.
In die atmosfeer had mijn zuster zich zoo goed als 't ging, aangepast met het milieu.
Zoo één zoo àl, verliepen de dagen...
Gerucht of geluid had hier zeker nooit bestaan, ware tegenstrijdig geweest met de
omgeving, moest in de ruimte tusschen de vier wanden gestold blijven. Wij ook, als
we alleen waren, spraken ingehouden, zoetjes onder elkaar, uit ingeboren vrees die
stilte niet te storen.
Hoe moest ik hier in dit levende graf mijn jonge jeugd verslijten? Eensdeels voelde
ik er mij aan toebehoorend, deel van het geheel hier in huis, anderszins, totaal vreemd
er aan, buitenstaander of toeschouwer op een tooneel van levenlooze schimmen in
een droomwereld.
Het huis zelf echter had niets geheimzinnigs, was open en luchtig, voornaam van
uitzicht.
Lateurs bakkerij was van overouds bekend - honderden jaren ver, uit
overgrootvaderstijd door dezelfde familie als eigenaars bewoond. Volgens
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nonkel Sarel beweerde, was de doening oorspronkelijk een hofstede geweest, bestond
er een kelder met valluik die op straat had uitgekomen, maar naderhand gedempt
werd.
Het huis stond in de straatlijn tusschen een groote heerenwoning langs den eenen
kant en langs den andere een schoenmakerswinkel, waar het met zijn witgeschilderden
voorgevel, deftig figuur maakte. Er waren versierde konsolen aan de dakgoot, een
dubbele glazen deur, rechts een breed toonvenster, links twee vensters met gordijnen,
rolstoor en stevige luiken. Aan de verdieping eveneens drie vensters. In den winkel
een toonbank waarop twee blinkend koperen weegschalen; de wanden bekleed met
banken waarop brooden gereekt stonden, glazen bokalen en bakjes met spekken,
suikergoed, spekulaus, amandelbrood, kinderbeschuit, donder-en-bliksem en ander
koekensoorten waren uitgestald, - elk op zijn vaste plaats, alsof het van overouds
altijd en onveranderd dezelfde koopwaar was.
Naast den winkel was de ‘kamer’ - iets als een burgerlijk salon, met gebloemd
behangselpapier, rieten mat op den vloer, tapijt op de ronde tafel, een verlakte kachel,
heiligenbeelden en vazen op de schouw, kast met glazen deuren waarachter het
porselein en gleiergerief was uitgestald. Tegen de wanden stonden zes stoelen met
geel biezen zate, op gelijken afstand van elkaar.
Achter de kamer was een tweede, smalle kamer, eertijds tante Mandine's slaapplaats
en die nu ongebruikt bleef, naar 't me dacht omdat haar geest er nog in waareerde.
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Achter den winkel was de keuken met venster dat uitzag op den koer, - een
halfduistere ongezellige plaats waarin een gemetselde kast de grootste ruimte innam.
Vier withouten stoelen en twee tafels met een kachel langs den wand, maakten er de
gansche bemeubeling van uit. De pomp stond buiten tegenaan de achterdeur. De
bakkerij paalde onmiddellijk aan de keuken, zonder afsluiting. Het was een smalle,
langwerpige ruimte tusschen trog en broodplanken, de oven in de diepte, - het geheel
zwartberookt en het gereedschap blinkend van ouderdom en gesletenheid.
Op de verdieping was alles ouderwetsch gebleven. Langs de vautekamer, boven
den kelder, was de houten trap waarvan elke trede verschillend kraakte. De weeg
was beplakt met prenten uit een illustratie - een groote aantrekkelijkheid voor mij,
waar ik uren lang kon zitten op kijken en van trap tot trap iedere prent voor mij een
symbolische beteekenis had, of in mijn verbeelding, gefantaseerde voorstellingen
verwekte.
De verdieping lag eensdeels in planken vloer, anderdeels in een soort steen dat
men ‘tras’ noemde, vol barsten en kloven. De voornaamste plaats was de bloemzolder,
waar meel en bloem, volgens soorten op groote hoopen uitgegoten lag over den vloer
en met de schop in geruifeld werd, alsof het zand was. Er stond een bultemolen langs
den wand - een reusachtige houten koffer waarin een lange trommel met verschillende
afdeelingen, door een draaikruk in beweging gebracht die een dokkerend gerucht
maakte omdat er houten klossen op den middenas neervielen
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onder het wentelen, en uit de eene afdeeling fijne bloem, uit de andere grover ziftsel
en eindelijk gruis neerreuzelde.
Langs voren en achter waren slaapkamers, laag van zoldering met bloote ribben.
Boven de vautekamer was een eigenaardig vertrekje, drie treden hoog en zoo laag
van steke dat een volgroeid mensch er niet in rechtstaan kon; het éénig venstertje
was in dezelfde verhouding en geleek een kijkgat. In zijn miniatuurvorm leek het
mij een ideaal kinderkamertje en van allen tijd voor mij bestemd. Ik beschouwde het
als mijn domein.
De zolder - het ‘opperste’ genaamd - was één groote ruimte over heel de
oppervlakte der woning, onder het pannendak, met den bodem in leemaarde gevloerd,
gelijk in heel oude huizen. Dit leek mij een oord vol geheimzinnigheid, met donkere
diepten in de beide langzijden waar de ribben den bodem raakten; aan den vóór- en
achterkant was een dakvenster van waaruit men 't zicht kreeg over de binnenkoeren
en hovingen van heel den dorpskom. De dakstoel met zware eikenhouten hanebalken
en ribben scheen mij uiterst geschikt om er in te klauteren of er een schommel aan
vast te maken.
Het geheimzinnige van dien zolder trok mij onweerstaanbaar aan, alhoewel ik een
angstgevoel en een soort griezeligheid moest overwinnen om er mij bij klaren dage
op te wagen. Er bleven echter belangrijke ontdekkingen te doen - zeldzame en mij
onbekende voorwerpen, en ik kon er op mijn eentje zitten poenderen zonder vrees
er door iemand gestoord te worden.
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La poésie n'est pas dans les objets qu'il s'agirait de peindre, mais dans le
coeur de celui qui les peint.
Henri Troyat.
Het leven en de atmosfeer van het kouterhuis en de omgeving had ik in mijn hoofd
- dàt zou het kader worden, en met Horieneke's eerste-communie, de synthesis der
Lente. De slingerende steenweg met de dubbele rij olmen die hun blijde groen tegen
't helder blauw van den hemel opstaken, de wolken, de vruchten te velde, het
dorpstorentje achter het groen verscholen, de zang der klokken in den stralenden
morgen... dat alles kende ik van buiten en had het als beelden in mij opgenomen; ik
had gezien:... ‘hoe het vluwhaarde koorn, waar de windadem over dreelde en vleide,
blonk bij strepen, lijk onder klaar doorschijnend water...’ In het boek ‘Stille Avonden’
onder den titel: ‘Horieneke’ heb ik de herinnering weer opgeroepen hoe ik mij toen
gedocumenteerd heb en dien Zondag drie keer den weg afgelegd om het verloop der
eerste-communie nauwkeurig na te gaan en Horieneke's ‘schoonsten dag van haar
leven’ uit te beelden.
Ik had dus alles gereed, moest het verhaal slechts neerschrijven. Nu ik er aan denk,
komt het me voor alsof dit lentevisioen, waarlijk en op de letter, kant en klaar, ghoopt
en geduwd, uit de lucht gevallen is, en ik mag er bijvoegen: né et composé dans la
joie, want aan het schrijven zelf heb ik mij gevoeld als in een toestand van extase,
heelemaal opgegaan in het onderwerp, dat ik in een dubbelzicht vóór me had:
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Horieneke als een heiligenbeeldje verheerlijkt gezien in de stralende atmosfeer der
lente. Het schrijven was me als het plukken van een rijpe vrucht uit den boom. De
reken rijden zich aan elkaar, altijd met 't zelfde onzeglijk genoegen en blijheid in de
ziel.
Het was in vollen zomer; in den namiddag scheen de zon door de franjen van het
neergelaten rolgordijn op de tafel tegen het venster waar ik aan te schrijven zat.
Rondom mij: vertrouwde dingen van mijn kamer, met aan mijn linkerzijde de ernstige
blik van de Gezelle-buste die op mij neerkeek, en verder de weldoende, algemeene
stilte van den zomerschen achternoen... alsof er buiten geen wereld bestond. Daar
sloten zich de reken achter elkaar, effen aan de episoden vormend van het verhaal,
in ononderbroken voortgang, als 't ware afgekeken van een geschilderd tafereel, dat
vóór mij ophing in den goudglans van een zonnig verschiet.
Hoeveel dagen ik er aan gewerkt heb? De tijd vannoode tot het schrijven. Ik weet
dat het gebeurd is zonder haast of overijling, want ik had spijt toen het af was, gelijk
na 't ontwaken uit een schoonen droom. Omdat het me voorkwam als iets kostelijks
op zich zelf, wilde ik het nog eens overschrijven. Bij toeval en als een verrassing
had ik in den drukkerswinkel een soort Hollandsch geschept papier ontdekt, dat ze
gebruikten voor trouwbrieven. Daar heb ik de noodige vellen van gekocht, in vier
geplooid, zelf ingebonden en daar zorgvuldig het verhaal in geschreven. Het dan van
een kaft voorzien in de koffie gedrenkt om er een bruinen toon aan te geven, en
daarop, in sierlijke letter den titel aangebracht:
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‘Van Lente’. Die ‘van’ was toen overal in de mode en het is nog Emm. De Bom die
me afgeraden heeft die mode der modernen te volgen en maar die ‘van’ weg te laten.
Ik was natuurlijk de eerste gereed met mijn bijdrage voor onze uitgave ‘Werk
van...’ Daarna is een heele tijd voorbijgegaan met briefwisselen tusschen Karel, De
Meyere en mij, met niets dan uitvluchten, aangehaalde redenen om de vertraging te
motiveeren (af te leggen examen, ziekte, enz.) en beloften met vastgestelden datum
waarop Karel met zijn Kronos en De Meyere met zijn Gunlaug en Elga zouden
gereedkomen. Het bleef echter aanslepen, met altijd nieuw uitgezochte redens, - nu
werd de oorzaak op De Praetere geschoven, die zoogezegd op zich liet wachten met
de versiering en de aanvangletters. Iets om er het geduld bij te verliezen. Eindelijk
is De Meyere toch klaar gerocht en omdat Karel het niet langer meer uitstellen dorst,
is hij toen afgekomen met zijn Kronos - een fragment van een tiental bladzijden. En
de uitgaaf ‘Werk van...’ is eerst verschenen in 1899.
Intusschen had ik niet stilgezeten, ‘De Oogst’ was geschreven en ‘De Kalfkoe’.
Maar er hing nog iets anders in de lucht. De Bom had er me namelijk op gewezen
dat er met mijn kleine schetsen en ‘Lente’ materie genoeg bij elkaar was om een
boek te vormen en alzoo mijn eerste productie-periode af te sluiten. Dat klonk in
mijn ooren! Ik had nog niet eens aan de mogelijkheid gedacht een boek uit te geven,
maar het luidde als een openbaring. Het lag toch voor de hand: een boek uitgeven,
en dan nog een
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en nog een... al maar door, effen aan er geschreven copie gereed was!
Ik had nu enkel de op te nemen stukken uit te kiezen, te rangschikken, 't kind een
naam te geven en 't boek was klaar. Het zou ‘Lenteleven’ heeten. En een uitgever?
Ik wendde mij tot De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen met een aanbod:
honorar. 125 frs., met afgestaan auteursrecht. (Bedrag berekend om er een foto-toestel
mede te koopen). Mijn aanbod werd in beleefde termen afgewezen. Toen is De
Praetere afgekomen: hij had een oude handpers ontdekt, was met een koolschip naar
Londen gevaren en had daar eenige kilo's letters gekocht - een stel Elseviers en een
Morris-type. Op die handpers zou hij boeken drukken, Lenteleven 't eerste. Het
akkoord was gauw gesloten, want er moesten geen voorwaarden gesteld worden. Ik
heb die handpers kunnen bewonderen op zijn atelier in de Korte Kalversteeg, nr. 1,
te Gent: een groote, ledige zaal met een oude kachel in 't midden en de kolen er naast
op den grond uitgegoten. Ik stelde enorm belang in dat bohème kunstenaars-milieu
waar geteekend, geschilderd werd en ik van dat drukken wonderen verwachtte.
Inderdaad: op een velletje getint Hollandsch papier verscheen het prospectus opgesteld
door Karel van de Woestijne:
‘In vele uitingen openbaarde zich te onzen dage, kenmerk eener nieuwere, ruimere
kunst-opvatting, eene nog steeds groeiende behoefte aan degelijk en gepast vermooien
der zaken, in gebruik bij het dagelijksch leven. Zoo herwierd ook de vroegere
boekenkunst, en reeds vele kunstenaren streefden naar dit:
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van het boek te maken, naar druk, versiering en band, iets een geheel vormende met
den geprenten inhoud. Eene dergelijke poging wil ook Jules De Praetere doen die
eene reeks boeken zal uitgeven met bijzondere letter door hem op eigen handpers
gedrukt, en versierd en gebonden naar zijne teekeningen. Hierbij het prospectus van
het eerste dier boeken, zijnde Stijn Streuvels' ‘Lenteleven’.
En nu maar aan 't drukken. Dat drukken heeft echter ook al een kruisweg van
vertraging ondergaan, gelijk alles wat van De Praetere komen moest, zoodat ik er
mijn geduld bij verloren had. Als afleiding kreeg ik gelukkig toen Victor Delille te
ontmoeten die met zijn Duimpjes-uitgaaf begonnen was. Deze, een kerel vol vuur
en geestdrift en aanstonds bereid mijn boek in zijn Duimpjes op te nemen: in een
luxe-editie, naast een volksuitgaaf zag hij geen bezwaar. Dezen keer werden wèl
voorwaarden gesteld. Het uitzicht en verzorging der duimpjes was niet naar mijn
zin; ik heb het formaat en de letter doen veranderen naar 't model der Tauchnitz-editie.
Het eigenlijk contract was geschreven op een strookje papier, dat toevallig bewaard
is gebleven en hier mag aangehaald worden:
‘Tussschen de ondergeteekenden is overeengekomen het werk Lenteleven door
Stijn Streuvels in de Duimpjes-uitgaaf uit te geven en de oplaag zijnde vijftienhonderd
nummers te verkoopen ten hunnen voordeele elk ten helfte - elk eenen frank - en ook
de onkosten der uitvoering gezamenlijk te dragen latende driehonderd nummers
vallen voor de bestaande inschrijvers op de Duimpjesuitgave ten dage
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der verschijning van Lenteleven en voor de uitputting der oplaag geene nieuwe te
doen. Gedaan in dubbel te Maldeghem 26 Februari 1899.
Get. Frank Lateur.
V. Delille.’
Te Maldeghem werkte de drukkerij veel vlugger dan in de Kalversteeg te Gent.
In Februari begonnen, verscheen het boek op den symbolieken datum van 25 Maart
1899, à 2 fr. naast de luxe-uitgaaf die korts daarna gereed kwam, op Hollandsch
papier en in perkamenten band à 10 fr.
De uitgaaf van De Praetere heeft geen bijval gehad - de bibliophielen te dien tijde
waren zeldzaam en 10 fr. voor een boek was te hoog voor den gewonen lezer. De
uitgaaf van Delille sloeg echter dadelijk in en maakte gerucht. Op de achterste
bladzijde van het unieke exemplaar dat ik in mijn bezit heb, staat deze typieke
aankondiging te lezen:
‘Een woordje te dezer gelegenheid over Stijn Streuvels. Het is de eerste maal dat
in de Duimpjesuitgave een realist verschijnt. Stijn Streuvels is ook in Vlaanderen de
eenige, de eenige goede. Gelijk Claus de Leie schildert en op zijn wiedsters, of op
een domme koe doet kijken en blijven kijken, zoo schildert Streuvels de ziel van ons
volk. Hij wil met zijn “gezonden boerenkost” - “ons volk weder brengen naar den
tijd dat de oudste dochter zonder pinkoogen, in den hoek van den heerd, voor heel
het huisgezin den ruwen, gezonden bijbel voorlas.” Stijn Streuvels' moeder is de
zuster van Meester Guido Gezelle. Wat de geleerde priester gedaan heeft voor de
taal, wil hij voor den stijl en de gedachte.’
't Geen ik aan den lijve met de uitgaaf van dat
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boekje ondervonden heb, is van velerlei aard. Het verschijnen - nu ik dat ‘Lenteleven’
ter wereld gekomen, in de hand hield, beteekende voor mij een levensgebeurtenis;
doch weerom onderging ik datzelfde gevoel: de anonieme lezer liet mij onverschillig,
maar ik was beschroomd voor de bekenden in mijn omgeving die 't boekje zouden
lezen... en er mij in herkennen. Ik had nog maar begonnen en deed reeds bij me-zelf
de ondervinding op van 't geen Jean Legrand beweert: ‘Ecrire, c'est raconter sa vie.’
Uit de verte kreeg ik vooreerst, mij door Delille gestuurd vanwege August Cuppens
toen rector bij de Zusterkens der Armen te Luik: ‘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, of
dichter in proza. Lente is een meesterlijk gewrocht vol waarheid en leven. (Van dan
af ben ik ook met pastoor Cuppens, tot aan zijn dood, hartelijk bevriend gebleven.)
Van 't ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs kreeg ik
volgenden brief:
‘Mijnheer, In antwoord op Uwen brief van 2 November jl. heb ik de eer U ter
kennis te brengen dat er, voor mijn departement, geene reden bestaat om in te schrijven
op het werk van den heer Stijn Streuvels, getiteld “Lenteleven”, waarvan bijgaande
exemplaar uw voormelden brief vergezelde.
Aanvaard, Mijnheer, de betuiging mijner volkomen achting. Voor den Minister:
De Algemeene Bestuurder, Cyrille van Overberghe.’
Een seminarist uit Brugge had de inschrijvingen
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op Lenteleven van zijn medematen verzameld en 200 exemplaren van het boek
besteld. Ze werden naar het seminarie opgestuurd uit Maldeghem, doch als verboden
lectuur door den president in beslag genomen en gingen naar de zolders, waar ze
misschien nog liggen?
Verriest nam fragmenten uit Lenteleven op in zijn Nieuwen tijd. Een vrome dame
liet mij toelating vragen om Lente te mogen epureeren! In de pers kwamen nu stilaan
de beoordeelingen los en er werd rijp en groen over het boekje geschreven, elk
volgens eigen gezindheid. Door priester Jacobs werd ik als een wellusteling aan het
publiek voorgesteld - iemand die er enkel op uit is bij den lezer zinnelijke en geile
gevoelens te verwekken. Een recensent wist er zelfs op te vitten omdat ik van een
koewachter op weg naar huis, beweerd had dat de jongen aan niets denkt. Dàt ook
was onzedelijk! 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. Geen van die aanklagers heeft ooit den moed gehad tegen mij persoonlijk
daarover een woord te reppen,... en ik was secretaris van Vincentius-genootschap,
lid van Franciscus Xaverius en andere godvruchtige confrerieën...
Hoe ik zelf dacht over het geval? Ik stond eenvoudig verrast, had niet het minste
vermoeden dat er zoo'n kabaal zou ontstaan rond dat boekje. Ik had

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

38
naar de lucht, de wolken, de boomen gekeken, de menschen opgemerkt in hun doen;
gezien wat er om me heen gebeurde, het in mij opgenomen en neergeschreven gelijk
het me was ingevallen, zonder er iets mede te bedoelen. Ik had inderdaad gelezen
dat kunst en moraal twee verschillende dingen waren (l'art pour l'art was aan de
mode) maar getracht het leven weer te geven, zonder aan zedepreeken of moraliseeren
te denken, ook niet opzettelijk naar gewaagde onderwerpen gezocht, maar argeloos
de dingen bij hun naam genoemd, en allerminst verwacht daardoor ergernis te
verwekken bij goeddenkende lieden. 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...
En nonkel Guido? In April van datzelfde jaar '99 was hij immers van Kortrijk naar
Brugge verplaatst - er was het slameur van het verhuizen dat al zijn bezigheid had
gevergd. In 't Engelsch klooster, waar hij nu inwoonde, heb ik nonkel een paar keeren
bezocht in gezelschap van kozen Cesar en broer Karel, en we vonden hem bedrukt,
lusteloos, zwaarmoedig gestemd. Op zijn nieuwingerichte studeerkamer lag
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alles er overhoop, de boeken in kisten, nog niet uitgepakt. Hij bracht ons tenden den
hof, in een soort tuinhuisje, omdat dààr alleen toegelaten was te rooken!
Den Maandag, 27sten November van dat jaar, vierde onze fanfare het Caeciliafeest.
Onder het opstappen met een pas-redoublé op weg naar het lokaal, werd ik uit den
rang geroepen en kreeg thuis het nieuws te vernemen dat ik naar Brugge moest omdat
nonkel Guido op sterven lag. Toen ik daar aankwam, was hij reeds overleden. Ik
vond er kozen Sef en Cesar en mijn broer zwijgend op elkaar zitten kijken. Het deed
me vreemd aan en 't kwam me voor alsof de bekende dingen op die studeerkamer er
nu onbezield en levenloos uit zagen - de persoon die ze in leven gehouden had, was
niet meer. Ik heb het bladzijde-nummer opgeschreven van het boekdeel van
Ruusbroeck dat openlag op den staander - 't laatste wellicht dat nonkel had gelezen.
In 't terugkeeren vond ik de stad Kortrijk vol rouwvlaggen. Daarop is de koninklijke
begrafenis gevolgd te Brugge, waar ik alle bekende vlamingen en Gezelle-vereerders,
met een ongelooflijke menigte aanwezig heb gezien. Het maakte een troostelijken
indruk, die posthume hulde van een gansche bevolking voor den man die in allen
eenvoud geleefd had en nooit vereering zocht. Enkele dagen later had een plechtige
rouwdienst plaats in de Onze Lieve Vrouw-kerk te Kortrijk, waar Gezelle dienst had
gedaan en als de groote volksvriend bekend stond. Bij de offerande werd de ijzeren
afsluiting rond het koor ingedeukt door het wilde gedrum der menigte. Na den dienst
waren de
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familieleden en naaste vrienden van Gezelle genood op een rouwmaaltijd in de
dekenij. Daar zaten al de bekende west-vlamingen aan uit den Gezelle-tijd en voor
't laatst heb ik daar al de merkweerdige figuren van die generatie bij elkaar gezien
en uit de gesprekken, anecdoten en geestigheden die er opgehaald werden, me nog
eens in de atmosfeer van dien tijd verplaatst gevoeld.
Ik zat aan tafel naast pastoor Flamen, die als kennismaking het gesprek aanvatte
op zijn eigenaardige manier met: ‘Heb ik niet gehoord dat gij ook een brok dichter
zijt?’ Hij gaf zich uit als phrenoloog en vroeg om mijn schedel te mogen betasten.
Hij overliep met zijn vingers mijn achterhoofd, bevoelde zorgvuldig al de bobbeltjes
en oneffenheden, en lapte mij heel laconisch deze uitspraak: ‘Inderdaad, vous avez
la bosse poétique’, en at voort zonder me nog aan te spreken.
*
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. Dat was zoo zijn doen, want te Avelghem
voelde hij zich niet in zijn vaarwater, was er op zijn ongemak, kon er zich niet bij
aanpassen en stelde zich dan altijd wild
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en zonderling voor. En nu deed hij alsof hij mij niet kende. Ik had het liefst zoo, want
ik hield er niet aan mij, bevriend met dien raren kwast, bij ons buren bekend te staan.
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. Wat gaf hij er om
dat zijn uitvinding zulk vervaarlijk gerucht maakte en hotsend over de kasseien
dokkerde, - hij op dat schrijwiel zulk potsierlijk figuur maakte?... dat de menschen
waar hij voorbijreed met zijn rammelkast in luiden lach schoten, - voor hem zelf
beteekende het de victorierit en hij achtte zich immers de eerste die er in gelukt was
zich op twee wielen voort te bewegen en nog wel op een mechaniek van eigen
maaksel.
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. Dat heb ik uitvoerig verteld in het boekje: ‘Mijn Rijwiel’, dat
geschreven werd op uitnoodiging van ‘De Kampioen’, het Hollandsch sporttijdschrift.
Kameraad Herman had het ondertusschen bij die eerste proefneming niet gelaten:
de houten rammelkast was vervangen door een nieuw model uit ijzer en staal en van
gummi banden voorzien. Hij was een echte fietser geworden, reed de baan op en ik
mocht hem achterna staan kijken! 't Gevolg was dat hij me heeft leeren rijden en ik
korts daarna zelf een ordentelijke fiets in eigen bezit had. In 't begin hebben we
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met ons tweeën, 's avonds in den maneschijn plezierige tochten gemaakt, en we
waanden ons iets als dokter Faustus en Mephisto, varend door de lucht!...
De fiets heeft in mijn levensmogelijkheden en gewoonten een echte omwenteling
teweeg gebracht: de gezichtskring werd ontzettend uitgewijd. Waar ons ‘gangen’
vroeger beperkt waren en niet verder strekten dan het dorp en de onmiddellijke
omgeving, beheerschten we nu de heele streek. Alleen of met makkers zette ik nu
op verkenning uit, deed ontdekkingen in mij onbekende dorpen; overal waar iets te
zien was, ons iets aantrok, of ergens wilden bij zijn - afstanden schrikten ons niet
meer af. Daardoor ben ik dan ook met ander gezelschap in betrek gekomen, nieuwe
makkers gekregen, heb meer uitwendig geleefd, zoodat in die periode om zeggens
mijn openbaar leven begonnen is.
't Zelfde jaar van nonkel Guido's overlijden had ik kozen Cesar's verhuis helpen
doen te Leuven waar hij letterkunde had gestudeerd en nu benoemd werd als leeraar
aan het bisschoppelijk collegie te Kortrijk. Daardoor werden onze betrekkingen nu
veel vergemakkelijkt: ik bezocht hem voortaan geregeld te Kortrijk en hij kwam
getijdelijk bij ons op bezoek te Avelghem. In de vacantie zetten we samen uit op
reis. Alzoo hebben we in Parijs dagen lang rondgedwaald in het Louvre, er ons
zatgekeken aan schilder- en beeldhouwwerk - er de verrassing opgedaan bij het zien
van oorspronkelijke schilderijen, ons door reproductie reeds lang bekend. We zijn
een paar keeren naar Londen geweest, hebben er in British Museum een cursus van
kunstgeschiedenis opgedaan bij het
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zien der meesterwerken uit de oudheid. Voor mijn part heb ik onthouden, den
geweldigen indruk die de kleurenrijkdom van de italiaansche primitieven op mij
gemaakt heeft. In de National Gallery en Kensington-Museum, hebben we voor 't
eerst Turners gezien in hun wilde kleurenpracht, en de preraphaelieten, voornamelijk
de werken van Burne-Jones en de mij zoo goed bekende en geliefde figuren van
Rossetti, waarvan het zien der origineelen mij echter een ontgoocheling heeft gebracht.
Rond dien tijd hebben we, in gezelschap van de gebroeders Viérin onze eerste
reizen ondernomen naar Holland. Tusschenin woonden wij de beroemde concerten
bij te Doornijk en de muziek-uitvoeringen van het Peter Benoitfonds, de openlucht
vertooningen van De Gruyter, te Tieghem in St. Arnolduspark en in de bosschen te
Louise-Marie...
Dat alles valt samen en dateert mijn kennismaking met de Kortrijksche schilders
en beeldhouwers; in hun kring: ‘Concordia’ heb ik mijn eerste lezing gehouden.
Korts daarop werd ik door Emm. De Bom uitgenoodigd een lezing te komen geven
te Antwerpen. Ik wist toen niet waaraan ik me waagde... en ging! Dat gebeurde in
de beroemde ‘Kapel’ en die lezing is voor mij iets geweest als de ‘entrée’ in de
wereld, namelijk in de letterkundige wereld. De Kapel was bomvol, tot buiten de
poort, met een bont publiek van de raarste soort: artisten, schrijvers, maar meest
havenarbeiders... In een geheimzinnige atmosfeer van duister heb ik daar het verhoog
betreden, waarop twee wassen keersen in groote kope-
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ren kandelaars mij van wederzijden belichtten - en heb er gelezen de lotgevallen van
Knudde's zeven zonen. Daarna zijn we, in gezelschap van een aantal nieuwe vrienden,
op avontuur uit geweest - 't geen men eene nachtfuif noemt - door 't havenkwartier,
kabberdoeskes bezocht, ontmoetingen gehad met Hindoes en Chineezen. En van
dien tocht heb ik inzonderheid onthouden de groeiende verontwaardiging bij Dr.
Schamelhout, die maar niet kon aannemen of begrijpen dat iemand drinken wilde
anders dan om den dorst te lesschen! Als aardigheid werd ten slotte het voorstel
geopperd een bezoek te brengen aan het Waterhuis: om er het onderwerp van De
Braekeleers beroemd schilderij in werkelijkheid te zien. Daar heeft Louis Franck
midden de straat en met galmende stem een pathetieke rede uitgesproken om den
conservator van het museum te overtuigen met voornaam gezelschap te doen te
hebben en dat hij zich haasten moest ons binnen te laten. Op het gerucht was de man
met een blaker door 't venster komen kijken en de plechtige toon van Louis Franck
moet hem geïmponeerd hebben want we kregen het Waterhuis te zien bij kaarslicht
en de indruk is inderdaad onvergetelijk geweest.
's Anderen daags zijn we met 't zelfde gezelschap in een janplezier naar de
Calmpthoutsche heide gereden. Van die er bij waren heb ik enkel onthouden:
Hegenscheidt, Baseleer, De Bom en zijn broer, Van Overloop, Baekelmans en Frans
Franck. Den heelen dag hebben we daar rondgezworven, gestoeid en gebaad in de
vennen, in de zon gelegen, gegeten en gedronken en voor 't slot een spiegelgevecht
geleverd,
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Brit tegen Boer, om 't bezit van een zandheuvel! 's Anderendaags welgezind
thuisgekomen, met nieuwe geestdrift om aan 't werk te vallen.
Voordien had ik ononderbroken geschreven en 't een na 't ander waren: Groeikracht,
Zomerland, Meimorgen, e.a. stukken ontstaan en verschenen in De Gids, De Nieuwe
Gids, Tweemaandelijksch Tijdschrift, waar men mij uitgenoodigd had. Ondertusschen
was in Van nu en Straks Alfred Hegenscheidts studie over Lenteleven verschenen;
datzelfde jaar (1900) had Hugo Verriest mij in De Nieuwe Tijd in de serie ‘Vlaamsche
Koppen’ uitgebeeld in een geestdriftig artikel, - en in De Nieuwe Gids had niemand
minder dan Willem Kloos mij, als artiest, onsterfelijk verklaard. Inmiddels had ik
aanbod gekregen van den uitgever L.J. Veen te Amsterdam en waren gezamenlijk
de twee bundels Zonnetij en Zomerland verschenen met een herdruk van Lenteleven.
Het was ineens de beroemdheid en langs alle kanten verschenen artikels in de pers
over het literair werk van dien onbekenden bakker uit Avelghem.
Er kwam ook nu en dan al een reporter op af om dat rare verschijnsel van dichtbij
te zien, in de onderstelling dat er sensatie van te maken was. Alzoo heb ik in dien
tijd kennis gekregen met Pierre Lerouge voor Le XXe Siècle; met Joly (een leelijk
mager ventje!) voor Le Patriote; een zekere Hauser voor een Weensch blad en
Trentesau voor Die Woche.
Met Pierre Lerouge (eigenlijk J. Verhaeghe) ben ik in kennis gebleven: ik ontmoette
hem geregeld bij Dr. Lauwers en Dr. Depla in Kortrijk, bij wie hij als brillante causeur,
gezochte tafelgast en fijnproever
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bekend stond. Hij was vroeger een verloopen student, had alle soort avonturen beleefd
en parten uitgestoken met Oscar Wilde in Londen. Nu bewoonde hij, als eenzame
jongegezel het oud kasteel te Oyghem, waar ik hem eenige keeren bezocht heb en
met het ceremonieel van een voornaam invité vergast werd. Dit is de aanleiding
geweest voor mijn novelle: ‘Op het Kasteel’ (Dorpsgeheimen).
Het was rond dienzelfden tijd - een Zaterdagnamiddag, als een luxueuse auto vóór
mijn venster stilhield en twee heeren uitstapten. Het waren Cyriel Buysse en Mauriçe
Maeterlinck. Ik heb hen ontvangen in mijn klein kamertje, waar zij nieuwsgierig
alles bekeken. Van 't geen er gesproken werd heb ik enkel onthouden, dat Maeterlinck,
doelend op de buste van Gezelle, van Buysse den uitleg kreeg: ‘C'était un poète; il
aimait beaucoup la nature.’ Het zal op dienzelfden tocht geweest zijn dat die twee
den Groeningekouter bezocht hebben, 't geen aanleiding gegeven heeft voor
Maeterlinck om het fameuze artikel te schrijven dat korts daarna in Le Figaro
verschenen is, waarin onze vlaamsche taal het vleiend epitheton kreeg van: ‘un vaseux
jargon’.
Maar het zou nog erger worden met mijn beroemdheid!
*
Toen de volksvertegenwoordiger van Antwerpen, Aug. Delbeke - een gewezen bakker
van Kortrijk - het in zijn hoofd gekregen had mijn candidatuur te stellen voor den
Nobelprijs, ging het spel op den wagen! Reporters en journalisten kwamen afgestormd,
streken neer in het Hôtel du Progrès aan
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't station en vroegen naar Stijn Streuvels. Onbekend... Iemand die boeken schreef...
Nooit van gehoord; zoo een was er niet op de gemeente. En eindelijk, na lang
rondvragen, kwamen ze bij mij terecht. Van al die bezoeken en interviews heb ik er
één onthouden, dit van Jan Ramaekers - een lustige, joviale kerel, die een avond op
mijn kamer is blijven zitten potten bier drinken en praten tot na middernacht. Hij ten
minste nam de zaak niet au serieux op! Dan heeft het een heelen tijd losgegaan in
de pers: artikels voor en tegen, met dwaasheden en commentaar zonder eind.
Gelukkig heb ik zelf van dien Nobelprijs nooit een woord geloofd of ernstig
opgenomen, en vooral geen wissels getrokken op finantieele droombeelden. Ik wist
dat het niet gebeuren kon, er een honderdtal schrijvers waren aan wie het meer en
beter toekwam dan aan mij, nuchtere beginneling! De beroering is dan ook geluwd
en op de gemeente is er geen speur van overgebleven. De inwoners hebben nooit
begrepen wat die Nobelprijs beteekende, en de dochters uit het Hotel du Progrès,
met wie de journalisten over de zaak gepraat hadden, wisten te vertellen dat ik een
prijs van schoonschrift bekomen had!
Ik werd er verder op het dorp niet voor aangekeken, liep zooals naar gewoonte 's
namiddags door de velden of den scheldemeersch, volgde van ver de werkzaamheden
der boeren op hun kouters, zag het vlas wieden en slijten, het gras maaien, koorn
pikken en den oogst binnenhalen.
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Bibliografie van Avelghem
Paul Thiers
I. Inhoud
1.

Avelghem

II. In voordruk verschenen
1. Wintervreugde
In: Dit nieuw Seizoen. I. Winter 1945-1946.
Tielt: J. Lannoo, [1945], p. 61 (Avelghem, p. 111-115)
2. Herinneringen aan Pastoor Hugo Verriest
In: De Spectator 1946, 29 september
p. 14 (licht bewerkte fragmenten) (Avelghem, p. 243-244 en
273-275)
3. Herinneringen uit Avelghem
In: Dietsche Warande en Belfort 1946, jg. 46, nr. 8, sept.-oct.
p. 451-460 (Avelghem, p. 293-313)
4. Twee avonturen uit den Avelghemschen tijd
In: Nieuw Vlaamsch Tijdschrift 1946, jg. 3, nr. 7, oktober
p. 706-711 (Avelghem, p. 331-339)
III. In boekvorm verschenen
1.0 Avelghem
[Eerste uitgave], [1946]
Antwerpen/Tielt: N.V. Standaardboekhandel/J. Lannoo
357 + [III] p., 21 × 15,3 cm
Lijsternestreeks nr. XXVII
COLOFON: ‘“Avelghem”, het tweede deel van 's schrijvers
levensverhaal, verschijnt bij zijn vijf en zeventigste verjaren - 1871
- 3 oktober - 1946 - en het vijftigste verjaren zijner eerste verhalen.
Deze uitgave werd gezet uit de Hollandsche Mediaevalletter veertien
punt en gedrukt op de persen van Joris Lannoo te Tielt. Van deze
uitgave werden twintig ge-
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1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

2.0

nummerde exemplaren getrokken op zwaar getint Munster Velum
papier voorzien van 's schrijvers handteekening.’
1.0 Boekbeschrijving: Gebrocheerd. Groene omslag, groen bedrukt
met uitgespaarde omlijning, letterdruk, cartouche met zwarte
letterdruk en versieringsmotief - een tekening van het Lijsternest
tussen bomen - in zwart en rood. Sneden besnoeid. Omslagversiering
van René Demoen. Titelpagina met sierletters en initiaal en met als
titelplaat een portret van Stijn Streuvels.
1.0 in een tot 20 exemplaren beperkte luxe-uitgave op zwaar Munster
Velumpapier (in een kopersband).
1.1 Gebonden in groene heellinnen uitgeversband, met stofomslag.
Het voorplat is versierd met het logo van het Lijsternest in goud.
Kopsnede in groen. De stofomslag is identiek aan de omslag van
de gebrocheerde exemplaren (1.1).
1.0 Gebonden in witte similileder uitgeversband met rode letterdruk,
met witte stofomslag met op het voorplat een paginagroot
okerkleurig portret van de auteur.
1.0 Uitgever: L.J. Veen te Amsterdam. Gebonden in grijze heellinnen
uitgeversband. Voorplat met auteursnaam en titel in zwart is versierd
met een sieromlijsting en een tekening van het Lijsternest, eveneens
in zwart. Kopsnede in grijs. Stofomslag identiek aan de omslag van
de gebrocheerde exemplaren (1.1).
Avelgem
[Tweede uitgave], [1972]
In: Volledig Werk. Deel IV, p. 999-1268.
Brugge-Utrecht: Orion-Desclée de Brouwer.
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Stijn Streuvels en het Rijke Roomse leven. Avelghem, voer voor
culturele antropologen
Peter Theunynck
Het Lijsternest in Ingooigem kort na de Tweede Wereldoorlog. Aan zijn schrijftafel
bij het panoramische raam doodt Frank Lateur, alias Stijn Streuvels, de tijd met het
noteren van zijn jeugdmijmeringen. Hij maakt zich daarbij wel de bedenking dat er
misschien niemand op zijn memoires zit te wachten:
Terwijl ik hier zit, in dees donkere winterdagen, te schrijven en gedachten
gaan over een wereld in puin, waar drommen vluchtelingen uit hun
landstreek verjaagd, in ellende heendompelen, terwijl anderen, als in een
gekkenhuis, op een hellend vlak, aan den rand van den afgrond hun
skalpendans uitvoeren - vraag ik me af: 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? Wie er belang in stellen? (204)1
Jammer dat Streuvels niet kan zien dat er nu handen de lucht in gaan. Wie
geïnteresseerd is in de cultuurgeschiedenis van onze regio, moet hem dankbaar zijn
om die gedetailleerde memoires. We hebben geluk dat hij ze aan het papier heeft
toevertrouwd én bovendien dat hij dat op die leeftijd gedaan heeft. Wanneer hij
Avelghem schrijft, is Streuvels ongeveer vijfenzeventig jaar. Herinneringen aan je
leven als tiener en adolescent blijken dan scherper dan ooit naar boven te komen.
Men gewaagt daarbij van een reminiscentie-effect.2 Tal van details die je schijnbaar
vergeten was, komen je plots weer haarscherp voor de geest. Het is alsof een aantal
verzegelde enveloppen vol informatie die lang onder embargo heeft gestaan, plots
opengescheurd mogen worden.3
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Voor dit artikel concentreer ik mij op een aantal passages die met godsdienst en
godsdienstbeleving te maken hebben. Aan het einde van de negentiende eeuw, de
periode die Streuvels in Avelghem behandelt, is Vlaanderen, en West-Vlaanderen
bij uitstek, een door en door katholieke regio waar het Rijke Roomse leven hoogtij
viert. Het is interessant om dat fenomeen te bestuderen door de ogen van een
bevoorrechte getuige met een scherp geheugen. Stijn Streuvels is zo iemand. Hij is
een aandachtige observator die zijn indrukken bovendien fijnzinnig verwoordt.
Dankzij hem neemt de lezer in een teletijdmachine plaats en maakt hij het leven van
toen vanop de eerste rij mee.
Het is wellicht te sterk om te beweren dat Streuvels' ervaringen representatief zijn
voor de godsdienstbeleving en -ervaring in zijn streek. Beter is het om zijn casus
illustratief te noemen. Zijn verhaal illustreert uitstekend de impact van het
katholicisme op een jongen uit een middenklassefamilie in Zuid-West-Vlaanderen
aan het einde van de negentiende eeuw.
Interessant aan Streuvels is dat hij niet enkel observeert, maar geregeld ook
commentaar levert. Dat doet hij soms vanuit het perspectief van knaap en soms vanuit
dat van de oudere man. Uit die commentaren blijkt dat de jonge knaap en
bakker-in-opleiding, als intellectueel in de dop, bedenkingen heeft bij bepaalde
facetten van zijn godsdienst. Die kritische houding kan als een teken aan de wand
beschouwd worden: in het nagenoeg monolitische blok van het streng katholieke
Vlaanderen verschijnen de eerste scheurtjes, die een eeuw later zo groot geworden
zijn dat het blok is verpulverd. Voor mensen uit het gelaïciseerde Vlaanderen van
de eenentwintigste eeuw is het fascinerend om te zien hoe het dagelijkse bestaan van
hun voorouders van ochtend tot avond en van wieg tot graf door de heersende religie
werd bepaald. Opmerkelijk zijn de parallellen met het hedendaagse leven in een
aantal islamitische landen.
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Katholieken aan de macht
Streuvels vertelt uitvoerig over de gemeenteraadsverkiezingen van 1883 in Avelgem.
(36-41) Die verkiezingen brengen in het dorp een politieke aardverschuiving teweeg.
Door de mobilisering van de katholieken ten gevolge van de schoolstrijd behalen de
‘zoogenaamde tjeven’ (37) een verpletterende overwinning op de liberalen. De
liberalen hebben tijdens de schoolstrijd, die tussen 1878 en 1884 woedde, getracht
om de machtsbasis van de katholieken, het katholiek onderwijs, te breken. Daar zijn
ze niet in geslaagd. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1883 krijgen ze het
deksel op de neus.
‘Het aanschijn van de wereld was veranderd!’ noteert Streuvels. (40) Het dorp leeft
na de zege van de katholieken in een feestroes: ‘Alle dagen trok een nieuwe stoet op
bezoek beurtelings bij elk een der gekozen gemeenteraadsleden; in elke katholieke
herberg werd een heele ton bier getrakteerd, en bij de notabelen wijn geschonken.’
(40) De knaap Frank Lateur gewaagt van ‘een omwenteling, de aanvang van een
nieuw regime, een andere jaartelling’. Ironisch voegt de oude Streuvels eraan toe:
‘Ik verkeerde toen in de vaste overtuiging dat de wereld gered was, het kwaad
uitgeroeid, de deugd zegepraalde... en ik aan dien ommekeer had medegeholpen!’
(41)
De zege van de katholieken in de parlementsverkiezingen van 1884 gaat met
gelijkaardige vreugdetaferelen gepaard. Ook de leerlingen van het Pensionnat du
Bienheureux Jean Berchmans, waar Frank Lateur sinds 1883 de lessen volgt, worden
bij die verkiezingsoverwinning betrokken. De directeur komt de klas binnenstormen,
hij zwaait met een telegram en roept: ‘De katholieken behalen de volledige victorie!’
(53) Leraars en leerlingen springen over de banken en klauteren door de open ramen
naar buiten. Op de speelplaats wordt gejubeld en gefeest. Er heerst een uitzinnige
vreugde. Streuvels staat erbij en kijkt ernaar. Hij vraagt zich af waarom het hem niets
meer doet:
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Was het misschien omdat ik vorig jaar reeds zoo iets had meegemaakt bij
de gemeenteverkiezingen te Avelghem en waarvan ik naderhand
ondervonden had dat door die gebeurtenis 't aanschijn van de wereld niet
veranderd was gelijk ik het mij had voorgesteld, - de opgedane
ontgoocheling mij voor altijd sceptiek had gestemd? Toch leed ik er onder,
vroeg mij af: wat er aan haperde om niet spontaan te kunnen meevoelen
in die collectieve vreugde die de menigte beving als een aanval van beroerte
- ik alleen er buiten stond als de eenzame? (53-54)

Katholieke aanwezigheid op straat
De katholieken zijn zowel in de politiek als in het verenigingsleven actief. In het
dorp Avelgem bestaat er, net zoals in veel andere Vlaamse dorpen, een
Sint-Franciscusgenootschap, in de volksmond ‘de Siskes’ genoemd. Dat genootschap
staat onder leiding van de parochiale geestelijkheid. Het wil zo veel mogelijk mannen
verenigen en ervoor zorgen dat ze na de vespers en het lof nog een zinvolle zondagse
bezigheid krijgen. In Avelgem zijn er op die vergaderingen vaak ‘een honderdtal
mannen aanwezig - meestal oude en vernukkelde.’ (163) De bijeenkomsten beginnen
met een ‘geestelijke toespraak’ van de onderpastoor, waarna het Veni Creator in het
Nederlands wordt gezongen. Naast die spirituele activiteiten is er tijd voor vermaak:
‘de boltra, de kaart of de engelsche biljart’. (163-164)
Streuvels beschouwt dat genootschap als een vervelend, insipide gedoe. Het wordt
naar zijn mening ‘in stand gehouden om de gemeentepolitiek te dienen’. (164) Een
bloedhekel heeft hij aan de verplichte uitstappen: ‘naar een omliggende gemeente
een vaandel gaan inhuldigen, een jubileum opluisteren - louter gezochte aanleidingen
om op straat te betoogen.’ (164) De leden krijgen dan een zinken medaille met rode
strik opgespeld en moeten in rijen
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van vier opdraven. Ze zijn ook paraat op de jaarlijkse processies, op de begrafenis
van overleden leden en op de maandelijkse gezamenlijke communie in de kerk. De
individualistische Frank Lateur ergert zich aan die groepsmanifestaties en de
kuddementaliteit, maar als gehoorzame, streng katholiek opgevoede jongeling kan
hij zijn lot enkel gelaten ondergaan.

Parochiaal leven
Uiteraard vervullen de Lateurs elke week trouw hun zondagsplicht. Naast de
ochtendmis wonen ze de vespers en het lof bij. (162, 195) Tijdens de veertigdagentijd
zijn er ook nog de vastensermoenen. Die donderpreken oefenden een sterke
aantrekkingskracht op de gelovigen uit, al moet Streuvels bekennen dat hij er ‘altijd
een hekel aan [heeft] gehad’. (251)
Streuvels haalt een aantal hoogtepunten van het parochiale leven aan. Zo beschrijft
hij de inhuldiging van Hugo Verriest als parochie-priester van Ingooigem. De priester
wordt afgehaald aan de dekenij van Avelgem en in stoet naar zijn parochie gebracht.
Frank Lateur en zijn vrienden rijden mee in een hondenkar. De hele gemeente is
feestelijk bevlagd, de huizen zijn versierd met groen en bloemen, de fanfare speelt
muziek, de klokken luiden en er worden zelfs kanonschoten afgevuurd. Op de trappen
van het kerkportaal groet de nieuwe herder zijn voorbijstappende of - rijdende
parochianen. (244) Het is kortom een gebeuren waar de hele dorpsgemeenschap bij
betrokken is.
De schrijver vermeldt ook de ‘ommegang’ of religieuze processie die jaarlijks op de
tweede zondag van juni door het dorp Ingooigem trekt. Van heinde en ver komen
dan bedevaarders rijkelijk voorzien van offergaven afgezakt naar het dorp dat over
een relikwie van Sint-Antonius beschikt. (245)4
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Godsdienstbeleving thuis
Wat de godsdienstbeleving thuis betreft, besteedt Streuvels aandacht aan het dagelijkse
ritueel van het avondgebed. Elke avond, nadat omstreeks half tien de winkel gesloten
is en alle luiken gedicht zijn, komen Frank Lateur, zijn ouders, broer en zus in de
keuken samen voor het avondgebed. Iedereen knielt dan op zijn stoel met zijn gelaat
naar de provisiekast gekeerd. Daar staat het Mariabeeld tussen vazen en kandelaars
opgesteld. Moeder Lateur bidt hardop voor en de andere gezinsleden antwoorden
gezamenlijk. Dat moeten ze luid en duidelijk doen, want de moeder wil niet dat er
gemurmeld wordt. Daarna vragen de kinderen aan hun ouders een kruisje en trekken
ze naar boven. (147-148) Streuvels wijst erop dat het avondgebed op andere plekken
op een andere manier verloopt. Bij zijn ongetrouwde ooms bijvoorbeeld bidt iedereen
afzonderlijk en in stilte. (147)
Tijdens de vasten, de weken voor Pasen, worden aan het avondgebed een aantal extra
gebeden toegevoegd. Omdat het een tijd van ‘boete en versterving’ is, moeten de
kinderen Lateur veertig dagen lang ‘alle versnapering en verzet derven’. (251) Als
iemand de regels aan zijn laars lapt, reageert moeder Lateur met een gebiedend ‘'t Is
vasten’. Streuvels herinnert zich goed hoe een vriend van zijn vader vanaf
Aswoensdag zijn pijp in de vinkenkooi opborg en een tweede zijn pijp tegen de
kasseien keilde om aan de verleiding van het roken te weerstaan. (252) De Goede
Week, de laatste week voor Pasen, wordt heel intens beleefd:
De nacht tusschen Witten-Donderdag en Goeden-Vrijdag voelde ik mij
gekweld door angst en medelijden: de geeseling en kruisweg pijnigden
mijn inwendig gevoel. En dat hield aan tot in den namiddag te 3 uur, de
akelige stonde en het ‘alles is volbracht’ mij aandeed als eene ontlasting.
Den Zaterdag-morgen ontwaakte ik in een stemming van jubel en blijheid
[...] de verrijzenis! (252)
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Naast Christus is Onze-Lieve-Vrouw erg populair in het huishouden Lateur. Geen
wonder dus dat het fenomeen van Lourdes tot bij hen in Avelgem is doorgedrongen.
Lourdes is het sinds 1862 door talloze katholieken gefrequenteerde bedevaartsoord
waar de moeder van Jezus in een grot zou zijn verschenen aan het herderinnetje
Bernadette Soubirous. Wanneer Frank Lateur plannen maakt om de tuin in een ‘jardin
de plaisance’ te herscheppen, denkt hij er meteen aan om daar ook een rotspartij
‘genre Lourdes’ aan te leggen. (154)

Priester-leraren op school
In hun parochie komen jongeren geregeld met een of meer priesters in contact. Op
de middelbare school krijgt de studerende jeugd elke dag met een schare van
priester-leraren te maken. De puber Frank Lateur heeft al gauw door dat er iets schort
aan de pedagogische aanpak van de mannen in soutane: ‘[...] geen van al de leeraren,
en de surveillant allerminst, [heeft] eenig begrip [ ] van psychologisch inzicht of zin
voor opvoedkunde’. (95) De jonge priesters komen vaak vers uit het seminarie en
worden zonder speciale opleiding aangesteld om vakken te onderwijzen waarvan ze
zelf soms nauwelijks iets afweten. Pedagogische kwaliteiten hebben ze al evenmin:
‘Volgens aanleg of persoonlijk temperament waren zij brutaal streng of hadden geen
gezag en misten alle begrip om met leerlingen om te gaan.’ (95) Niemand die er maar
aan denkt om het de kostschoolleerlingen een beetje naar hun zin te maken. Zij voelen
zich vaak ‘gedetineerden in eene strafkolonie’. ‘Het heele systeem’, aldus Streuvels,
‘berustte op dwang, op wantrouwen en op de scrupule van het gezag; er was gemis
aan contact tusschen meesters en leerlingen; verdachtmaking verwekte vrees,
misprijzen en hatelijkheid tegen de overheid’. (95-96) Dat alles werkte naar zijn
gevoel contraproductief.
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Kom eens naar mijn kamer
De dwang en dreiging die van het systeem uitgingen, komen misschien wel het sterkst
tot uiting in het zinnetje ‘Venez à ma chambre’. De jonge Frank Lateur krijgt het te
horen, nadat hij op school te vaak in de omgeving van zijn vriend Octaaf Debeurme,
de zoon van de koster van Heestert, is gesignaleerd. (76) Lateur en Debeurme zijn
innig bevriend geraakt. Het gaat om een echte jongensvriendschap, een kuise relatie,
die echter naar het gevoel van de priesters gevaar zou kunnen opleveren. (78) Streuvels
verwoordt de vriendschap aldus:
De rilde, slanke figuur, met zijn weelderigen blonden haarbos, had voor
mij een bijzondere aantrekkelijkheid gekregen. Ik beschouwde het dan
ook als een gunst uit den hemel dat de surveillant mij toevallig - of met
inzicht? - dien makker had aangewezen als gezel in de wandeling. Dat
was een bestgeschikte gelegenheid om telkens een vol uur met elkaar te
praten; alzoo mocht ik geleidelijk ondervinden dat wij dezelfde liefhebberij
hadden en voelden voor dingen die we niet nader bepalen konden: smaak,
goesting, begeerten en vooruitzichten die niet ontbolsterd waren, maar die
mij iets fijns en edels deden vermoeden in 't karakter en aard van mijn
vriend, iets dat doorstraalde in heel zijn wezen, in de uitdrukking van zijn
gelaat, in zijn gestalte, dat mij onweerstaanbaar aantrok en bekoorde.
(76-77)
Welke gevoelens het bevel ‘Venez à ma chambre’ bij hem opriep, beschrijft Streuvels
gedetailleerd: ‘[...] tot het eind van de studie had ik den daver op het lijf, een soort
zenuwkoorts die mijn tanden deden klapperen [sic], zweeten van angst om 't geen
mij te wachten stond’. (94)
Met lood in de schoenen begeeft de jongen zich naar de kamer van de priester.
Wanneer hij voor de deur staat, ontbreekt hem de
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moed om aan te kloppen. Een paar dagen later wordt hij opnieuw gesommeerd om
langs te komen. Hij beseft dat er geen ontsnappen aan is en besluit zijn lot lijdzaam
te ondergaan. Terwijl de gestrenge surveillant, als een soort leugendetector, de handen
van de jongen vasthoudt, onderwerpt hij hem op zijn kamer aan een grondig verhoor.
De naïeve puber begrijpt niet waar de priester naartoe wil: ‘Ik wist niet wat hij van
mij wilde of wat ik misdaan kon hebben, of wat voor kwaad er in gelegen was in die
vriendschap met mijn makkers.’ (95)
Streuvels beschrijft het ‘Venez à ma chambre’ ritueel als een vorm van terreur. Wie
na een dergelijk verhoor terug in de klas komt, wordt als een ‘verdachte’ beschouwd.
Over het gebeuren wordt van alles gefluisterd, maar behalve de direct betrokkenen
weet niemand wat het precies inhoudt. (94)
De jonge Frank Lateur merkt intussen op dat de priesters zelf wel eens merkwaardige
relaties met leerlingen onderhouden. Blijkbaar zijn het vooral rijkeluiszoontjes die
op bijzondere aandacht kunnen rekenen. Zo gaat de priester-directeur van het instituut
elke avond langs bij een jongen die van zijn ouders een zakhorloge heeft gekregen,
dat hij zelf niet durft op te winden. (93) Een andere priester zoekt dan weer af en toe
een jongen in zijn chambrette op en Frank Lateur hoort hen ‘konkelen en giegelen
[sic] en kletsjes geven’. (93)
Jongens die ‘roeping’ hebben, krijgen speciaal onderricht op de kamer van hun
priester-leraren en worden daarbij ‘geestrijk’ geïnspireerd, aldus Streuvels: ‘Zulk
een uitverkorene had ik naast mij in de studie en telkens hij van bij den professor
terugkeerde, blies hij zijn adem in mijn wezen opdat ik zou rieken dat hij wijn
gedronken had.’(85)
Onder invloed van ‘sermoenen eener geestelijke retraite’ krijgt Streuvels zelf ook
de aanvechting om missionaris te worden. (71)
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Hij schrijft zijn ouders een brief om zijn besluit mee te delen. Daarna wordt van dat
toekomstplan nooit meer iets vernomen.

Zoeavenoefening
Een merkwaardige activiteit waarvoor Frank Lateur en de andere jongens op de
kostschool warmlopen, is de zoeavenoefening. Aan het einde van het schooljaar
introduceert priester-leraar Boucquet de kostschoolleerlingen twee tot drie avonden
per week in het militaire leven van het zoeavenkorps - het leger van de pauselijke
soldaten. De leerlingen marcheren op het commando van kapiteins en sergeanten en
worden gedrild om de ‘manoeuvers uit [te] voeren van een leger te velde’. (82) Na
die eerste dril worden houten geweren uitgedeeld, waarmee de zoeaven in spe
wapenoefeningen uitvoeren. Bovendien leren ze ook schermen met stokken.
Het einddoel van die training is de ‘kleine oorlog’, een militaire parade en exercitie
die het naamfeest van de directeur opluisteren. De vier commandanten krijgen dan
een heus zoeavenpak aangemeten en worden van echte wapens voorzien. Het korps
marcheert van de speelplaats naar een omliggende weide onder het zingen van het
lied ‘Viva Leone, padre nostro e papa’. (83) Daar stellen de twee delen van het
zoeavenlegertje zich in slagorde op: de enen moeten het fort van de anderen aanvallen.
‘Van binnen uit werd geschoten, veldgeschut en granaten ontploften tot de forteres
in brand gerocht onder 't hoerageroep der overwinnaars’, aldus Streuvels. (84)
Vervolgens keren de verenigde troepen terug naar de speelplaats waar ze halt houden
voor de estrade. De directeur houdt er een toespraak waarin hij de heldenmoed prijst
en de jonge strijders op het hart drukt hoe ze zich later moeten gedragen in de strijd
voor kerk en staat. (84)
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Seksualiteit en zondebesef
In het kleinburgerlijke milieu waarin de jonge Frank Lateur leeft, zijn de werelden
van jongens en meisjes strikt gescheiden. Er heerst voornamelijk ‘homosociale’
omgang.5 Wanneer hij zijn vrienden frequenteert, is er nauwelijks aandacht voor de
zussen:
Op bezoek bleef de omgang met hen uitsluitend beperkt bij beleefdheid,
we voelden ons zelf op ons ongemak in hunne aanwezigheid. Daarbuiten
ook was het vrouwelijk element in 't algemeen bij ons totaal uitgeschakeld,
bleef buiten onzen gezichtskring of belangstelling [...]. (228-229)
Bovendien rust er een sterk taboe op seksualiteit. Streuvels vertelt dat ze bij zijn oom
Romain Gezelle de volledige reeks van L'Illustration Européenne, een Franstalig
Brussels geïllustreerd weekblad, in huis hebben. Daarin zijn hier en daar bladzijden
dubbelgevouwen, omdat de desbetreffende prent vermoedelijk ‘min of meer
onbetamelijk was’. (196) ‘Nooit of nooit heb ik gezien’, aldus Streuvels, ‘dat iemand,
al waren wij alleen, zulk een toegeplooide bladzijde heeft durven openen om te zien
wat er toegedekt was of wat er voor “zonde” achter stak’. (196)
Over gevoelens wordt thuis nauwelijks gepraat, over verliefdheid al helemaal niet.
Streuvels verwijst naar ‘de strenge zedelijke tucht van het ouderlijke huis, de geest
waarin wij opgevoed geweest zijn’ (197) en meer bepaald naar ‘'t aangekweekte
bewustzijn dat die zaken in de zeden van onzen huiskring niet pasten, er als kwaad
aangerekend werden’. (102) Het zijn volgens hem gevoelens en gedachten die ‘we
[...] in 't diepste van ons geweten moesten geheim en gedoken houden’. (102) Wanneer
de jonge Frank Lateur zich in al zijn argeloosheid laat ontvallen dat zijn nichtje,
Mimi Devrieze, toch wel ‘een snel meisje’ is, kijkt het hele gezin hem verbaasd aan
en beseft de tiener meteen ‘een dwaasheid te hebben uitgekraamd, die [hij] verzwegen
had moeten houden’. (150) Die situatie leidt
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tot strikte zelfcensuur. De oudere Streuvels betreurt die taboesfeer waarin zoveel
onbespreekbaar was:
Hoeveel begeerten, verzuchtingen, gevoelens van verteedering zijn er in
ons gezin daardoor niet onderdrukt gebleven, geen uitweg gevonden, door
de vrees het te zien kwalijk opgenomen of verkeerd uitgelegd te worden?
Wat hebben we, elk van ons, niet in ons binnenste moeten opgesloten
houden?... Eenvoudig omdat er de voertaal voor ontbrak. (289-290)
Het zondebesef wordt hem met de paplepel ingegoten. Die opvoeding mist haar
uitwerking niet. Als puber verliest hij alle spontaniteit in de omgang met het andere
geslacht. Als adolescent schrikt hij zich een hoedje, wanneer een kerel op de avondles
hem op de man af vraagt: ‘Wie is er uw lief?’ (170) Een dergelijke indiscretie ervaart
hij als bijzonder ongepast:
Daar had die kerel onverwachts iets aangeraakt dat ik in 't diepst van mijn
hart, als in een schrijn met zeven sloten verborgen en geheim gehouden
had en vastbesloten dat geheim aan niemand mede te deelen. Met die
uitverkorene van mij was het ook enkel en uitsluitend een innerlijke,
onuitgesprokene en eerbiedige vereering. Het woord ‘lief’ ergerde mij als
eene onbetamelijkheid, iets oneerbaars - ik had het nooit uitgesproken.
(170)
De scrupuleuze Frank Lateur blijft ‘dagen lang neerslachtig, gesloten, droefgeestig,
gekweld door vrees en onrust dat het zou uitkomen’. Wanneer ze hem thuis vragen
wat er loos is, zegt hij dat hij ‘onpasselijk’ is. (172)
Geregeld komen zijn natuurlijke aandrift en zijn zondebesef met elkaar in botsing.
Dat conflict wekt onbehagen op. Hij wordt er onzeker en uiterst schuchter door. Hij
heeft fantasieën rond onbereikbare maagden (32, 101), maar nadert een meisje van
vlees en bloed hem te dicht, dan durft hij haar niet aan te kijken, krijgt hij
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hartkloppingen en kan hij de neiging niet onderdrukken om op de vlucht te slaan.
(31 en 102) Aan het einde van de jaarlijkse kermis bespiedt hij vanuit zijn raam een
zigeunerinnetje dat achter een kermiswagen het dorp uit loopt. Wanneer ze hem
toelacht, springt hij verschrikt weg ‘alsof ze [hem] betooverd had en [hij] op zonde
betrapt werd’. (109) Hij onderkent in zichzelf enerzijds de begeerte om achter haar
aan te gaan en anderzijds het zondige van die gedachte. Dat maakt hem weemoedig
en neerslachtig. (109)
Ook wanneer hij als twintigjarige in Brugge verblijft - hij is er in de leer bij
banketbakker Van Mullem - en er met het nachtleven kennismaakt, wordt zijn
nieuwsgierigheid naar de vrouwelijke seksualiteit door zondebesef overschaduwd:
Ik heb er chanteuses gezien met heel weinig kleeren aan, die schunnige
liedjes zongen, en de aantrekkelijkheid voor het publiek hierin bestond
die gemeene meiden van dichtbij te kunnen zien, omdat zij onder
voorwendsel van een omhaling te doen, tusschen de menigte kwamen
dringen. Ik heb er mij benauwd gevoeld, bewust dat ik mij op verboden
terrein bevond, in een oord van verderf, en bevangen door de geheime
vrees: mijn vader te zien binnenkomen die mij hier zou betrappen! Eens
mijn nieuwsgierigheid in zulke zaken voldaan, had ik er dan ook voor
altijd genoeg van. (198-199)
Slechts een keer in zijn jonge leven ervaart hij een paradijselijk gevoel van harmonie
in het contact met een vrouwelijk wezen. Aan het einde van zijn tweede schooljaar
in Avelgem bespreken Frank Lateur, zijn broer Karel en een paar kameraden in het
huis van zijn ooms opgewekt hun vakantieplannen. Midden tussen de jongens zit
een beeldschoon meisje met een ‘weelde van goudblonde lokken die breed open over
haar schouders hing’. (90) Haar aanwezigheid voelde voor Frank Lateur aan als ‘een
uitzonderlijk geluk’. Het lijkt hem achteraf te verbazen dat niemand daar toen graten
in gezien had en dat ze met dat meisje konden omgaan ‘zoo
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natuurlijk alsof het een jongen was’. ‘Voor 't eerst’, zo bekent Streuvels, ‘heb ik toen
die onbevangenheid gekend die me zoo nieuw aandeed, zoo gelukkig maakte: het
aantrekkelijke, het wellustgevoel in den omgang met een vriendinnetje.’ (90)
Zo'n spontaan contact tussen meisjes en jongens is in Streuvels' tijd ongewoon.
Vandaar dat puberjongens hun affectie enkel kwijt kunnen bij seksegenoten. Streuvels
beleeft een intense jongensvriendschap. Hij beschrijft die bovendien ongegeneerd
in lichamelijke termen. Zo gewaagt hij van een leerling ‘met wie [hij] intiem bevriend
geworden was: een wonderschoone jongen, met meisjeskop [...]’. (52) Even verder
heeft hij het over de ‘rilde, slanke figuur, met zijn weelderigen blonden haarbos’ die
voor hem ‘een bijzondere aantrekkelijkheid’ had gekregen (76). ‘Naarmate we inniger
met elkaar konden omgaan’, aldus Streuvels, ‘werden wij al vertrouwelijker, gingen
heel in elkander op [...]’. (77) Hij leeft in die periode in ‘een zachten roes van geluk’.
(78) Wanneer de vriendschap later om onduidelijke redenen schipbreuk lijdt, vertelt
Streuvels dat er een ‘romantisch element uit [z]ijn jeugdleven weggevallen’ is. Hij
heeft spijt, gaat gebukt onder ‘innerlijk leed’ en treurt, net als in een liefdesrelatie.
Hij zwerft door het dorp van zijn vriend om er te ‘zoeken 't geen niet te vinden was:
het kostbaar verleden, waarvan de herinnering alleen nog de illusie der werkelijkheid
kon geven’. (282-283)
Volgens cultuurhistoricus Henk de Smaele konden achttiende-eeuwse mannen elkaar
zonder problemen de liefde verklaren, zonder als ‘sodomieten’ beschouwd te worden.
In de loop van de negentiende eeuw zou die kuise liefde tussen mannen zeer
geleidelijk verdwenen zijn.6 Uit Streuvels' getuigenis blijkt dat ze in het
West-Vlaanderen van het einde van de negentiende eeuw en het begin van de
twintigste eeuw nog levendig aanwezig is. De jonge Frank Lateur noch de oudere
Streuvels lijken zich te realiseren dat hun uitspraken ‘verkeerd’ geïnterpreteerd
zouden kunnen worden. Hoogstwaarschijnlijk was de leerling Frank Lateur zich niet
eens
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bewust van het bestaan van het begrip homoseksualiteit.7 Daardoor kon de zo
scrupuleus opgevoede jongen zonder enig voorbehoud opgaan in zijn ‘intieme
vriendschap’. Wanneer hij hoort dat de surveillant die vriendschap verdacht vindt,
valt hij compleet uit de lucht. (95)

Slotbeschouwing
In dit artikel heb ik een paar aspecten van het Rijke Roomse leven in Vlaanderen
belicht aan de hand van fragmenten uit Streuvels' memoires. Ook in zijn verhalen
en romans krijgt het godsdienstige leven veel aandacht. Wie al die elementen
verzamelt en combineert, krijgt een rijkgeschakeerd beeld van de wijze waarop de
religie aan het einde van de negentiende eeuw in onze regio beleefd werd en van de
enorme impact die ze op het persoonlijke en maatschappelijke leven had. Voer voor
cultuurhistorici en culturele antropologen.

Eindnoten:
1 Ik maak gebruik van de editie Stijn Streuvels, Avelghem. Tielt/Antwerpen: J. Lannoo/N.V.
Standaard Boekhandel, 1946.
2 Douwe Draaisma, De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom. Groningen: Historische
Uitgeverij, 2008, p. 65-87.
3 D. Draaisma, p. 86-87.
4 Dit gebeuren wordt gedetailleerd beschreven in ‘De Ommegang’, zie Stijn Streuvels, Volledig
Werk II. Brugge: Orion/Desclée de Brouwer, 1972, p. 419-493.
5 Henk de Smaele, ‘De onmachtigen. Mannelijkheid en de idealen van de literaire avant-garde
in Vlaanderen’, in: Raf de Bont, Geraldine Reymenants en Hans Vandevoorde (red.), Niet onder
één vlag. Van Nu en Straks en de paradoxen van het fin de siècle. Gent: Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2005, p. 187. Zie ook Henk de Smaele, ‘“Excellents
morceaux de nu”. Mannelijkheid, heteroseksualiteit en het vrouwelijk lichaam (1800-1970)’,
in: Kaat Wils (red.), Het lichaam (m/v). Leuven: Universitaire Pers, 2001, p. 165-182. Uit De
Smaeles betoog blijkt dat het strikt gescheiden houden van een mannen- en vrouwenwereld een
product was van het verlichtingsdenken en de Franse revolutie. Het is merkwaardig om te zien
hoe revolutionaire en katholieke moraal perfect samenlopen.
6 H. de Smaele, ‘Excellents morceaux [...]’, p. 175.
Zie ook H. de Smaele, ‘De onmachtigen’, p. 189. Hier onderzoekt De Smaele via de
briefwisseling de mannenvriendschap tussen Emmanuel de Bom en August Vermeylen. Hij
vindt de brieven ‘getuigen van een soort mannenliefde die in negentiende-eeuwse kringen
geenszins ongewoon was, maar die in de loop van de twintigste eeuw zou verdwijnen door de
toegenomen homofobie in de steeds agressievere heteroseksuele cultuur.’
7 Jonathan Ned Katz, The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton, 1995, p. 10. Katz
wijst erop dat de begrippen homo- en heteroseksueel van recente datum zijn. Ze werden pas
aan het einde van de negentiende eeuw geïntroduceerd. In het eerste kwart van de twintigste
eeuw werden ze stilaan gemeengoed. De priester-leraren van Frank Lateur waren blijkbaar wel
geïnformeerd over de ‘gevaren’ die jongensvriendschappen konden inhouden. Vandaar dat ze
de jongen interpelleerden over zijn vriendschap met Octaaf Debeurme.
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‘Avelghem, de naam alleen al had een edelen klank’
Paul Thiers
‘Weeral en nog eens: voor mijn plezier.’ Met dit zinnetje omschreef Stijn Streuvels
(1871-1969) de lust waarmee hij Avelghem1 te boek had gesteld. Aan het schrijven
ervan had hij heel wat genoegen beleefd, evengoed als aan de eerder uitgebrachte
jeugdherinneringen Heule (1942). Beide autobiografische boeken danken hun titel
aan de dorpen waar de auteur zijn leven doorbracht. Zo ook Ingoyghem I (1951) en
II (1957), het derde en finale boekdeel.
Op 11 mei 1887 verhuisde de familie Lateur van Heule naar Avelgem. Vader,
kleermaker Kamiel (1841-1897), was ziekelijk, moeder Louise (1834-1909) - een
zus van de dichter Guido Gezelle - waagde het, om de kostwinning te verzekeren,
met beperkte middelen de broodbakkerij van haar rijk geboerde schoonbroers Charles
(1831-1894) en Victor (1833-1903) Lateur over te nemen. Frank, de latere Stijn
Streuvels, en zijn zus Lisa (1866-1950) stonden haar bij: Frank aan de bakkersoven,
Lisa in de winkel. Avelgem leek het land van belofte. Als jonge knaap was Frank er
af en toe op bezoek geweest, de bedrijvigheid in en om de bakkerswinkel, de
welgesteldheid van de ooms en hun zus Amandine (1837-1881) maakten indruk.
Ook het dorp was ‘zooveel als de ontdekking van een nieuwe wereld’. (8)2
Streuvels zou in Avelgem een beslissend vormingsproces doormaken. Als zestienjarige
adolescent, amper opgeleid, kwam hij er aan, achttien jaar later zou hij er weer
vertrekken om zich, toen al als gelauwerde schrijver, definitief in Ingooigem te
vestigen.
De toekomst lachte mij [toen] tegen - de eerste levensperiode was
afgeloopen te Heule, de tweede afgesloten te Avelghem, nu
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zou de derde aanvangen, de gewichtigste, de glorieuze, die van het bewuste,
volle leven, te Ingoyghem [...] (356-[357])
In het boek Avelghem blikt de toen vijfenzeventigjarige auteur terug op die rijkelijk
gevarieerde en cruciale Avelgemse periode. Uit het citaat blijkt hoe hoopvol en
toekomstgericht de 34 jaar jonge Streuvels uitkeek naar de verhuis naar Ingooigem,
vooral naar de absolute vrijheid, weg van onder moeders rok, los van elk familiaal
engagement, geen dagelijkse beslommeringen meer. Geen ander doel dan ongestoord
het schrijverschap beoefenen, de ultieme droom.
Hoe glorieus ook Streuvels zijn toekomst in Ingooigem in het vooruitzicht stelde,
toch kan niet gezegd worden dat de Avelgemse periode op letterkundig vlak zonder
betekenis was geweest. Integendeel, nog voor hij in 1905 Avelgem achter zich liet,
had hij al heel wat gepubliceerd. Niet enkel bijdragen in literaire tijdschriften maar
ook een omvangrijke diversiteit aan boektitels was al verschenen (zie verder). Voor
de vele lezers die het vroegste werk in bijzondere mate waarderen en initiërend vinden
voor het gehele oeuvre, is het in Avelgem geschreven werk erg belangrijk. De
Avelgemse periode is ook op dit terrein bijzondere aandacht waard.
Toen Frank samen met zijn ouders, zus en broer in 1887 te Avelgem aankwam, was
dit, enkele familiale bezoeken onvermeld gelaten, niet de eerste kennismaking met
het dorp van zijn grootouders. Die grootouders, broodbakker Pieter Lateur
(1802-1849) en zijn echtgenote Amelie van Meenen (1800-1874) heeft Frank niet
of amper gekend. Hun zonen, de twee wat excentrieke bakkers en ‘oudersche
jonkmans’3 (10) Sarei en Fik - zoals ze in de wandel werden geheten - kende Frank
des te beter.
Toen hij met Pasen 1883, kort na zijn plechtige eerste communie, vanuit Heule voor
verdere studie als extern leerling naar het Avelgemse Pensionnat du Bienheureux
Jean Berchmans werd gestuurd, ging hij als kostganger inwonen bij de norse ooms.
Sinds 1881, het
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jaar waarin hun tante Amandine was overleden, was Franks vijf jaar oudere zus Lisa
al bij de ooms gaan inwonen. Zij hield er, ‘alhoewel nog zeer jong’ (10), de
bakkerswinkel en deed het huishouden. ‘Daarenboven’, zegt Streuvels, ‘meende [zij]
gezag te mogen voeren over mijn doen en laten, als een meesteres’ (11), wat Frank
erg hinderde. De ooms legden hem dagelijks vervelende en lastige karweien ten
uitvoer.

Het schoolse leven
Ook de nieuwe school was hem niet welgevallig, het duurde een hele tijd vooraleer
hij ingeburgerd geraakte: ‘Ik moest er mij met onbekende gebruiken en toestanden
aanpassen: de indeeling van klas- en studie-uren was voor mij totaal iets nieuws.’
(15) Bovendien werden de meeste lessen in het Frans gegeven en daar had de
twaalfjarige Frank enige tijd moeite mee. Thuis bij de ooms had hij het erg lastig
met de opgelegde taken en verder verveelde hij zich:
... de stilte drukte op mijn gemoed [...]. Ik werd prikkelbaar, mismoedig,
lusteloos, weerspannig, onverschillig, met tegenzin voor alles wat mij
opgelegd werd. Geen eetlust meer, lam, ellendig, bleek.... Op school
verging het mij niet beter. Ik voelde er mij onwennig, met heilige schrik
voor de meester die hardhandig toetastte.4
Die toestand van ontevredenheid met alles wat me langs den buitenkant
aandeed, ging samen met een overtuiging van verongelijkt te worden,
achteruitgezet, verstooten, verschopt; ik vond behagen in zelfkwelling,
eenzelvigheid, lust om mij ongelukkig, misbegrepen te weten; ik kreeg
kwaadaardige invallen, voornemens en plannen om in 't geheim weg te
vluchten [...]. (34)
Het leek wel of Frank fysiek en psychisch ten onder ging. Hij werd ziek. Al schreef
Streuvels op latere leeftijd die ‘ziektetoestand’
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toe aan ‘de crisis die elke jongen aan dien leeftijd doormaakt [...] “De Apenjaren”.’
(36) Toen zijn moeder op bezoek kwam ‘vatte Moeder mij’ - tot zijn grote verbazing
- ‘met zachtheid aan, vergoelijkte mijn wanhopigen toestand [...]. Zij nam mij mede
naar huis.’ (36) Zo belandde Frank nog voor het einde van het schooljaar 1882-1883
weer in Heule voor een extralange vakantie. Het schooljaar 1883-1884 vatte hij, op
advies van nonkel Guido Gezelle, opnieuw aan als student aan het Sint-Jan
Berchmansinstituut, maar deze keer als intern leerling en in het gezelschap van zijn
broer Karel. En hoewel hij ‘Van eersten af’ moest ondervinden niet in de gratie te
staan van surveillant Calmeyn die ‘iets tegen mij op had’ (45), behaalde hij dat
schooljaar schitterende resultaten: hij eindigde als eerste van de klas. Een pakket van
vijftien prijsboeken was het welgekomen eindejaarsgeschenk. Het daaropvolgende
schooljaar 1884-1885 was, in schrille tegenstelling, heel wat minder succesvol: ‘hij
wordt niet eens vermeld onder de elf geslaagden’5. In het volgende jaar 1885-1886
brengt hij het er al niet veel beter vanaf: ‘misschien heeft hij zijn jaar niet voltooid,
want hij wordt in het geheel niet vermeld in de Palmarès van het instituut’.6 Het werd
meteen zijn laatste studiejaar.
Het komt me voor dat er aan mijn laatste studentenjaar niets anders tenzij
onplezierige en onaangename herinneringen vast zijn - dingen en
toestanden die gemaakt hebben dat ik zonder spijt en eerder met een gevoel
van ontlasting, op eigen aandringen, het studeeren heb opgegeven, blij de
kostschool te mogen verlaten. (92)
Het kan echter niet ontkend dat zijn leraar uit de Derde, priester Gustaaf Bouquet,
in tegenstelling tot vele andere leraren, de jonge Streuvels een steun is geweest. Het
was Bouquet die meteen zijn uitzonderlijke literaire talent onderkende en die op 20
maart 1886 Frank het opstel ‘Kerstdag’ liet noteren in het Livre d'Or van de Société
littéraire van het instituut. Dit Livre d'Or was voorbehouden aan de leerlingen van
de hogere klassen, maar Franks opstel
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getuigde van een zo hoge kwaliteit dat hij bij uitzondering als leerling van de lagere
klas toch zijn kerstverhaal in het prestigieuze schrift mocht noteren. Dankzij de
opmerkzaamheid en de zorg van E.H. Bouquet bleef dit unieke cahier bewaard.7
Streuvels zal Gustaaf Bouquet levenslang te vriend houden.
Dat Frank ‘voor het eene vak weerzin en voor het ander bijzonder smaak voelde’
(57), was ook de leraren opgevallen. Streuvels verklaart:
Het onderscheid tusschen object en subject kon ik niet snappen; regels
van spraakleer, vervoeging van werkwoorden en naamvallen, daarvan is
de terminologie bij mij altijd doode letter gebleven. Erger nog was het
gesteld met rekenkunde en aanverwante vakken: eens als er formules bij
te pas kwamen, botste het tegen mijn weerbarstigen geest en moest het
opgeven, voelde niets dan afkeer en weerzin voor alles wat ik mij niet
plastisch voorstellen kon. [...] Met vakken waar redeneering mede gemoeid
was, ging het goed, kon ik mijn achterstand inhalen; met aardrijkskunde,
geschiedenis en voornamelijk met opstel was ik volop in mijn vaarwater
- alles waar mijn verbeelding mede te doen had, daar ging ik in op. (57-58)
Het moet E.H. Calmeyn, de surveillant bij wie Frank vanaf zijn eerste schooldag
‘niet in de gratie’ stond, ten goede geduid worden, ook hij begreep uiteindelijk wat
zijn student belangde: alles wat de literatuur te bieden had. ‘Gij kunt denken hoe
verpaft ik stond toen [...] de surveillant [...] mij [op een dag] kort en bondig uiteen
deed dat ik het ambt van [school]bibliothecaris zou waarnemen, en mij den sleutel
van zijn kamer gaf!’ (69)
Een godsgeschenk was dit. Naast het beheer van de bibliotheek beleefde Frank ‘het
meeste genot’ aan de boeken, ‘mijn eigen leeslust voldoen, alle boeken mogen
doorsnuffelen, keuren, uitkiezen’. (71) Het laat geen twijfel dat die bezigheid bij de
jonge Frank de
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literaire belangstelling heeft aangescherpt. Misschien was het toen nog latente
auteurschap al embryonaal aanwezig. In ‘Hoe men schrijver wordt’ zegt Streuvels:
Eene bibliotheek scheen me 't schoonste te zijn, wat er op de wereld bestond
en iets in dien aard te bezitten, scheen me 't opperste wat men wenschen
kon. Die boeken-liefhebberij echter en de drang naar 't geheimzinnige
samen, moesten 't beginsel en de oorsprong zijn van 't geen zich later volop
zou ontwikkelen tot eene roeping.8

‘'t Ambacht van bakker aanleeren’
In Heule verliep niet alles naar wens. De gezondheid van vader Lateur verzwakte,
er moest aan de toekomst worden gedacht. Moeder Louise koesterde de hoop in
Avelgem de bakkerij van haar schoonbroers te kunnen overnemen. In afwachting
zou Frank, nu hij het schoollopen had stopgezet, bij de nonkels ‘'t ambacht van bakker
[...] aanleeren’. (97) De beide broers waren echter niet de beste leermeesters en tegen
het einde van 1886 werd Frank uit Avelgem weggehaald: terug naar Heule. Hetzelfde
jaar nog ging hij als leerjongen aan de slag bij bakker Vandendriessche in Kortrijk.
Ook hier had Frank het moeilijk met het driftige karakter van Vandendriessche en
na enkele maanden belandde hij opnieuw thuis in Heule. Ondertussen werden Sarel
en Fik bereid gevonden de bakkerij over te laten. Wekenlang moest moeder Louise
onderhandelen, maar uiteindelijk werd de overeenkomst beslecht. In afwachting van
de verhuis naar Avelgem ging Frank als leerjongen aan de slag bij de Heulse bakker
Jan Verdure en zijn bazige vrouw Treze. Hoe personen, locaties en belevenissen ook
toen bij de zestien jaar jonge auteur in spe, onuitwisbaar ‘prent hebben geslagen’
mag blijken. In 1903 publiceerde Streuvels een van zijn meest
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geprezen novellen, ‘Jantje Verdure’, waarin hij geromantiseerd en sterk aangekleed,
het tragische lot van Jan Verdure evoceert.
Hoe Treze ook tekeerging, bij Verdure beleefde Frank een aangename en rustige
tussentijd. Op 11 mei 1887 verhuisde de familie Lateur van Heule naar Avelgem en
vestigde er zich in de Doorniksestraat in de ouderlijke bakkerij. Moeder Louise en
zus Lisa hielden de winkel, Frank en broer Karel assisteerden de bakkersknecht Dizen
(Désiré Verhelst) in het bakkersatelier. Vader Kamiel werkte sporadisch nog als
kleermaker, tot zware inspanning was hij niet in staat: ‘Vaders gezondheid ging [...]
achteruit - hij moest teerwater drinken, veel voedsel en een geneesmiddel innemen
dat heel duur kostte.’ (137) Kamiel Lateur overleed op zesenvijftigjarige leeftijd. Hij
werd begraven op 24 juli 1897.
Al vlug werd de behoefte aan betere professionele scholing aangevoeld. In 1888 ging
Frank zich verder in het vak bekwamen bij de gerenommeerde Brugse banketbakkerij
Van Mullem. Het harde werk werd er afgewisseld met rondgangen in de stad,
concertbezoeken en omgang met de familie van oom Romain Gezelle (1832-1899)
die aan de Brugse Ezelstraat als vuurwerkmaker gevestigd was.
Onder het personeel had ik een zeker aanzien omdat men mij van goede
familie wist en enkel in dienst was om het ambacht te leeren. Bij de heeren
ook genoot ik een zeker voorrecht: ze lieten mij aan alles de hand steken,
en van de geheimen aan den stiel verbonden, werd mij alles gewezen en
uiteen gedaan. [...] Met dit alles voelde ik mij behagelijk en was er
tevreden. (201)
Als volwaardig vakman kwam Frank kort na Pasen van 1891 node naar Avelgem
terug. Liever was hij in Brugge gebleven maar de economische noodwendigheid
maakte hem onmisbaar in Avelgem. In onderlinge afspraak werd de knecht ontslagen
en Frank werd
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meester-bakker. Broer Karel was naar Gent getrokken om er aan de academie te
studeren. Hij werd beeldhouwer.

Het dorpse leven, de vrienden
‘Al dien tijd [de tijd die te Avelgem voorafging aan de terugkomst uit Brugge] was
ons leven beperkt gebleven binnen den huiskring en de bakkerij’, zegt Streuvels.
(162) De beslommeringen bij de bouw van een nieuwe bakkerij ‘met modernen oven’
(206) benamen heel wat tijd. Maar stilaan geraakte Frank ook opgenomen in het
Avelgemse dorpsleven. Hij maakte er een paar goede vrienden en de onderpastoor
maakte hem lid van het Sint-Franciscusgenootschap, een religieuze broederschap
die haar wekelijkse bijeenkomst hield in ‘De Tap’. Daar kon iedereen zich, na de
‘geestelijke toespraak’, vermaken met kaartspelen en met de ‘engelschen biljart’.
Hij volgde ook avondlessen aan de muziekschool en leerde er ‘solfège’. Hij werd
spelend lid van de katholieke harmonie ‘De Vereenigde Vrienden’. Belangwekkend
was vooral zijn lidmaatschap van De Gilde van oud-leerlingen van het Sint-Jan
Berchmans Instituut. De culturele activiteiten werden er gepromoot en geleid door
de dynamische directeur J. Tillieux. Ook Frank hield voor de leden van De Gilde
een paar literaire voordrachten. Hij onderhield van langerhand ook goede en intenser
betrekkingen met de leraren van het instituut en hij ging dikwijls bij hen op bezoek:
‘het pensionaat [was] voor ons iets als open hof geworden. [...] - we voelden er ons
thuis en aangetrokken door den gezelligen omgang met de leeraren.’ (211) Er werd
ook toneel opgevoerd waarin Frank al eens de hoofdrol vervulde. Tijdens
avondcursussen bekwaamde hij zich in het Duits. Kortom, De Gilde van Tillieux
was voor Frank een meer dan goede en aanvullende leerschool:
Zijn [Tillieux'] doel [...] was, de leden zelf - ons, simpele dorpsjongens aan den haal te krijgen en in 't openbaar te doen optreden. Hij bracht er de
leden geleidelijk toe deel te nemen
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aan de openbare discussies en besprekingen na elke voordracht; zette den
een en den ander aan een onderwerp in te studeeren, elk volgens zijn vak
of liefhebberij. En hij is er dan ook in gelukt. (209)
Het laat geen twijfel dat de persoonlijkheid van directeur Tillieux en de activiteiten
van De Gilde een niet te onderschatten invloed hebben gehad op de intellectuele
vorming van de jonge Streuvels. De aanmoedigingen die hij ervaarde waren meer
dan stimulerend, ze zullen bij de jonge Streuvels een zelfvertrouwen hebben gecreëerd
en hem hebben aangespoord nog meer vorming en literaire kennis te verwerven. Luc
Schepens vestigt de aandacht: ‘Uit de briefwisseling Caesar Gezelle9-Streuvels blijkt
dat directeur Tillieux op beide figuren een zeer grote invloed moet gehad hebben,
en door hen in vertrouwen genomen werd omtrent hun literaire- en levensaspiraties.’.10
In die tijd hadden Frank en Karel ook vriendschap aangeknoopt met een paar jongeren
uit de nabije omgeving. In Heestert woonde de kosterszoon Octaaf Debeurme en
halfweg de weg naar Heestert woonde Richard Vandorpe (alias Richard Herman11).
Samen met neef Caesar Gezelle, die sporadisch langs kwam, speelden beiden een
niet onbelangrijke rol in het sociale en culturele leven van Frank in Avelgem. Herman
was de ideale vriend die alles afwist van de opkomende moderne technieken: ‘Hij
had namelijk van alles verstand en veel wondere dingen uitgericht [...] ik beschouwde
hem als een genie; hij werd onze bondgenoot en vriend - met hem zouden we
wonderen verrichten!’ (155) Het was Herman die Frank initieerde in de fotografie,
een discipline die Streuvels levenslang bleef boeien. En meer nog, Streuvels werd
en bleef een fervent fietser. Ook tot die bezigheid had Herman de eerste stoot gegeven,
hij leerde Streuvels fietsen.
Zekeren avond dat we, als naar gewoonte, aan den overkant der straat
tegen het muurke [...], een luchtje schepten, hoorden we
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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 mensie12 te maken, tegen ons voeten voorbij. (305)
Vriend Octaaf Debeurme was van een heel andere soort. Frank leerde hem kennen
als medeleerling in de Avelgemse kostschool. Na zijn opleiding aan de Torhoutse
normaalschool volgde hij zijn vader op als koster te Heestert. ‘Door zijn studie als
normalist, kennis van boeken en muziek, was hij eenigszins mijn meerdere geworden,
boven onzen stand uitgegroeid - iemand waar ik met bewondering naar opzag’, zegt
Streuvels. (181)
Debeurme ‘beschikte over meer geldmiddelen en kocht alles wat hem lustte’. (223)
Hij was naast abonnee van diverse tijdschriften ook bezitter van allerlei losse nummers
van periodieken, te veel om hier op te noemen. Frank maakte uitgebreid kennis met
onder meer het werk van de grote Russen (Tolstoj, Toergenjev, Dostojevski, Gogol)
en de Noren (Ibsen en Björnson). (224)
Hij [Octaaf Debeurme] was daarbij een geoefend muzikant en speelde
voor ons op de piano Wagner en Grieg. Hier [op de studeerkamer van
Octaaf in de kosterswoning te Heestert waar de vier vrienden geregeld
samenkwamen] hebben we veel avonden gesleten, in hogere geestelijke
atmosfeer en liggen dromen. [...] Argeloos opgaan in de geestdrift van ons
jongelingschap, [...]. Het is onze romantieke periode geweest, die wij
doorgemaakt hebben en gedweept met Schiller, Tieck, Novalis,
Wackenroder, portretten verzameld van onze lievelingsauteurs [...].13
Ook hier mag gesteld worden dat de omgang met de uitverkoren vrienden bijzonder
vormend is geweest. De intellectuele prikkel was voortdurend aanwezig, de lectuur
meer dan bevorderlijk, de zin voor esthetiek overheerste het dagdagelijkse. Bij Frank
werd
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het gebrek aan volwaardige schoolopleiding hier in ruime mate gecompenseerd.

De schone letteren
's Avonds na het avondeten zat de familie onder de ‘lampe-belge’ rond de eettafel.
Het hele gezin nam een boek ter hand, enkel vader ‘hield niet van lectuur’. Hij rookte
zijn pijp en was van oordeel dat wat in de boeken te lezen was ‘al leugens waren’.
(147) Moeder las gewone boeken, meestal Franse romans uit de dorpsbibliotheek.
Frank raakte gefascineerd door lectuur:
Maar de eigenlijke drift ging naar de boeken. [...] [het] was [...] een jacht
om er alles van te weten, een onverzadelijke begeerte en nieuwsgierigheid
naar het onbekende. (216)
Franks leeswoede was bovenmatig. Hij schreef ‘alle mogelijke uitgevers en
boekhandelaren’ aan in binnen- en buitenland. Al zijn zakgeld en nog méér - moeder
Louise moest, tot haar ergernis, al eens bijspringen om een financiële wissel te betalen
- ging naar de aankoop van lectuur. Franse klassiekers als Racine, Molière, Corneille,
Bossuet, Massillon vulden het boekenrek. Uit Parijs arriveerde er elke zondag14 een
boekje in de reeks ‘Bibliothèque Populaire’. De ‘Reclam-Bibliothek’ voorzag hem
van meesterwerken uit de Duitse en de wereldliteratuur. Hij ontdekte de Engelse
Penny-Edition. De Oostendse boekhandelaar Jozef Vlietinck was een vertrouwde
leverancier van boek en tijdschrift. Frank las al wat hij onder handen kreeg en dat
was heel wat. En alhoewel ‘Hollandsche boeken’ duur en bijgevolg moeilijk te
verwerven waren, maakte hij toch kennis met de Tachtigers: hij geraakte ‘onder 't
rumoer der donderslagen van Kloos en van Deyssel’.15
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Die boeken-liefhebberij echter en de drang naar 't geheimzinnige samen,
moesten 't beginsel en de oorsprong zijn van 't geen zich later volop zou
ontwikkelen tot eene roeping.16
Frank las de Noor Bjørnstjerne Bjørnson en de Rus Lev Tolstoj in het Duits. ‘Tolstoi
miek mij waanzinnig’, zegt Streuvels in ‘Hoe men schrijver wordt’. (110) Pogingen
om in zijn eentje Russisch te leren moest hij opgeven: zonder leraar lukte het niet.
‘Ik begon onderscheid te maken tusschen de levende schoonheid en de doode - het
algemeen menschelijke vroeg meer mijne belangstelling en dat ging ik zoeken in
eenige oude klassiekers, in Shakespeare, maar bijzonder bij de moderne Russen en
Noren.’ (111-112)
Het beste middel om van die schoonheid doordrongen te worden, ‘om de dingen
dweersdoor te genieten’, leek het vertalen. Frank legde zich meer en meer toe op wat
de aanzet zou worden tot eigen literaire creatie: hij vertaalde wat hem lief leek.
Alhoewel die werkstukjes onmiddellijk vernietigd werden (hij wilde niet dat wie dan
ook van zijn huis- of dorpsgenoten aan de weet kwam dat hij zich met schrijven bezig
hield) waren het de beste etudes. Gaandeweg schreef de auteur in wording ook korte
eigen impressies die, om de aangehaalde reden, evenmin bewaard zijn gebleven.
Een ommekeer bracht de kennismaking met - wat Streuvels het ‘kleine, bedeesde en
jonge’ tijdschriftje der Vlamingen noemde - het periodiek De Jonge Vlaming.
[...] piepjong van uitzicht, sober van gewaad, met iets teeders in de dunne
bladeren, iets dat den weemoed verwekt, gelijk alle heel jonge dingen,
die, in hun broos bestaan, telken stonde kunnen sterven!
Daar voelde ik me beter thuis, daar verkende [herkende, ontdekte] ik ineens
mijn volk; jongens van mijn soort moesten het
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zijn, want zie, nu voelde ik het ineens! (‘Hoe men schrijver wordt’, 119)
Frank ‘voelde het ineens’. Bij de lectuur van De Jonge Vlaming leek het hem alsof
de korte schetsjes over ‘een zonnige morgen’, ‘een beetje liefde’ en ‘veel treurigheid’,
van hem zelf waren. ‘Is 't maar dat!? zei ik in mijn eigen. Dàt kan ik ook. En het
wonder was gebeurd, de lust was ontwaakt.’ (120) Vanaf dit gezegend moment werd
de jonge bakker definitief ook schrijver.
Aangelokt door een prijsvraag stuurde hij in het najaar van 1894, onder de titel
‘Herbeginnen’ een eerste pennenvrucht naar De Jonge Vlaming. Een kinderloos
klokkenluidersgezin neemt op kerstavond een te vondeling gelegd kind in huis. Hun
levensdroom is nu vervuld: ze hebben een kind en kunnen nu hun leven ‘herbeginnen’.
Zijn romantische kerstverhaal, dat jammer genoeg niet bewaard is gebleven, werd
niet opgenomen maar toch bedacht met een vierde plaats, een eervolle vermelding.
Onder welke (schuil)naam Frank ‘Herbeginnen’ instuurde, kon niet worden
achterhaald.
Onder de schuilnaam ‘Pijm’ en gedateerd ‘Doodenmaand 94’ werd een tweede opstel
naar De Jonge Vlaming gestuurd. Deze keer werd het werkstukje wél opgenomen.
Het verscheen onder de titel ‘November-Idylle’17 in het nummer van 7 april 1895.
Frank was meer dan opgetogen. In ‘Hoe men schrijver wordt’ zegt hij over die
spannende ervaring:
'k Geloof dat ik nog een heele maand wachten moest en dan kreeg ik mijn
stuk gedrukt! Ik zag voor 't eerst de letters, die ik tot zinsneden had
aaneengereekt, gedrukt staan. Ik verschoot eraf, ik stond erop te kijken en
ik las, alsof het van iemand vreemds was, alsof ik het nu voor 't eerst onder
de oogen kreeg, iets dat ik niet kende. (132-133)
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[...] nu stond het buiten mij, onaanraakbaar als iets dat van een ander was;
het stond gedrukt tusschen al andere dingen en al wie wilde zou het lezen
nu, het stond er bloot, ten aanschijn van heel de wereld! (134)
Aangemoedigd door dit succes legde de debuterende auteur zich meer en meer toe
op het schrijven van eigen opstelletjes die hij, met de regelmaat van een klok, naar
tijdschriften stuurde, in het totaal een dertigtal in de periode vóór 1899. Slechts
eenmaal gebruikte hij de schuilnaam ‘Pijm’. Later ondertekende hij in de periodieken
Biekorf en De Nieuwe Tijd met zijn echte naam Frank Lateur. Elders en definitief
vanaf 1899 ondertekende hij met zijn pseudoniem ‘Stijn Streuvels’.
In het nummer 15 van jaargang 1896 van het weekblad Vlaamsch en Vrij had Streuvels
de schets ‘Noorsche Melodieën’18 gepubliceerd, een lyrische beschrijving van werk
van Edvard Grieg. Die publicatie bleef niet onopgemerkt. De nog jonge maar bevlogen
Karel van de Woestijne (1878-1929) schreef Streuvels op 14 mei 1896 een brief
waarin hij de lof zingt:
Het moge U zonderling voorkomen dat iemand U - zelfs bij name misschien
totaal onbekend, er toe komt U te schrijven. Maar, nadat wij - mijne
vrienden en meëwerkers aan ‘Van Nu en Straks’ en ik - Uwe Noorsche
Melodieen in Vlaamsch en Vrij (Ge schijnt me daar een lelie midden in
onkruid (, op een mesthoop!) gelezen en laat me zeggen, bewonderd
hadden, kon ik aan den lust en de behoefte niet langer weerstand bieden,
U dit, met mijn innige uitdrukking van hoogschatting in ons klein kringetje,
[...] toe te sturen.19
Korte tijd later ontmoette Streuvels de Van-Nu-en-Straksers Karel van de Woestijne
en Emmanuel de Bom te Gent. Er werd uitvoerig over literatuur en kunst gepraat.
Beiden waren bijzonder verbaasd te vernemen dat Streuvels gewoon bakker was in
Avelgem.
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Toen hij in de derde-klasse-wagen zat en de trein ging vertrekken, namen
we afscheid. Toen kreeg iemand van ons den inval hem te vragen: wat hij
eigenlijk voor een baantje had - Karel [van de Woestijne] studeerde af en
toe aan de hoogeschool, ik was in een bibliotheek - en juist toen de trein
floot, zei Streuvels: ‘ik ben bakker’.
Hij reed weg - en wij bekeken elkaar glimlachend en - verrukt over de
kennismaking - ook ietwat perplex, naar 't schijnt, vanwege die
onverwachte mededeeling.20
Een brief van De Bom waarin Streuvels uitgenodigd werd tot meewerking aan Van
Nu en Straks volgde spoedig. In 1895 werd Streuvels opgenomen in de selecte kring
kunstenaars rond het tijdschrift.

Van Nu en Straks
Voor Streuvels was het een hele erkenning opgenomen te worden in de artiestenkring
rond Van Nu en Straks. Het was vooral een formele waardering van de degelijkheid
van zijn eerder gepubliceerde opstellen. De integratie in Van Nu en Straks was voor
de jonge auteur trendsettend. Via zijn uitgebreide en ‘alles’ omvattende lectuur had
Streuvels eerder kennisgemaakt met de internationale kunststromingen die in die tijd
aan de orde waren. De Arts-and-Craftsbeweging in Engeland met de ontwerper
William Morris en de ideoloog John Ruskin - die in de toegepaste kunsten met nieuwe
ideeën afstand namen van het stereotiepe seriewerk - en de art-nouveaustijl - die
vooral in Brussel furore maakte - waren toonaangevende en vernieuwende tendensen
die ook bij Van Nu en Straks aan de orde waren. Als lezer van Van Nu en Straks
(Eerste Reeks)21 had Streuvels kennisgemaakt met het voor die tijd renoverende en
opzienbarende werk van Henry Van de Velde in de toegepaste kunsten en met de
nieuwe literaire richting die August
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Vermeylen insloeg. Het revolutionaire en socialistisch gezinde karakter van de
beweging was hem bekend. Beide stromingen rekenden af met de oude moraliserende
en belerende strekking. Die absolute vrijheid en het sociaal-maatschappelijke
engagement trokken Streuvels erg aan, hij kon zich vinden in al die vernieuwende
tendensen.
Streuvels, katholiek van ultramontaanse herkomst, ontmoette bij Van Nu en Straks
zowel de ultra-katholiek Prosper Van Langendonck als de vrijzinnigen August
Vermeylen, Emmanuel de Bom, Jacques Mesnil, Cyriel Buysse, Herman Teirlinck,
enz. Dit levensbeschouwelijk onderscheid hinderde hem helemaal niet. Hij kreeg
echter af te rekenen met de argwaan van zijn bezorgde moeder, maar vooral van zijn
oom, priester Guido Gezelle, die vreesden dat Frank in dit vrijzinnige gezelschap
zijn geloof zou verliezen. Gezelle deed pogingen om hem bij Van Nu en Straks weg
te halen door hem een forum aan te bieden in zijn eigen tijdschrift Biekorf. Dit lukte
halvelings, Streuvels publiceerde in die jaren een viertal bijdragen in Biekorf. Maar
Gezelle slaagde er niet in zijn neef af te houden van medewerking aan Van Nu en
Straks, integendeel, Streuvels zag geen reden om af te haken.
De aansluiting bij Van Nu en Straks was voor Streuvels een bijzondere stimulans om
zich verder en met het nodige zelfvertrouwen aan het schrijven te zetten. Over het
verloop na de eerste ontmoeting met de notoire Van-Nu-en-Straksers te Gent schreef
hij in ‘Hoe men schrijver wordt’:
Ik kwam thuis en schreef voor ‘Van nu en Straks’ mijne eerste bijdrage:
‘Een Ongeluk’, het ongeval met den metsersjongen, heel in tragieken toon
gehouden. Het werk vlotte niet zoo goed als voorheen; ik was verlegen
dat het niet wel [= goed] genoeg was, dat die scherpe rechters er gaten in
vinden zouden en het stuk afkeuren. Ik deed mijn uiterste best althans en
ik kreeg dan ook genade voor hunne oogen! Met dat ik mijn stuk
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daarin [in Van Nu en Straks] gedrukt zag, kreeg ik ineens veel meer achting
voor mij zelf en voor mijn kunst. Ik mocht nu zeggen dat het ernstig werd
[...]. Voortaan zou ik in betrek komen met mannen van 't vak, over kunst
kunnen spreken, raad vragen en op de hoogte geholpen worden... (156-157)
‘Een ongeluk’ verscheen in het augustusnummer van 1896. In de volgende jaargangen
publiceerde Streuvels nog een tiental schetsen waaronder de novelle ‘De oogst’. Alle
verhalen werden later opgenomen in de bundels Lenteleven (1899)22, Zonnetij (1900)
en Dagen (1902).
In vele opzichten belangrijk voor Streuvels was de erg vertrouwelijke vriendschap
met de Antwerpse bibliotheekbediende Emmanuel de Bom, de Van-Nu-en-Strakser
van het eerste uur. Aansluitend op het lange gesprek tijdens de ontmoeting te Gent
stuurde Streuvels hem op 13 juni 1896 een eerste brief. Uitgebreid stelde Streuvels
zichzelf voor en al onmiddellijk suggereerde hij De Bom zijn leidsman te worden:
‘'K geloove dat ge mij een buitengewone goede raadgever zoudt zijn.’23 De Bom zal
daar meteen op ingaan. Levenslang24 onderhielden zij een hartelijke vriendschap.
Van dan af is hij mijn trouwe raadsman geweest en gebleven, de geschikte
persoon waarop ik gewacht en naar verlangd had om me den weg te wijzen
in een mij onbekende wereld. Hij heeft mijn inzicht en vergezicht geopend;
hij is 't die mij ingeleid heeft in het gild der schrijvers, mij in 't begin, hier
en daar een tik heeft gegeven in het te veel of te weinig, in mijn
onbeholpenheid en gebrek aan vakkennis. (268-269)
Vooral tijdens de debuutperiode bedacht De Bom Streuvels met lof, maar geregeld
ook met goedbedoelde kritiek, waar Streuvels zijn voordeel mee deed. De Boms lof
was voor Streuvels in de eerste plaats een bijzondere aansporing om door te gaan
met schrijven.
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‘Auteur van een boek’: Lenteleven
‘Maar men moet eerst de auteur zijn van een “boek” eer men eigenlijk op den naam
van schrijver mag aanspraak maken’, meende Streuvels in ‘Hoe men schrijver wordt’.
(161) Al in 1897 opperde De Bom de wens Streuvels' kortverhalen te bundelen. De
auteur was onmiddellijk voor het voorstel gewonnen:
Dat klonk in mijn ooren! Ik had nog niet eens aan de mogelijkheid gedacht
een boek uit te geven, maar het luidde als een openbaring. Het lag toch
voor de hand: een boek uitgeven, en dan nog een en nog een... al maar
door, effen aan er geschreven copie gereed was! (297-298)
Het duurde echter nog tot maart 1899 eer, onder de titel Lenteleven, de eerste
boekuitgave het licht zag. Een vriend van Karel van de Woestijne, de Latemse
artisanale drukker Jules de Praetere, zou een eerste editie illustreren en op de handpers
drukken. Na een lange lijdensweg ten gevolge van het getalm van De Praetere kwam
uiteindelijk in april 1899 de in perkament ingebonden luxe-uitgave klaar. Een paar
weken eerder echter, eind maart, was Victor de Lille, de Maldegemse uitgever van
de toen algemeen verspreide Duimpjesreeks, met een volkseditie van hetzelfde werk
voor de dag gekomen. Streuvels, die genoeg had van het getreuzel van De Praetere,
was ten einde raad met een tweede uitgever scheep gegaan. Zowat gelijktijdig
verschenen twee eerste edities van Lenteleven bij evenveel uitgevers. De verspreiding
van de luxe-editie van De Praetere stropte tengevolge van de te dure prijs, die van
de Duimpjeseditie verliep vlot.
Het boek was amper bij de lezers of de eerste commotie ontstond.25 De seminaristen
te Brugge, die in groten getale hadden ingetekend op de Duimpjeseditie, kregen af
te rekenen met een verbod van hogerhand, hun exemplaar kregen ze nooit in handen.
Het conservatieve, en dan vooral het katholieke Vlaanderen ergerde
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zich aan het uitgesproken realisme dat Streuvels in Lenteleven evoceerde. Onbewust
had uitgever De Lille het vuur aan de lont gestoken. In het nawoord van zijn
Duimpjeseditie kwalificeerde hij Streuvels als een realist, ‘in Vlaanderen de enige,
enige goede’. Scènes zoals die waarin Pruime afrekent met zijn straalbezopen ‘wijf’
ergerden sommige recensenten en lezers:
Hij trok ze voort bij een vendel [loshangende reep] van haren rok, sleurde
hem over haar hoofd en heelegansch [helemaal] alzoo mee over den vloer,
tusschen de tafel, over de stoelen tot bij de deur; daar plofte hij met zijn
knieën op haar herte [hart] en sloeg met geloken [gesloten] vuisten,
lijfsgenâ slaan op haar blooten buik. (In ‘Op den dool’26)
Onder de titel ‘Realisme in Vlaanderen’ schreef priester kanunnik J. Jacobs in een
boekbespreking in het tijdschrift Het Belfort:
Zijn werkje bevat kleurig geschilderde tafereelen; Vlaamsch zijn dikwijls
de optredende personen, de geschetste zeden en de gewoonten; maar als
ik in het hoofdstuk Op den dool een hoop bedronken wijven, halfnaakt op
den vloer zie spartelen, een man zijne vrouw schandelijk zie voortsleuren
en half dood stampen, een zwarte dwerg verder een onnoozel meisje zie
onteeren, dan vraag ik mij af of hij, realist, aan de waarheid trouw gebleven
is.
Op omtrent twintig plaatsen van zijn werk, heeft Streuvels jacht gemaakt
[cursief van Jacobs] op tamelijk plat realisme; met opzet, zou men zeggen,
brengt hij het verhaal op zinnelijke dingen, [...]. Eens dat die zinnelijke
toestand beschreven is, breekt het verhaal af, het stuk eindigt: Streuvels
heeft zijn doel bereikt.27
‘Door priester Jacobs werd ik als een wellusteling aan het publiek voorgesteld iemand die er enkel op uit is bij den lezer zinnelijke en geile gevoelens te verwekken’,
zegt Streuvels. ‘Een onderpastoor van Avelghem [...] liep de buurt af om de brave
zielen tegen
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mij en mijn boek te waarschuwen en sprak met verontwaardiging over den slechten
schrijver die ergernis gaf op de parochie.’ (302) Moeder Louise weende omdat haar
zoon schande over de familie bracht. Streuvels had zich helemaal niet aan die aversie
verwacht. Hij had gewoon getracht het leven weer te geven zoals hij het aanvoelde
en had zeker niet de bedoeling gehad aanstoot te geven of bij de ‘goeddenkende
lieden’ ergernis te verwekken. De beoordelingen liet hij over zich heen gaan, hij liet
er zijn slaap niet voor en bleef zijn gang gaan.
Er waren echter ook geestelijken die het werk van Streuvels waardeerden, onder
anderen Hugo Verriest, de Limburgse pastoor Cuppens en de West-Vlaamse pastoor
Claerhout. Zij waren overtuigd van het grote talent van de Avelgemse bakker en
lieten dit ook blijken. Verriest zong in zijn reeks Vlaamsche Koppen (1899) uitgebreid
de lof van Streuvels. De gezaghebbende priester Cuppens begroette Streuvels in een
brief aan De Lille ‘als onzen besten, opkomenden prozaschrijver’ en Claerhout had
al eerder in Het Belfort van 1898 (1e halfjaar, p. 52) de lof gezongen over Streuvels'
schetsen ‘welke een fijn opmerkzaam oog, eene klank- en beeldrijke zeggenskracht
verraden’.
Ook de vrijzinnige Van-Nu-en-Strakser Alfred Hegenscheidt nam het op voor
Streuvels:
Menig lezer legde het boek met een: Hoe jammer! weg. Anderen maakten
zich boos en zegden dat Streuvels jacht maakt op tamelijk plat realisme
en dat hij zijn doel bereikt heeft wanneer de zinnelijke toestand (‘het vuurt
wel eens de driften der lezers aan, verlaagt hem’) beschreven is.
Neen, neen, Vlaamsche vrienden, laat Streuvels ongehinderd op zijne
serene baan voortwandelen; hij is nu eenmaal het zondagskind dat met al
de kunst van zijne rijke tale het gemoedsleven van den modernen mensch
siert; laat ons gelukkig zijn dat, na
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Guido Gezelle, Vlaanderen zulk een kunstenaar kweeken kon, want
waarlijk, ook gij zult het weldra weten, dit is meer dan eene belofte voor
onze toekomst.28
Die ‘diepgrondige beschouwing’ die Hegenscheidt aan Lenteleven wijdde ‘miek mij
waarlijk bewust aan mij zelf en gaf mij ineens meer stevigheid en was van grooten
invloed op mijn verdere ontwikkeling’, zegt Streuvels.29
Het is duidelijk dat Streuvels ongewone, erg vernieuwende literatuur bracht in zowel
Vlaanderen als Nederland. Zijn realisme werd algemeen aanvaard als toonaangevend
isme. Vriend en vijand erkenden uiteindelijk de hoogstaande kwaliteiten van zijn
proza.
Ook in Nederland kwam hij in de belangstelling. In juni 1901 werd hij benoemd tot
lid van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden. Opgemerkt en
uitgenodigd door alerte Nederlandse uitgevers koos hij uiteindelijk voor de
Amsterdamse uitgeverij L.J. Veen. Vanaf zijn tweede boek liet hij zijn werk in
Nederland drukken en uitgeven. In Veen vond hij een volwaardige en erg dynamische
uitgever. Streuvels was heel kieskeurig wat de grafische kwaliteiten betrof en een
professioneel distributieapparaat stelde hij erg op prijs. Tientallen jaren lang zou
Veen zijn voornaamste uitgever blijven.
Streuvels had de smaak beet. In ijltempo verschenen tijdens de Avelgemse periode
na Lenteleven de verhalenbundels Zomerland (1900), Zonnetij (1900), Doodendans
(1901), Dagen (1902), Minnehandel (1903) en Dorpsgeheimen (1904). In 1901
verscheen een aparte uitgave van de novelle De oogst30 en in 1902 zijn eerste grote
roman Langs de wegen.
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‘Ik was nu schrijver’
Met die boekuitgaven was Streuvels volwaardig schrijver geworden. Het schrijven
en bakken wisselden in geregeld tempo, beide al even succesvol. De omgang te
Avelgem bleef even dorps als vroeger, al maakte zijn schrijverschap wel enige ophef:
Ik was nu de schrijver [...]; maar ik zat nog altijd in mijn klein kamerken
te werken en liep over 't dorp als een gewone buitenjongen. Enkele
geruchten deden wel de ronde, praatjes ontstonden en ontaardden in
kwaadsprekerij, maar ik ging mijn weg en stoorde er mij niet aan. Met
mijne huisgenooten leefde ik in vrede [...].31
De bekendheid die Streuvels inmiddels in literaire kringen had verworven, bracht
hem ook buiten het Nederlandse taalgebied in de kijker. In 1901 verscheen met ‘Im
Walde’ (‘Het woud’ uit Zomerland) in het halfmaandelijkse tijdschrift Aus Fremden
Zungen,32 een eerste schets in Duitse vertaling. Tijdens de Avelgemse periode volgden
nog talrijke publicaties in een drietal Duitse periodieken. In de krant Le Soir van 22
maart 1903 verscheen ‘In de vlage’ in Franse vertaling van pastoor August Cuppens.33
Een eerste boekuitgave in het Duits werd in 1903 uitgegeven bij het Berlijnse G.
Fischer-Verlag: in een Jungendstil-geïllustreerde band verscheen Sonnenzeit, een
bundeling van vijf verhalen.
De naam ‘Streuvels’ was alom bekend. De auteur-bakker werd zowel in Vlaanderen
als in Nederland uitgenodigd lezingen te houden. Bijdragen verschenen in de meest
uiteenlopende tijdschriften.
Ik was in betrek gekomen met schrijvers uit Zuid en Noord; ik wrocht
mede aan Hollandsche tijdschriften - overal waar ik gevraagd werd; 'k las
boeken zooveel ik wilde, kon mij op de hoogte houden van alles wat er in
de letterwereld voorviel.34
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Binnen uiteenlopende artistieke kringen kwam rond Streuvels een uitgebreide
vriendenkring tot stand. Er waren een schare Vlaamse letterkundigen, de Latemse
schilders, heel wat Antwerpse en Brusselse vrienden, de Kortrijkse groep rond de
gebroeders De Coene, vrienden uit de wijde omgeving en nog vele anderen.35 Bij
gelegenheid van lezingen die hij in Nederland hield, maakte hij kennis en sloot hij
vriendschap met auteurs als Johan de Meester, Albert Verwey, Top Naeff, Herman
Robbers en Jacobus van Looy.
Vele vreemde figuren kwamen bij Frank Lateur op bezoek en logeerden daarbij
meestal in het Hôtel du Progrès aan het Avelgemse station. Schrijvers en dichters,
vertalers en allerlei, soms bizarre, figuren kwamen op visite.36 Het waren ongewone
bezoekers die verbazing en argwaan wekten bij zijn dorps- en huisgenoten. In
Avelghem zegt Streuvels: ‘[...] menige [...] uitheemsche lieden, met vreemd uitzicht
zijn toen in de straten van Avelghem verschenen en hebben er opzien verwekt.’ (331)
Streuvels werd er op aangekeken, met zoveel vreemde en zonderlinge lieden omgang
te hebben.
Het hinderde hem, hij voelde zich beknot in zijn vrijheid, in de omgang met wie hij
wilde. Het over de tong gaan en het geroddel stoorde hem:
't Was rond dien tijd, dat ik me wat benauwd begon te voelen op mijn dorp,
dat het mij te eng werd. Ik leefde er nog altijd zoo gewoon mogelijk en
had er ook over niets bijzonders te klagen; alleen vond ik het wel vervelend,
als ik het soms waagde 's zomers om twee of drie ure van den morgen
door de velden te loopen, dat men mij dan aankeek als een booswicht; en
als ik 's Zondags, in plaats van pinten te gaan drinken, op mijn kamer bleef
werken, dat ik daarom aanzien werd als iemand die kwade bedoelingen
heeft en iets uitvoert dat niet deugt!
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Om die en nog veel andere redenen, begon ik het moe te worden en
verlangde naar meer ruimte en zag ik uit om me ergens afgezonderd te
gaan neerzetten, wat hooger boven en wat verder van de menschen. Ik
wilde me voortaan geheel en met niets anders dan met schrijven
bezighouden.37

Naar Ingooigem
Het zal de lezer duidelijk zijn, Streuvels wilde weg uit Avelgem. Hij wenste de
bakkerij op te geven, in landelijke afzondering te gaan leven, een eigen gezin te
stichten, zelfstandig en onafhankelijk te worden. Praktische problemen verhinderden
echter een overhaastig vertrek. Kon hij zomaar de bakkerij laten voor wat ze was en
zijn moeder en zus in de steek laten? En hoe zou ‘de strenge toezichter’ oom Fik zijn
‘desertie’ opnemen?38 Er moest bovendien eerst een eigen onderkomen worden
gezocht. Streuvels droomde van een afgelegen landhuis, hoog op een heuvel, met
uitzicht over het weidse landschap. De hele landelijke omgeving werd afgezocht.
Zekeren dag dat ik van bij pastoor Verriest39 op bezoek terugkeerde, viel
het mij te binnen een zicht te gaan nemen van op den tumulus, gelegen
langs den steenweg, dicht tegen 't dorp. Ik stond verrast door het heerlijk
panorama dat er langs drie kanten openlag [...]. (342)
Het kwam in mij op als een openbaring, - die toevallige ontdekking, als
een afdoende uitkomst - eene geluksvondst! Ik bleef er staan uitkijken,
gehallucineerd en er overkwam mij plotseling een groote blijdschap, een
jubel in mijn ziel. (343)
Op 21 mei 1903 overleed oom Fik. De erfenis gaf de hele familie wat meer financiële
armslag. Begin november 1903 kon Streuvels de bouwgrond aankopen. Een klein
jaar later, in augustus 1904,
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werd de bouw aangevangen van het Lijsternest, Streuvels' droomhuis. Op 18 juli
1905 verliet moeder Lateur de bakkerij om samen met haar dochter Lisa en zoon
Karel in Assebroek (nabij Brugge) te gaan wonen. De bakkerij werd verhuurd en
Streuvels nam zijn intrek in het Lijsternest.
Het ‘Lijsternest’ was gereed en daar heb ik de drie zomermaanden alleen
geleefd, in een soort geestelijke afzondering.40
Op 19 september 1905 huwde hij met de Avelgemse Alida Staelens. Zij kregen vier
kinderen. Streuvels zal er, enkel verstoord door externe voorvallen als de
wereldoorlogen, een opmerkelijke literaire loopbaan uitbouwen. In 1905 verschenen
de bundels Openlucht en Stille avonden. In 1906 kwam Het uitzicht der dingen van
de pers, in 1907 zijn meeste bekende roman De vlaschaard.
Het verblijf op mijn aardmote, van waaruit ik dien weidschen blik kreeg
over de wereld, had toen reeds op mijn gemoed ingewerkt met heel nieuwe
gewaarwordingen: 't rechtstreeksche betrek met de wijde, ongerepte natuur,
was mij een heerlijke verrassing van weelde en vrijheid. Het werkte op
mij als een roes waarvan ik nooit genoeg genieten kon.41

De Avelgemse biotoop
De belevenissen tijdens de jeugdperiode tot zijn twaalfde jaar die Frank in Heule
doorbracht, hebben ongetwijfeld ‘prent geslagen’. De impressies uit zijn kindertijd
fascineerden hem en dienden later, bij de auteur Streuvels, tot inspiratie van heel wat
van zijn literair werk.42 Niet altijd met zekerheid te achterhalen, maar het is
waarschijnlijk dat ook heel wat van de Avelgemse ervaringen bewust of onbewust
zijn verhalen hebben gestoffeerd. Geen auteur of zijn geschriften verraden verdoezelde
of duidelijk herkenbare
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autobiografische reflexbeelden. In Avelghem situeert Streuvels meerdere van zijn
schetsen te Avelgem:
‘Wit leven’43 laat Streuvels afspelen in de ‘stille, zomersche zondagsche noenestonden’
toen hij - als jong kereltje op visite te Avelgem - met tante Amandine mee mocht op
bezoek bij het dwergvrouwtje Lodewieneke. Een ‘atmosfeer en stemming die ik 30
jaar44 later heb uitgewerkt in de novelle.’ (7)
‘Noorsche liederen’, een ode aan het werk van Grieg, dateert uit de tijd toen hij
gefascineerd luisterde naar het pianospel van zijn vriend Octaaf Debeurme:
In dien tijd dweepten wij beiden om ter meest met Grieg. [...] Mijn
‘Noorsche Liederen’ komen voort uit dien tijd, - en waren bedoeld als
paraphrase die de stemming moest weergeven opgedaan bij 't aanhooren
van die muziek. (222-223)
Ook het ontstaan van ‘November-Idylle’ (zie hoger) wordt duidelijk te Avelgem
geplaatst. Tegenover de bakkerij in de Doorniksestraat waren de hovingen van de
notaris, afgeboord met een laag muurtje:
Thuis, vóór ons deur, aan den overkant der straat, hadden we de hoving
van notaris De Cock, over de heele lengte afgesloten door een laag, gewit
[witgekalkt] muurtje [...]. (256) Voor ons was dit een geschikte plaats om
er een asemke te komen scheppen onder het werk [...]: onze observatiepost.
(257)
[...] het was [...] aan dit muurke dat ik, een Zaterdag-morgen, [...] den
orgelvent heb nagegaan [nagekeken], met zijn wijf en den jankenden hond,
en het treurig, weemoedig deuntje hoorde afdraaien; het getrek dat ik van
daar uit in mijn verbeelding 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’. (257)
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‘Avondrust’, ‘In 't water’ en ‘De oogst’45 worden ook te Avelgem gesitueerd. Na het
overlijden van Streuvels' vader in juli 1897 ging het leven weer zijn gewone gang:
In mijn kamer leidde ik verder het innerlijk leven met me-zelf [...]. In die
periode is ‘Avondrust’ ontstaan en ‘In 't Water’. Het eerste als vervolg en
in dezelfde atmosfeer als ‘Het Einde’; van het tweede had ik de inspiratie
opgedaan bij wandelingen langs de Schelde en omgang met de bevolking
van de Ruggewijk.46 Dààr ook heb ik mij kunnen documenteeren voor ‘De
Oogst’ die er onmiddellijk op volgen zou. (293-294)
In 1899 verscheen de novelle ‘Lente’47 - het verhaal van de twaalfjarige communiekant
Horieneke - en in 1902 ‘Sint-Jan’48. Beide verhalen lokaliseerde Streuvels in en om
het ouderlijke huis van zijn vriend Herman: ‘een landsch huizetje halverwege den
steenweg tusschen Heestert en Avelghem.’ (155)
Het is heel vanzelf gekomen dat ik die landelijke doening heb gebruikt
om er het verhaal ‘Lente’ te situeeren; het gaf er nog meer aanleiding toe
als er in het gezin later een pleegkind gekweekt werd, een meisje aan den
leeftijd der eerste communie, en het dorp en de kerk te Heestert er zich
bijzonder toe leenden als kader voor die idylle. Dat ander kleine stukje:
‘Sint-Jan’ heb ik mij ook op diezelfde plaats voorgesteld. (158-159)
Ook de schets ‘Kindertijd’ (uit Doodendans) waarin Streuvels zijn neef Dolfke met
zijn ouders uit armoede naar overzees gebied laat emigreren, is op een ware
Avelgemse geschiedenis gesteund. (104) Voor ‘In de wijde wereld’, het verhaal van
het circus Meister, liet Streuvels zich op de Avelgemse kermis inspireren. (110)
Beide verhalen werden opgenomen in Doodendans (1901).
Van ‘De wondertijd’, ‘Het levensbedrijf’ en ‘In de Wonnegaarde’, drie novellen die
gebundeld werden in Minnehandel II (1903), zegt
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Streuvels: ‘[het zijn] onderwerpen die ik in de laatste periode [te Avelgem] beleefd
had’ en die ‘in geromanceerden vorm’ verwerkt werden: ‘het symbolisch afscheid
van mijn eigen levensgebeurtenissen’. (354)
In een onuitgegeven nota situeert Streuvels ‘Een rustige begraving’ (1903) te
‘Avelgem, kouter rootput van Cies Van der Beken’.49 Het verhaal werd later onder
de titel ‘Een lustige begraving’ opgenomen in de bundel Stille avonden (1905).
Op gezag van Luc Schepens kan nog worden toegevoegd dat Streuvels zijn Heestertse
vriend Octaaf Debeurme model liet staan voor de figuur van de dokterszoon Albert
Blondeel in de romans Dorpslucht (1913) en Beroering over het dorp (1948).50 Verder
ook dat ‘De kalfkoe’ zich afspeelt op ‘D'Haeye's hof op de Dries te Avelgem’ en
‘Vrede’51 in de Avelgemse Scheldemeers.52

Epiloog
Het is duidelijk dat Streuvels' Avelgemse periode erg belangrijk is geweest bij het
ontstaan en het tot wasdom komen van zijn schrijverschap. De belevenissen als
leerling van het Sint-Jan Berchmansinstituut en later ook de naschoolse activiteiten
van de oud-leerlingengilde bevorderden zijn drang naar ruime wetenschappelijke en
vooral literaire kennis. De omgang met enkele van zijn vrienden was daartoe al even
bevorderlijk. De overmaat aan lectuur bracht hem inzicht en ruime culturele bagage.
De toetreding tot Van Nu en Straks en de vriendschap met De Bom waren cruciaal
voor de debuterende auteur.
Zowel de komst naar Avelgem van de vele ‘vreemde’ bezoekers, als de geregelde
contacten die hij overal in Vlaanderen en Nederland had, verruimden zijn kijk op
wat er in de wereld omging. Hoewel ingekapseld in het keurslijf van de familiale
supervisie liet zijn
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sociale integratie in het dorpsleven hem toch toe kennis te maken met de
levensgewoonten van de meest gedifferentieerde bevolkingsgroepen. Uit de lectuur
van Avelghem blijkt ook hoe het inwonen bij zijn ouders in niet onbelangrijke mate
zijn vrijheid van omgang en beweging beperkte. Toch ging hij zijn stille gang, hij
liet zich niet van de wijs brengen. Het pseudoniem ‘Stijn Streuvels’, uitdrukkelijk
gekozen om anoniem te kunnen blijven, bleef niet lang overeind. Alras wist heel
Avelgem wie achter die naam schuilging. Ook toen Lenteleven thuis en in het dorp
nogal wat commotie verwekte bleef hij, gesteund door de vele ‘externe’
aanmoedigingen, schrijven en publiceren. Hoe betekenisvol de Avelgemse periode
voor de schrijver geweest is, mag blijken uit een objectief gegeven: een niet
onbelangrijk deel van zijn oeuvre kwam te Avelgem tot stand. Van het oorspronkelijk53
werk in boekvorm werd ongeveer een vierde gepubliceerd tijdens de Avelgemse
periode (1895-1905). Zijn meest succesvolle werken schreef hij echter in het
Lijsternest te Ingooigem, onder meer: De vlaschaard (1907), De blijde dag (1909),
Het kerstekind (1911), Prutske (1922), Het leven en de dood in den ast (1926), De
teleurgang van den Waterhoek (1927), Levensbloesem (1937) en Beroering over het
dorp (1948).54
Avelghem is niet Streuvels' meesterwerk, toch is het boek meer dan verdienstelijk.
De lezer krijgt uitgebreid inzicht in een beslissende periode uit het leven van de
auteur. Biografen hebben er een hele kluif aan. Achtereenvolgens is Streuvels
schooljongen, dorpsbewoner en bakker, maar vooral ook debuterend schrijver.
Overzichtelijk geeft hij uiting aan meerdere, erg gedifferentieerde reminiscenties.
Rechttoe rechtaan verhaalt hij de gebeurtenissen en waarnemingen. Hij geeft
uitgebreid lucht aan zijn ongenoegen met het toen geldende onderwijssysteem, hij
zet de lokale politieke constellatie van die tijd in de kijker, onbeschroomd geeft hij
inzicht in de interne familiale verhoudingen van de Lateurs. Het dorp Avelgem en
de Avelgemnaren ontziet hij niet. Naar het einde toe van zijn boek schrijft hij:
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Ik heb er mij nooit ingeburgerd gevoeld en de plaatsenaars55 wisten ook
niet wat zij aan mij hadden; ze beschouwden mij als een zonderling die
buiten 't gewone leefde - voor wie ze dus moesten oppassen - ze
wantrouwden mij.
De lucht was er mij te eng, te drukkend, de bevolking te huisbakken, voos,
kleinzielig, kwezelachtig de eenen, geniepig vicieus de anderen; pronkerig
naar buiten en schraperig naar binnen. Niemand kon er zich een gebaar
veroorlooven, geen blik slaan die niet venijnig bekeurd en van commentaar
voorzien werd. Stagnante vijver waar nooit een frissche lucht over woei,
al de kikkers op dezelfde manier moesten kwaken op straf van bespot te
worden.
Een schimmelige geeuwlucht hing over de straten. Verwaande hoogmoed
bij de zoogenaamde notabelen, deemoedige kruiperigheid onder de
neringdoeners. (328-329)
Het laat geen twijfel, Avelgem was Streuvels te bekrompen geworden. Het was tijd
voor een blikverruiming die hij - contradictoir - zocht in het isolement en de rust van
zijn Lijsternest te Ingooigem. 1905 werd een kanteljaar, het bakkersvak werd vaarwel
gezegd, Streuvels werd voltijds schrijver: ‘ginder “über allen Gipfeln”, in de zon,
met het breede uitzicht over de wereld!’ (slotzin van Avelghem, ([357]).
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hertrouwde met Charles Louis Herman. Zo werd de stiefzoon ook Richard Herman genoemd.
In Avelghem houdt Streuvels het bij ‘Herman’.
12 Mensie: mentie, (Fr. mention), gebaar, teken.
13 Stijn Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle, p. 58.
14 In die tijd werd de post ook op zondag besteld.
15 Stijn Streuvels, ‘Hoe men schrijver wordt’, p. 117.
16 Idem, p. 98.
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17 Enigszins herwerkt verscheen ‘November-Idylle’ onder de titel ‘In den voorwinter’ in: Biekorf,
8 (1897) 5 (lentemaand 1897), getekend Frank Lateur.
18 ‘Noorsche Melodieën’ werd later onder de titel ‘Noorsche liederen’ opgenomen in de bundel
Doodendans (1901).
19 De brief is integraal in facsimile afgedrukt in Filip de Pillecyn, Stijn Streuvels en zijn werk.
Tielt: Lannoo, [1932], p. 28-29.
20 Emmanuel de Bom, Nieuw Vlaanderen. Brussel/Amsterdam: De Wilde Roos/Ontwikkeling,
1925, p. 181-182.
21 De ‘Eerste Reeks’ van Van Nu en Straks verscheen in de jaren 1893-1894. Na een onderbreking
verscheen de ‘Nieuwe Reeks’ van 1896 tot 1901. Streuvels publiceerde voor het eerst in jaargang
1896.
22 Zie P. Thiers, ‘Bibliografie van Lenteleven’, in: Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenootschap
2001. Lannoo, [2002], p. 105-118.
23 Citaat aangehaald in Kathryn Smits, Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels. Kapellen: Pelckmans,
[1993], p. 10.
24 De Bom overleed in 1953.
25 Zie meer daarover in Stijn Vanclooster, ‘Als de stemming van een lenteweder’. De ontvangst
van Lenteleven in Vlaanderen en Nederland', in: Jaarboek 7 van het Stijn Streuvelsgenootschap
2001. Lannoo, [2002], p. 119-150.
26 Stijn Streuvels, Lenteleven. Maldeghem: Victor de Lille, 1899, p. 73.
27 Het Belfort, 14 (2e halfjaar 1899), p. 89-92.
28 Alfred Hegenscheidt, ‘“Lenteleven” van Stijn Streuvels’, in: Van Nu en Straks, N.R. 4 (1900)
4 (juli), p. 215 en 216.
29 Stijn Streuvels, ‘Hoe men schrijver wordt’, p. 166.
30 De oogst was eerder verschenen in Van Nu en Straks (Nieuwe Reeks, 4, januari 1900) en
opgenomen in de bundel Zonnetij (1900). In 1901 verscheen de aparte uitgave in de
Duimpjesreeks bij V. de Lille te Maldegem.
31 Stijn Streuvels, ‘Hoe men schrijver wordt’, p. 165.
32 Aus Fremden Zungen, halbmonatsschrift für die moderne Roman- und Novellenliteratur des
Auslandes besteedde uitsluitend aandacht aan het beste van wat in het (Duitse) buitenland
verscheen. Streuvels verscheen er naast onder anderen Baudelaire, Gorki, Lagerlöf, G. Rodenbach
en Zola. In dezelfde jaargang werden van Streuvels nog opgenomen: ‘Weisses Leben’, ‘Ein
Unfall’ en ‘Im Wasser’, alles in vertaling van Martha Sommer.
33 Na zijn opleiding was Cuppens lange tijd als priester actief in Wallonië.
34 Stijn Streuvels, ‘Hoe men schrijver wordt’, p. 171.
35 Zie voor de uitgebreide schaar vrienden: Luc Schepens, o.c., p. 42-43.
36 In Avelghem vermeldt Streuvels bij naam: De Londense vertaler Teixeira de Mattos, uitgever
L.J. Veen, de Deense vertaler Oskar V. Andersen, de Duitse vertaalster Martha Sommer,
Juffrouw Belpaire, pastoor Cuppens, de dichter Albert Verwey, zijn vriend Emmanuel de Bom,
de auteurs Cyriel Buysse en Maurice Maeterlinck, e.a.
37 Stijn Streuvels, ‘Hoe men schrijver wordt’, p. 172-173.
38 Oom Sarel was op 12 april 1894 overleden.
39 Sinds 1895 was Hugo Verriest pastoor te Ingooigem.
40 Stijn Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle, p. 119.
41 Stijn Streuvels, Ingoyghem 1904-1914. 't Leieschip/Desclée de Brouwer, [1951], p. 25.
42 Zie P. Thiers, ‘Heule, een kinderbiecht, gedachtenis aan dien schoonen tijd’, in: Jaarboek 16
van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010, p. 49 e.v.
43 ‘Wit leven’, gepubliceerd in Van Nu en Straks, N.R. 2 (1897) 2 (juli), p. 84-99, later opgenomen
in Lenteleven (1899).
44 Streuvels overdrijft hier enigszins. De bezoekjes vonden amper 20 jaar eerder plaats.
45 ‘Avondrust’, ‘In 't water’ en ‘De oogst’ werden opgenomen in de bundel Zonnetij (1900).
46 Rugge was en is nog steeds een gehucht van Avelgem.
47 ‘Lente’ is opgenomen in Lenteleven (1899).
48 ‘Sint-Jan’ werd opgenomen in Dagen (1902).
49 Luc Schepens, o.c., p. 45.
50 Luc Schepens, o.c., p. 17.
51 Beide schetsen zijn opgenomen in de bundel Dagen (1902).
52 Luc Schepens, o.c., p. 43 en 47.
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53 Tijdens zijn lange schrijversloopbaan publiceerde Stijn Streuvels ook heel wat werk in vertaling
en/of bewerkingen van bestaande literatuur.
54 Beroering over het dorp is de ingekorte en herziene uitgave van Dorpslucht in twee boekdelen
(1914-1915).
55 Plaatsenaars: bewoners van het centrum van de gemeente.
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Stille avonden (1905)
‘uit het verband gerukt van de slijtende tijd en vastgezet in het
onverroerbare’
Toon Breës
De scheidingslijn tussen Stille avonden (1905) en Het uitzicht der dingen (1906) is
niet zo duidelijk als Stijn Streuvels zelf ze in ‘Hoe men schrijver wordt’ (1910)
getrokken heeft: de overgang van het ‘ingetogen afscheid [...] aan het ouderlijke
huis’ (VW2, 1510) naar zijn ‘nieuwe standplaats, [...] nieuwe woonst, nieuw leven
en nieuw bestaan.’ (1511) In Stille avonden schuilt een grote paradox. De vijf stukken
van deze bundel zijn creatieve mijmerteksten, die samen een lyrische suite vormen,
maar door hun autobiografisch en lustig karakter eerder onkarakteristiek kunnen
worden genoemd, hoewel de toonzetting authentiek Streuveliaans aandoet. In Stille
avonden blikt Stijn Streuvels vooral vooruit naar het nieuwe leven aan de zijde van
‘het gedroomde meisje’ (VW4, 1260), maar tegelijk formuleert hij als zelfbewuste
schrijver zowel vormelijk als thematisch zijn literair-artistiek project.

Stijn Streuvels rond 1905
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Stille avonden verscheen voor het eerst in december1 1905. De bundel bevatte ‘Een
lustige begraving’ (januari 1902), ‘Horieneke’ (februari 1902), ‘Zomerdagen op het
vlakke land’ (november 1904), ‘Zonneblommen’ (augustus 1905) en ‘Ingooigem’
(juni 1904)2. De titel Stille avonden had hij al langer in zijn hoofd. In een brief van
6 mei 1903 aan Emmanuel de Bom noemde hij ‘Een lustige begraving’ ‘die “Stille
avonden” uit de “Telegraaf” [...] het begin van eene Serie’.3 Bijna een halve eeuw
later herhaalde hij in een brief van 5 augustus 1946 aan pater Emiel Janssen: ‘Die
“Stille avonden” uit De Telegraaf is wèl hetzelfde als de “Lustige begraving”. Ik had
toen van de Telegraaf een uitnodiging ontvangen om literaire feuilletons te schrijven
voor dat blad: dàt is de oorzaak en de aanleiding geweest van dat soort schetsen’.
Na een bezoek aan Parijs in november 1903 publiceerde hij in Boon's Magazijn
(Amsterdam, 1904) een reisverslag onder de titel ‘Stille avonden’, maar in de
uiteindelijke bundel werd dit stuk niet opgenomen. Een tweede druk van die bundel
in zijn geheel verscheen al in 1909, de derde zou er pas komen in 1920, gevolgd door
de vierde druk in 1943, als nr. X van de Lijsternestreeks. De bundel werd samen met
Minnehandel opgenomen in Deel V van Stijn Streuvels' Volledige Werken (12 delen)
(Kortrijk: 't Leieschip) in 1952, en in het Volledig Werk II (Brugge: Orion) in 1972,
p. 261-367. Deze laatste uitgave wordt in deze bijdrage gebruikt voor alle citaten uit
Stille avonden, tenzij anders vermeld.

Biografische situering
Verhalen zijn deze teksten niet, eerder lyrische beschrijvingen en impressies, die
zich op de grens bewegen van belijdenissen en op die manier soms dicht in de buurt
komen van autobiografische teksten. Dat Streuvels zich daarvan bewust was blijkt
uit zijn brief van 6 mei 1903 aan Emmanuel de Bom:
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Die ‘Stille avonden’ uit de ‘Telegraaf’ is het begin van eene Serie die
worden moet mijn ‘Wahrheit und Dichtung’. Dat eerste heb ik in die krant
gegeven omdat ze me daar lang zaagden om iets te krijgen, en omdat ik
liefst heb dat zulke dingen alhier niet gelezen worden. - Denk nu niet dat
ik al zuchtend over de wereld loop! Ik heb me altijd stevig gehouden en
voel geen behoefte om troost te zoeken in liflaffige [flauwe, sentimentele]
ontboezemingen.4
Zoals al gezegd ging het met ‘dat eerste’ om ‘Een lustige begraving’, in De Telegraaf
van 7 maart 1903. Vermoedelijk had de redactie van De Telegraaf de combinatie
‘lustig’ en ‘begraving’ niet goed begrepen, want Streuvels' bijdrage werd gepubliceerd
onder de titel ‘Een rustige begraving’. Toen Streuvels het knipsel aan Mane de Bom
stuurde, zat zijn Antwerpse vriend blijkbaar in een depressieve periode, wat wel
vaker het geval was. Er is een opvallend hiaat in de briefwisseling: De Bom begon
op 23 maart 1903 vanuit Meert - ‘'t land van Rubens en Teniers, tusschen Mechelen
en Brussel’5 - aan een brief die hij pas ruim een maand later, op 29 april 1903,
voltooide. Zijn negatieve stemming was blijkbaar nog niet helemaal voorbij, want
hij zat met gemengde gevoelens tegenover Streuvels' bijdrage in De Telegraaf,
vermoedelijk ook omdat Streuvels zijn tekst in die krant had laten verschijnen:
Toen ge me in 't begin der vorige maand uw feuilleton in de ‘Telegraaf’
zondt, ben ik het dadelijk (ik was toen wat ziek) in den tuin van de Zoologie
gaan zitten lezen [...]. Wat innige, en nieuwe, klanken in dat stuk - een
‘aandoenlijke’, expansieve Stijn, die van een verlangen spreekt in hem
bevend... En toch heb ik er pijn om gehad, kerel, dat ge zoo iets in dien ‘Telegraaf’ gingt neerleggen - en zelfs ik was wat jaloersch en wat nijdig
dat ge uw innigste roering zoo veruitwendigd hebt [...]. Misschien heb ik
wel slecht gelezen - maar er was daar een plotseling pijnlijk trillen in me,
dat me nooit bedriegt’.6

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

100
De Bom wilde zijn West-Vlaamse vriend, die hij bewonderde, duidelijk maken dat
hij het stuk te sentimenteel vond. Een paar dagen later (2 mei 1903) had hij spijt over
zijn kritiek: ‘O ik versta het zoo goed, en ik zou me met vuisten slaan om één
schandalig gehaat woord dat mij zoo los uit de pen viel - Vergeef me Stijn en slaapwel
en droom van uw wonnige droom-meid!’7 We zullen vaststellen, dat nog meer teksten
in Stille avonden overlopen van verliefdheid, verlangen en weemoedig gemis, maar
dan zo beheerst-literair veruitwendigd, dat het nooit sentimenteel wordt. Streuvels'
persoonlijke gevoelens zijn vooral aanwezig in Ingooigem.
De titel Stille avonden verwijst vooral naar enkele details uit de eerste tekst, ‘Een
lustige begraving’. De ik-figuur van deze schets geniet van de avonden in de late
zomer en - in tegenstelling tot de echte verhalen van Streuvels - is deze verteller
moeilijk los te koppelen van de schrijver:
Uit die stille avonden [cursief Bs] was er me echter iets anders bijgebleven:
de zonneglets [glimp van de zon] die plotseling over het winterlandschap
als een vluchtige indruk geflitst had, ging nu aan 't bedijgen [groeien] en
daaruit groeide een stevige zomerplant - een nieuwe droom voelde ik
verwezenlijken en de figuren kregen nu stilaan vorm en gestalte, de
gebeurtenissen ordenden zich tot een schoon geheel. Voor lange maanden
voorzag ik de vreugd van nieuwe arbeid waaruit een ‘Minnehandel’ moest
ontstaan. (VW2, 274)
Hieruit mogen we niet opmaken dat bij Streuvels op dat moment de plannen zouden
rijpen voor Minnehandel (1904). De hoofdstukken van dat boek had hij immers al
geschreven van oktober 1902 tot maart 1903 en in voorpublicatie laten verschijnen
in de eerste jaargang van het tijdschrift Vlaanderen in de winter van 1902-1903. Op
6 maart 1903 schreef hij aan De Bom: ‘[Ik] ben aan cap[ittel] VI [= laatste, n.v. Bs]
van ‘Minnehandel’ en zit in de ‘Wonnegaarde’.8 Die informatie, heet van de naald,
mogen we als correct beschou-
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wen. In zijn memoires (Avelghem) zegt Streuvels dat hij Minnehandel geschreven
heeft tijdens het bouwen van het Lijsternest, waarbij hij overdag zoveel mogelijk
zelf hielp:
's Avonds kwam ik doodmoe, afgejakkerd thuis, ging aan mijn tafel zitten
en schreef tot diep in de nacht om de onderwerpen die ik in de laatste
periode beleefd had, in geromanceerde vorm te verwerken: De wondertijd,
Het levensbedrijf, In de wonnegaarde, uit het tweede deel van Minnehandel
- het symbolisch afscheid van mijn eigen levensgebeurtenissen. [...] In
mijn hoofd schemerde ook reeds het ontwerp van De Vlaschaard [...].
(VW4, 1266)
Wat hij hier over het werk aan Minnehandel schrijft is dus niet correct. Er zijn in
Streuvels' memoires nog meer momenten te vinden waaruit blijkt dat hij deze
herinneringen soms losweg uit het hoofd geschreven heeft, zonder zijn brieven of
andere documenten te raadplegen. Op 11 november 1903 had Streuvels op een
briefkaart uit Avelgem triomfantelijk aan De Bom gemeld: ‘Ben eigenaar van 3000
m2 aardbodem.’9 Wat de uitvoering van de bouwplannen betreft noteert Luc Schepens
in zijn Kroniek van Stijn Streuvels bij augustus 1904: ‘Aanvang van de bouw van
het Lijsternest. Op 25 oktober steekt men de mei op het dak.’ (KSS 53) Dat intussen
De vlaschaard al in zijn hoofd ‘schemerde’ is zeker juist. Een aantal elementen in
Stille avonden (1905) en veel concreter nog in Het uitzicht der dingen (1906) zijn
herkenbaar als directe voorbereiding op zijn grote roman. Maar dan is Stijn Streuvels
op 19 september 1905 al gehuwd met Alida Staelens. In de periode waarin de teksten
van Stille avonden ontstaan groeit bij de eenzaat Stijn Streuvels het verlangen, dat
hij in zijn brief van 6 mei 1903 aan Mane de Bom nog probeert te minimaliseren,
maar dat onmiskenbaar in hem en in zijn teksten van Stille avonden aanwezig is: ‘Ik
lach niet Kerel, ik ben on-be-roer-baar als een steenen god en verwachte, zelfs de
onmogelijkste dingen, met gelaten geduld. 't Verlangen wordt er te schooner om
naarmate het lange verlangd wordt!’10
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Een lustige begraving
‘Na een dag van stevige bezigheid’ wandelt de ik-figuur ‘in de vrede van de
vooravond, door de velden.’ (VW2, 263) Hij voelt zich gezond en tevreden, ‘met
dat goed evenwicht in de vrije, jonge leden’ en hij geniet met alle zintuigen. Zijn
voldoening haalt hij uit de picturale elementen van de avondlijke sfeer: de meers als
‘goudgroen laken’ met ‘de witgrijze vochtnevel’, het ‘blauwig waas’ tegen de
heuvelhelling in de verte, het ‘scherp duidelijk purper’ van de sparrebossen en de
roerloze wolken ‘wazig gevloktekend’ of ‘openge-bezemd’ (264) en beneden ‘een
opgesproeide fontein van stofgoud - de laatste stralendraden gesteven, opgespietst’.
De laatste dagen was er altijd veel drukte geweest op de vlasvelden, waar de oogst
(het slijten) bekroond werd met het slijtersfeest (de vlasfooie). De eenzame
ik-wandelaar was eraan gewend geraakt die ‘zingezangende, hoogschalmeiende lust’
te horen weergalmen in de verte of dichtbij. ‘Daarom woog die stilte zo ongewoon
zwaar. De verlatenheid hing nu als een zachte weemoed [...] bij 't bedenken dat er
weer iets voorbij was, [...] iets dat met de zomer zelf vergaan was.’ (265) De
wandelaar stapt verder, langs de slanke olmen met hun ‘fijn gesprietelde
bladerbossen’. (266) Hij volgt ‘het zandig wegelke wit over de boogbuik van de
kouter’, door de goede geur van ‘de donkere bossetakken’ van de paardenbonen
[grote tuinbonen], ‘verstreuveld wild’, langs de watergracht die uitloopt ‘in een
driekant watervlak’. Daar fladderen de witte nachtvlinders, plonst een rat; in de verte
roept een uil. Uit de ‘lommerdonkerte’ (267) komt met het gerucht van veel stemmen
een ossenspan met een wagen vol vlas, die stopt bij het water. Hoog op het vlas zit
een meisje:
- Hop! Mietje, laat ze maar komen! roepen de kerels naar boven. Het meisje
stond in volle lengte rechtop het voer - in linnen mannenpak dat haar
vrouwelijke vormen deed uitkomen, teder, broos en bevallig als een
porseleinen figuurtje scherp gedonkertekend tegen de ijle lucht. Met losse,
sierlijke armzwaai gooide zij staken, vorken, spaden, alles overhoop naar
beneden. (267)
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Het beeld van dit meisje in tegenlicht - ‘scherp gedonkertekend’ - doet denken aan
een passage uit Streuvels' Memoriaal, dat hij schreef na zijn tachtigste: ‘Ik heb ergens
reeds opgeschreven dat er soms iets voorkomt wat ons 't opperste gevoel van
schoonheid openbaart. [...] Een meisje bovenop een vlasschelf - in mannenoveral
gekleed, tenger-raai-rank figuur in vrouwelijke vormen, scherp tegen de lucht
afgetekend en met de gracieuste gebaren van lijf en armen, bundels aan 't opgaffelen.’11
Het is opvallend, dat Streuvels in deze schoonheidservaring nadrukkelijk kiest voor
de mannenoveral, zoals we ook zagen in het pas geciteerde fragment uit ‘Een lustige
begraving’: daar heet het ‘in linnen mannenpak’. (VW2, 267) Beneden staan zeven
forse gasten, ‘makkers zo 't scheen, gewend samen te werken.’ (268) Ze komen naar
de vijver om het vlas in het water te roten en tijdens het werk plagen ze de jongste
met het meisje dat boven op de wagen werkt. Zodra de wagen gelost is, springt zij
naar beneden. ‘Het was een raaide [slanke en lenige], opgeschoten jonge deerne
[flinke meid], met uitgegroeide armen en slanke benen en boven haar smalle schouders
op de rilde [ranke] hals, kroonde haar lachend gelaat met de vinnig blinkende ogen,
waarrond de losse haarbos als een kroezelige bundel blond en rond, het blozend
gezicht omkransde.’ (268) De mannen bleven doorwerken, maar al wat ze zegden
ging ‘naar de plaats, waar het meisje stond en hetgeen ze om ter ruwst naar elkaar
riepen, 't was omdat zij het hoorde en er bij was.’ (269) Als al het vlas in het water
gelegd is, moeten zij het doen zinken door er zware aardklompen bovenop te leggen.
Die dragen ze in een jute voorschoot naar het water. De jongste, Djaak, heeft zijn
voorschoot vergeten en Mietje geeft hem de hare: ‘Het meisje bleef bij de oever en
liet zich nu neer op de knieën, alsof ze mijde [verlegen] werd daar languit te staan
in de schamelte van haar dunne overal12 zonder voorschoot om de lenden; maar
neergeflokt, was zij weer de glundere [opgewekte] deerne, uitdagend, plaagziek,
verwend als meisje alleen tussen de drieste manskerels.’ Als het werk klaar is gooien
ze hun werktuigen weer op de wagen en het span vertrekt terug vanwaar ze gekomen
waren. De verlegen Djaak en het meisje
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komen wat achterop: ‘Op de hoge weg bleven de meid en de jongen staan en als ze
zich goed alleen wisten, sloeg ze haar lange arm om zijn sterke lenden en, tegen hem
aangeleund, gingen zij stil hun eigen gang voort. Hun gedaante versmolt door de
avond, in de schemermist.’ (270) De ik-verteller wandelt tussen de korenvelden naar
de oude molen, waar hij op een van de teerlingen [voetstukken] blijft nadromen in
de vallende duisternis, waarin de witte gevels van de huizen nog enigszins zichtbaar
zijn. De bewoners kan hij duidelijk oproepen in zijn gedachten:
ze zien handelen, één voor één, gelijk ze gewend waren in hun simpel
bestaan. [...] Dat was de enige kring om en rond mijn eigen bestaan van
altijd: [...] en dat leven na te gaan, was een genot waarvan ik alleen 't
behagen kende...
De droefgeestigheid vloeide als een dauwregen over mijn gemoed: ik wist
mij vereenzaamd als de eenling, die weet en daarom niet meeleven kan
met dat harmonisch geheel, met dat onbewuste leven in het groeien en
gaan van de omringende dingen, onder 't wentelen van zon en wolken, in
de kerende draai van het vorderend jaargetijde... [...]
Ik volgde de blonde jongen en zijn meid en ondervond het heimwee naar
het verre, onbekende dorp waar ze heengetrokken waren; ik werd afgunstig
van 't geluk dat ze morgen in hun blijde kermisvreugd zouden genieten.
(271-272)
Hoewel men voorzichtig moet omgaan met het zoeken van verbanden tussen literaire
personages en de schrijver, lijkt de ik-figuur van Stille avonden, zoals al gezegd,
moeilijk los te koppelen van de schrijver Stijn Streuvels. Toch klonk de observerende
schrijver al door in de pas geciteerde passage en nog sterker in wat volgt:
Onder de blaker [lampenkap], in de geelrode, warme schijn van de lamp,
lag het blank vel papier te wachten. [...] Die avond echter zette ik mij neer
met een verkneukeld [popelend] verlangen, ik voelde de krieuweling van
gejaagd ongeduld om
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onverlet [zonder uitstel] te beginnen de strijd met het woord - om maar
niets te laten ontglippen van wat zo lang geleefd had en te wachten zat om
in volzinnen verduidelijkt te worden. (273)
Maar onder het schrijven dook er een ander beeld op, met ‘een guitige meisjeslach
[...] en eer de nacht nog uit was, overweldigde mij de vloed; 't schreeuwde alom in
jonge jubel, met zon en meilucht en ik zat er middenin, te monkelen, tevreden, in de
weelde der opgedoken fantasie.’ Zekere avond wandelde de ik-verteller opnieuw
naar de waterput, maar die was leeg; het oppervlak lag te borrelen, ‘vol waterblazen
van rotte gisting.’ (274) Die kerels hadden hun vlas komen halen. ‘Van die blonde
jongen en zijn meisje zou mij niets dan de weemoedige herinnering bijblijven, de
poëzie van twee figuren uit een wondersprookje, omgeurd door zachte wellust...’
‘Een lustige begraving’ is een kleine lyrische suite, waaruit tevredenheid spreekt,
gemengd met weemoed om wat voorbij is: niet alleen de zomer en de feestvreugde
van de oogst, maar ook het leven van de eenzaat. De confrontatie met het
aantrekkelijke meisje op de vlaswagen voegt hieraan die andere weemoed toe van
het verlangen, ‘een nieuwe droom’ (274) voor de ik-verteller en voor de auteur die
hier samenvallen. Mane de Bom had deze tekst goed gelezen en daarin de literaire
signalen opgevangen van Streuvels' weemoedig maar heftig verlangen. Ook in zijn
brief van 6 mei 1903 was Streuvels duidelijker geweest dan hijzelf had vermoed: ‘'t
Verlangen wordt er te schooner om naarmate het lange verlangd wordt!’ Deze tekst
vertelt meer over de schrijver dan hijzelf ‘on-be-roer-baar als een steenen god’ wilde
toegeven.

Horieneke
Was ‘Een lustige begraving’ een tekst over de late zomerdagen, ‘Horieneke’ kondigt
de lente aan: ‘de lucht is er vol van, we voelen het in ons bloed - de lente komt!’
(VW2, 275) Ook in deze tekst lijken de ik-verteller en de schrijver samen te vallen:
‘De lamp
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heeft uitgedaan, de boeken toe, 't papier opgevouwen.’ De grote natuur is in blijde
verwachting van het grote wonder: ‘de blijde bloei!’ (276) Het ik-personage heeft
het gevoel dat hij voor het eerst in zijn leven aandacht heeft voor de bomen, zelfs al
heeft hij vroeger dikwijls ‘in eenzaamheid, liggen peinzen achterover in 't mos, liggen
en niets doen tenzij de ogen wenden in 't donker der heimelijke bladerdiepten en
luisteren naar de galm van de nachtegaal, 't slaan van de merels en 't ronken der
tortels...’ (277) Maar nu pas heeft hij oog voor ‘de boom als boom, elk in zijn soort
en verscheidenheid van geslacht en vorm’. In zijn eigen omgeving heeft hij een grote
ceder ontdekt, ‘een heerlijke zoon uit den vreemde, die hier als een wonderheid, te
midden 't omhein van huizen en hoving, verdoold staat op ons dorp.’ (278) De olmen,
de eiken, de linden, een oude perelaar, een grote pijnboom, de es... ‘Er is geen eind
of geen tellen aan en ze zijn om 't even verschillend in eigen schoonheid [...] maar
altijd even standvastig in hun vorm, geworteld in de grond als de onveranderlijke
bewoners van het dorp zelf, dat onophoudelijk verwisselt van mensen en leven.’
(279-280)
In het tweede deel, de ‘tweede beweging’ van deze lyrische tekst, klinkt bij de
ik-figuur een grote tevredenheid door over ‘het dadelijk leven, van het huidige [...]
met bewustheid van het gestadig genot bij al die ontluikende pracht en jeugd binnen
en buiten mij [...] alsof dit de eerste lente van mijn leven was’. (280) Hij is in de
aankomende lente bij valavond op wandel met zijn hond - ‘lichtpotig als een
herenkind’. (281) De verteller is gefascineerd door de pracht van een grote, nog
winternaakte linde bij een klein landelijk huisje: ‘Zijn takken wegen als beschermende
armen over het schamel strooien dak.’ In de verte gaat het geluid van helder kleppende
klokjes en dat voert de ‘blik innewaarts’. Eerst vaag, maar sterker en sterker komt
‘de duidelijke herinnering aan een kostelijk geluk, iets dat plotseling weer opbloeien
kwam uit het verleden.’ (282)
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‘- Horieneke! 't Woord schoot in mijn geest zonder dat ik nagaan kon van waar het
kwam’. De heldere klokkenklank heeft inderdaad de herinnering opgeroepen aan de
grote feestelijke dag voor Horieneke; ‘de eerste-communie op 't dorp.’ Dat is nu net
tien jaar geleden, maar in alle bijzonderheden komt het terug. Door de letterlijke
associatie met het communiekind Horieneke gaat ook in deze tekst de ik-verteller
samenvallen met Stijn Streuvels die in februari-maart 1897 de novelle ‘Lente’
concipieerde (opgenomen in Lenteleven, 1899), wat door Kathryn Smits uitvoerig
gedocumenteerd en geïnterpreteerd werd in Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels
(1993). De herinneringstekst ‘Horieneke’ dateert van het vroege voorjaar
(februari-maart) 1902. Dit komt niet overeen met de ‘tien jaar’ waarop de verteller
zou terugblikken, tenzij Streuvels' concept van ‘Lente’ in 1897 terugging op
herinneringen aan 1893. Zeker is dat ‘Lente’ en dus ook de herinnering eraan te
situeren is in en rond het landelijk huisje langs de weg naar Heestert, waar Streuvels'
jeugdvriend Richard Vandorpe (alias ‘Herman’)13 woonde. ‘Het is heel vanzelf
gekomen dat ik die landelijke doening heb gebruikt om er het verhaal “Lente” te
situeren’ (VW4, 1119), schreef Streuvels in Avelghem (1946). Iets verder schrijft hij
over ‘Horieneke’: ‘In het boek “Stille avonden” onder de titel: “Horieneke” heb ik
de herinnering weer opgeroepen hoe ik mij toen gedocumenteerd heb en die zondag
drie keer de weg afgelegd om het verloop der eerstecommunie nauwkeurig na te
gaan en Horienekes “schoonste dag van haar leven” uit te beelden.’ (VW4, 1221)
Nu ook wandelt de ik-verteller naar ‘het witgekalkt huizeke onder strodak’ (283):
het tuintje, de beukenhaag, het gaanpad met de bessenstruiken, de madeliefjes, het
moestuintje, de fruitbomen, ‘alles juist lijk toen.’ Maar de verteller wil voor zichzelf
de illusie niet verbreken en hij keert stil naar huis terug. De stemming blijft:
't tegenwoordige schuift achteruit, ik zie en voel me weer in de stemming
van toen, [...] het frisse, het blijde Lenteleven, de onbekommerde vreugde
van dat teder engelschone meisjesgezichtje [...] en daarachter schemert
[...] een tweede tiental
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jaren achteruit - op een verder plan: mijn eigen kindertijd, toen ik zelf de
kleine knaap was en de kinderdingen van de eerstecommunie in der
waarheid beleefde; ditzelfde kindergeluk dat ik tien jaar nadien moest
uitbeelden in een meisjesziel. (VW2, 283-284)
Op dit ‘derde plan’ blikt de verteller terug op die twee voorbije levens, ‘in deugdelijke
mijmerij.’ Thuisgekomen herleest hij Lente,14 ‘voor de eerste maal sedert het
geschreven werd’ en de herinnering is ‘onzeggelijk zacht en teder’. Deze derde
beweging staat onder het motto ‘Le passé et ses mirages...’ Het is allang duidelijk,
dit is herinneringsproza, maar in een opgewekte, idyllische, bijna wellustige sfeer,
heel anders dan in Herinneringen die Streuvels in 1924 publiceerde, waaronder de
tekst ‘Na vijfentwintig jaren’ (1924). Ook in die tekst blikt hij met welgevallen terug
op Lenteleven, maar in een sombere vorm van weemoed: ‘omdat het ons enige troost
en toeverlaat is in het tegenwoordige leven’. (VW2, 1782) Terug naar ‘Horieneke’:
's anderendaags blijkt dat de herinnering werkelijkheid geworden is. Het is de zondag
van de eerste communie en van alle kanten komen er meisjes en jongens naar het
dorp: de meisjes ‘in wit, teer-blauw, roze, licht-geel, met lelie-kroontjes en
hagelblanke sluiers; de knapen lijk grote heren, koddig maar deftig in hun zwart
laken pak en diep uitgesneden ondervest’. (285) De verteller houdt zich bescheiden
tussen de menigte, maar ‘alles bracht mij [...] de gebeurtenis van voor tien jaar weer
te binnen’. (286) In de namiddag kuiert hij nog door het landschap en de illusie van
dat verleden was soms zo treffend
dat ik me plotseling omkeerde en meende de hondenkar te horen dokkeren
met de ravottende jongens [...], met Horieneke en kozeke Isidoor tussen
de meitakken en 't geroep: - Hèn we ze mee?! Ja-a-a-!
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De avond overviel mij met een wade van treurnis en weemoed. [...] Dingen
die voorbij zijn moet men niet weer oproepen. [...] Was het tien jaar geleden
wèl werkelijk zo schoon geweest? Of had de tijd er dat toverwaas over
geweven? (287)
Maar de droevige weemoed maakt plaats voor een teder geluk, in het besef dat we
bij de herinnering aan iets moois ‘dat goede [bezitten] in heel zijn volkomenheid [...]
en het draaien en wenden naar onze wil [...]. Zo staat ge er nu, Horieneke, het
verzinnebeelde wezen van mijn geluk’. (288) De schrijver wil niet in dat verleden
verzinken, maar doorgaan met zijn voorgenomen werk:
En nu, mijn Horieneke, mijn teder meiske van tien jaar geleden, nu zijt ge
de ferme, volvormde deerne geworden, die gegrepen zijt door de volheid
van 't roerend leven, als in een woelende wereld, een schepsel dat meedoet
in de grote gang der werkelijkheid.
Ik heb u te lang vergeten en kind gelaten, nu wordt het voor mij hoog tijd
te doen 't geen ik voorgenomen heb - u uit te beelden in uw nieuw bestaan
van stevig ‘boerenmeiske’; anders mocht ge mij voorbijscheren en zou ik
u niet meer herkennen. Na een Lente van tien jaren mag het nu wel
Zomeren. Kom hier, laten we zien wat er van u geworden is. Terwijl de
zonnehitte haar wonderen verricht in de lucht, zal ik mijn zinnen verlustigen
om met u bezig te zijn. (VW2, 288-289)
We mogen ons dus niet blindstaren op de tedere herinnering aan het schrijven van
‘Lente’. Die herinnering mondt uit in een literair-artistiek visioen dat hij in een groot
project, meer bepaald in De vlaschaard (1907) gestalte wil geven. In zijn inleiding
tot ‘Een wijf is een wijf’, het dertiende jaarboek (2007) van het Stijn
Streuvelsgenootschap, volgt Tom Sintobin de gangbare interpretatie dat Schellebelle
‘best wel eens de volwassen geworden Horieneke zou kunnen zijn.’15 In een
aantekening voegt hij daaraan toe: ‘Dat de evolutie van het bijzonder religieuze
Horieneke tot een levenslus-

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

110
tige deerne eigenlijk een goede zaak is én een natuurlijk proces [...] is een intrigerende
vaststelling omdat ze de voor de hand liggende interpretatie van “Lente” als het
verhaal van een nakende verkrachting door de boer ontregelt.’16 Sintobin ziet dus een
natuurlijke evolutie van Horieneke naar Schellebelle en dat vindt hij ‘eigenlijk een
goede zaak’ - wat eerder op een morele bekommernis van de lezer Sintobin lijkt. Ik
meen, dat we ‘Lente’ moeten interpreteren met wat er werkelijk staat, het sombere
slot en de connotaties die daar al eerder in het verhaal mee verbonden waren
inbegrepen. Daarin volg ik Streuvels in zijn eigen oorspronkelijke interpretatie, in
zijn brief van 27 mei 1898 aan De Bom. Streuvels is op dat moment nog vol van het
schrijven van ‘Lente’ en hij kan nog onbevangen zijn eigen aanvoelen en beoordeling
uitdrukken, zonder zich door wie dan ook te laten beïnvloeden:
Ik ben kwaad dat gij en de andere Menschen mijn ‘Lente’ leutig vindt dat
kan leutig zijn in de details omdat er door 't vlaamsche leven altijd [...]
een blije lucht waait; maar ik vind dat vrezelijk tragiek! de overgang van
leutig, onschuldig kind tot groote mensch; die eerste stap van het
kinderleven in de lastige, rotte wereld met dat gevoelen van nooit-eindigen
en nooit-beteren tenzij met de ‘Avondrust’.
Streuvels' eigen aanvoelen van dit door hem nog maar net voltooide verhaal ‘Lente’
is hooguit ‘leutig [...] in de details’, maar wordt gedomineerd door de tragische
onvermijdelijkheid. Dit wortelt in een veel ruimere visie. Hij heeft die in februari
1899 ook verwoord in een brief aan Cyriel Delaere: ‘Bij een ernstiger lezing zoudt
gij misschien de tragieke greep gevat hebben die de onschuld noodlottig doet
ondergaan door de brutale macht van de sterkere tyran.’17 Streuvels beklemtoont hier
niet het sociale onrecht van Horienekes situatie, maar de onontkoombaarheid van
haar lot. In sociopolitiek opzicht kan men dat betreuren, maar ik ben van mening dat
we hier de typisch Streuveliaanse interpretatie lezen. We mogen ons dan ook niet te
sterk laten beïnvloeden door een andere brief van
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Streuvels aan De Bom, waarin hij amper een week na zijn wrevelige brief van 27
mei 1898 al voorgoed afscheid lijkt te nemen van zijn oorspronkelijke interpretatie.
Hij zit vol plannen en in plaats van een ‘nonachtig kind’ stelt hij ‘een gulle, breede,
roodpoezige deerne’ in het vooruitzicht:
gij die mijn ‘Meisje’ niet kent blijft in 't gedacht dat 't verdriet blijft duren
na die schoone Lente - Ik weet echter: dat: eer den winter om is en een
nieuwe Lente of liever een Heeten zomer nu - daàr is: er geen nonachtig
kind meer zal zijn, maar een gulle, breede, roodpoezige deerne die er
plezier zal in hebben te worstelen met het dagelijkse werk en luide zal
schetteren met den ‘boer’ en de knapen rond haar - die moet ik tegenkomen
in mijn ‘Zon-boek’ ik kan het toch sakkerdjei niet àl in eene keer zeggen.
(4 juni 1898)18
Het is een merkwaardige en plotse omslag in Streuvels' houding tegenover zijn nog
‘verse’ personage. In deze brief van 4 juni 1898 aan De Bom is zelfs een soort van
afwijzing te vinden van Horieneke, met de formulering dat ‘er geen nonachtig kind
meer zal zijn’, wat toch teveel negatieve connotaties heeft voor de stralendonschuldige
spontaniteit van Horieneke. Met Een nieuwe kijk op de jonge Streuvels (1993) heeft
Kathryn Smits overtuigend aangetoond, dat ‘de in de metaforen opgezette
basisstructuur [van “Lente”] ondubbelzinnig pessimistisch’19 is en dat Stijn Streuvels
op een ‘precies te dateren moment’20 - dit wil zeggen in zijn brief van 4 juni 1898
aan Emmanuel de Bom - zijn oorspronkelijke tragische interpretatie van ‘Lente’
heeft laten varen. Veel later heeft hij, in een brief van 2 augustus 1946 aan Emiel
Janssen, nog bevestigd dat hij Schellebelle ziet als ‘een ander meisje’:
Van af Lente was ik voornemens daar een vervolg op te schrijven, nl. het
verder leven van Horieneke - het meisje dat daags na dien glorieuzen dag,
naar de hofstede zou gaan werken. Ik zocht maar om den gepasten vorm
te krijgen - jaren gingen er over
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heen [...]. Ondertusschen schoof het figuur van het communicantje op den
achtergrond, volgde ik voornamelijk [...] den groei en bewerking van het
vlas te velde, en daarin zijn dan ‘de boer’ verschenen... zijn zoon en
Horieneke moest dan wel vervangen worden door een ander meisje:
Schellebelle. Zóó is 't gegaan - een bewijs te meer voor mijn stelling: een
auteur schrijft niet 't geen hij wil, maar wèl: 't geen hij kàn.
Hetzelfde schreef hij in Avelghem, dat in datzelfde jaar (1946) gepubliceerd werd:
‘In mijn hoofd schemerde ook reeds het ontwerp van De Vlaschaard, die ik me toen
nog voorstelde als het verloop van Horienekes leven op de hofstede, maar dat [...]
geleidelijk een andere richting uitging.’ (VW4, 1266-1267) Er is geen duidelijke
reden om aan dit inzicht van Streuvels te twijfelen. In dezelfde lijn beschouwt Kathryn
Smits het communicantje Horieneke als een afgerond personage binnen het verhaal
‘Lente’:
Zijn plan, om de figuur van Horieneke uit Lente verder te ontwikkelen,
heeft Streuvels later opgegeven, en hij heeft ook uitdrukkelijk gesteld, dat
Schellebelle ‘een ander meisje’21 is. Het valt wel op dat ze nog dezelfde
naam Rieneke22 draagt en dat ze ook de blonde lokken heeft van het meisje
in Lente. (VW2, 567) Schellebelle is echter duidelijk geen vervolg op de
figuur van Horieneke; veeleer is ze een parallel personage. Ze is een meisje
zonder enige levenservaring, zeker zonder de voorgeschiedenis van een
grote ontgoocheling. Al is ze lichamelijk rijp, voor het overige is ze een
onbeschreven blad.23
Marcel De Smedt bracht in het eerste jaarboek (1995) van het Stijn
Streuvelsgenootschap een aantal argumenten aan voor de stelling, dat het personage
Alma uit Alma met de vlassen haren (1931) kan beschouwd worden als een ‘vervolg
op Lente’.24, meer bepaald als een vervolgpersonage op Horieneke. De Smedt vindt
in Alma een aantal parallellen met ‘Lente’ (1899): ‘net als Horieneke de oudste van
tien’, de wens ‘om altijd braaf te mogen blijven’, het verlangen
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‘om aanstonds na de communie te mogen sterven’ en de verplichting om daags na
de communie in ‘haar slechtste kleren’ ‘naar de hofstede [te gaan] om er in daghuur
te werken’. (Jb I, 137-138) Hij vindt dat ‘dit exposé’ in de eerste bladzijden van Alma
‘overduidelijk de thematiek van Lente herneemt’. (138) Daar valt iets voor te zeggen,
maar andere parallellen zijn minder overtuigend, omdat ze in het geschetste tijdskader
zo goed als vanzelfsprekend zijn: ‘catechismusles van de zuster’ en ‘lering’ ‘bij de
pastoor in de kerk’, ‘ze [helpt] moeder in het huishouden’ en ‘thuis wordt er nog een
kindje geboren’. (137-138) De Smedt steunt voor zijn stelling grotendeels op een
brief van Stijn Streuvels van 12 juni 1931 aan Joris Eeckhout: ‘De waarheid is: Alma
vormt het vervolg op Lente van voor 30 jaar - dat vervolg werd toen ontworpen en
't plan opgemaakt, maar al dien tijd werd dit achteruitgeschoven omdat ik den juisten
vorm niet vinden kon - het zoo lang heeft moeten groeien.’ (Jb I, 141) Die brief
bevestigt niet alleen dat Streuvels zijn oorspronkelijke, tragische interpretatie (27
mei 1898 aan De Bom) heeft laten varen, bovendien schreef Streuvels deze brief in
de relatieve euforie van de publicatie van Alma (1931), zodat hijzelf leek te geloven
dat hij met dit boek ‘den juisten vorm’ gevonden had. Hij had zich met grote
beroepsernst voorbereid bij de creatie van dit mystieke meisje, een personage waarmee
hij zich kon afzetten tegen de formalistische aspecten van de godsdienst. Het is
bekend dat Streuvels zelf, hoewel hij een praktiserend katholiek was, weinig belang
hechtte aan de rituele geplogenheden in de kerk, aan het sermoen, lange gebeden,
processies, bonden van het Heilig Hart enz. In een gesprek met Paula Lateur25, de
oudste dochter van Stijn Streuvels, in De Standaard der Letteren van 19 maart 1971,
stelde Gaston Durnez de vraag: ‘Was hij vroom?’ Dit was haar antwoord:
Gelovig, maar geen kwezelaar. Ook op gebied van godsdienst hield hij
niet van uiterlijkheden. Stoeten, optochten, H.-Hartfeesten, al die dingen
uit de Kerk van vroeger... daar was hij tegen. [...] Ik heb hem later, ter
gelegenheid van de maanvluchten, eens
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horen zeggen: ‘Als ik aan het heelal denk, word ik duizelig. Het
Hiernamaals... niemand weet daar iets van’.
Over zijn vader Camille Lateur zei hij: ‘vader heeft zijn dood gehaald aan het bidden
- de ziekte der scrupules’.26 In zijn brief van 14 december 1930 - dus nog vóór de
publicatie - schreef hij aan Emmanuel de Bom, dat Alma kan beschouwd worden
‘als een vervolg op Lente’27, maar tegelijk gaf Streuvels al te kennen, dat hij het boek
niet zo geslaagd vond: ‘“Alma met de Vlassen haren” is na een laatste retouche (het
boek loopt over van heiligheid, en toch is er moeten geschrapt worden! - die heeren
v.h. leescomiteit zijn zoo voorzichtig dat ze zelfs tegen geen
verzoekingen-van-den-duivel kunnen!) naar den drukker’. Het kind-personage van
Horieneke, hoe godsdienstig bezield zij ook mag lijken, is veel geloofwaardiger dan
de ‘volwassen’ uitgegroeide vorm van Alma. Horieneke gaat kinderlijk-naïef op in
de feestelijke roes van het communiefeest, zoals Frank Lateur zelf in zijn kinderjaren
‘de kleine knaap was en de kinderdingen van de eerste-communie in der waarheid
beleefde’. (VW2, 284) Na zijn tachtigste schreef hij in zijn (gedeeltelijk gepubliceerd)
dagboek, dat hij zichzelf een ‘lauwe christen’ vond, die niet hield van de
‘tierelantijntjes der religie’.28 Hedwig Speliers had gelijk waar hij over ‘Lente’ schreef:
‘Het verhaal Lente (1898) onderstreept [...] het tema van de religie als dekor en
dekorum. [...] In de lange klimaks: eerste kommunieverwachting, eerste
kommunievoorbereiding, eerste kommuniefeest, ligt de klemtoon hoofdzakelijk op
het uiterlijke’.29 In zijn bespreking van Alma daarentegen was Speliers onverwacht
enthousiast:
Met Alma heeft hij een personage in het leven geroepen dat aan de
gangbare katolieke en katoliek teologische wetten ontsnapt. [...] Alma lost
haar eenzaamheid op in direkte relatie met het goddelijke, zonder
tussenkomst van de Kerk, waartoe zij behoort. [...] Streuvels verheerlijkt
in Alma aldus de opgang tot God buiten het door de Kerk voorkeur
genietende systeem van de
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religieuze orde. [...] Zo komt Streuvels, wat ten stelligst genegeerd wordt
door de Kerk zelf, tot de opvatting terug van de zuivere Jezusleer.30
Het ziet ernaar uit dat Speliers sterk sympathiseerde met het personage Alma,
vermoedelijk omdat hij door middel van haar zijn eigen rancunes tegen de Kerk kon
ventileren. Toch blijft Horieneke in al haar kinderlijk-oprechte naïviteit
geloofwaardiger dan Alma. Als literaire creatie is Alma met de vlassen haren niet
geslaagd. Alma is al te zeer een ‘zinnebeeld’ en geen levend personage. Dat schreef
ook Georges Adé in een antwoord op Speliers' tekst:
Wat Alma betreft, het is eenvoudig: ze bestaat niet. ‘Alma - de
zegenbrengende - hoe zijt gij zoo opeens uit het rijk der verbeelding, in
de werkelijkheid vóór mij komen staan als een volmaakt levend wezen
[...]!? Het was mij een groot geluk en voldoening u te mogen voorstellen
als het toonbeeld, de trouwe afspiegeling van het Vlaamsche meisje, dat
alle deugden in uw wezen vereenigt’, zegt S[treuvels]. Geen betere
beschrijving van een platonische idee [...], met het accent op het ‘irreële’
in ‘platonisch’.31
Adé citeerde hier een fragment uit een soort van inleiding die Streuvels in eerder
wollige bewoordingen vóór zijn eerste hoofdstuk plaatste.32 Het belang van het
personage Alma verdween bij Streuvels al spoedig naar de achtergrond. Hij sprak
niet graag over zijn werk, ‘maar de zeldzame keren dat het gebeurde in verband met
Alma met de vlassen Haren [...] liet hij blijken zich gegeneerd te voelen’ getuigde
André Demedts.33 We kunnen ons dus Streuvels' monkel wel voorstellen toen hij de
positieve reacties van katholieke zijde op dit vrome boek te lezen kreeg. In feite heeft
hij de katholieke zeloten onder de recensenten, die geprobeerd hadden De teleurgang
van den Waterhoek te kelderen, als een slimme Reinaert een neus gezet. In een
bijdrage over Alma met de vlassen haren, onder een titel die een gedeelte van
Streuvels' inleidende notitie citeert, ziet Dirk de Geest naast de exemplarische en
abstracte
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dimensie toch een aantal tekenen van concreet en zelfs zinnelijk leven in het
Alma-personage: ‘De censor van het Davidsfonds heeft die zinnelijke schriftuur in
ieder geval niet helemaal kunnen wegwerken. Weinig lezers zullen daar rouwig om
zijn...’34 Wat Stijn Streuvels in zijn brief van 12 juni 1931 aan Joris Eeckhout ‘de
waarheid’ noemde is betrekkelijk. Hij lijkt zich nog het duidelijkst te hebben
uitgesproken in de eerder geciteerde brief uit 1946 aan Emiel Janssen: ‘Horieneke
moest dan wel vervangen worden door een ander meisje: Schellebelle.’ Ook Marcel
De Smedt verwijst naar deze brief, maar hij relativeert het belang ervan: ‘[dat]
Streuvels het plan een vervolg te schrijven op Lente, niet verwezenlijkt [heeft] [...]
zou volgens haar [Kathryn Smits, n.v. Bs] onder meer blijken uit een brief van 2
augustus 1946 van Streuvels aan Emiel Janssen’. (Jb I, 136) De interpretatie van een
doorgroeiend Horieneke-personage is boeiend maar blijkt op basis van de bronnen
niet vanzelfsprekend. Aan het eind van zijn bijdrage over het ‘vervolg op Lente’
beklemtoont Marcel De Smedt terecht het belang van de studie van
auteurscorrespondentie in het algemeen en die van Streuvels in het bijzonder: ‘Al
met al constateren we eens te meer hoe belangrijk het is zoveel mogelijk alle
auteurscorrespondentie bij de interpretatie van het werk van een auteur te betrekken.
Uitgave van de volledige correspondentie van een auteur van het formaat van Streuvels
moet een prioriteit zijn.’35 Kathryn Smits van haar kant heeft er terecht op gewezen
hoe voorzichtig wij de autobiografische uitspraken van Stijn Streuvels bij
de interpretatie van zijn werk dienen te behandelen, en in welke hoge mate
ook eenvoudige verklaringen over hemzelf tot fictie konden keren. Alles,
wat in de spiegel van zijn literaire geschriften en van zijn brieven getoond
wordt, is onder zijn handen min of meer verdichtsel geworden. Naar gelang
van het standpunt of de afstand in de tijd, naar gelang van de onbewuste
stemming of de bewuste schrijfintentie wijzigen zich het perspectief en
de belichting van het toneel. Nooit wordt hetzelfde tweemaal identiek
waargenomen of op gelijke wijze
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geëvalueerd. [...] Dit hoeft absoluut niet te betekenen, dat de vele uitspraken
van Streuvels over zichzelf slechts geringe waarde zouden hebben.36
Het blijkt dus niet eenvoudig om eenduidig een vervolg op ‘Lente’ aan te wijzen.
Wat het personage Schellebelle in De vlaschaard betreft mogen we nochtans
concluderen, dat die ‘ferme, volvormde deerne’, dat ‘stevig “boerenmeiske”’ (VW2,
289) een ander meisje is. Met het sombere slot van ‘Lente’ lijkt het personage van
het stralende communicantje Horieneke uit ‘Lente’ zowel thematisch als karakterieel
afgerond en voldragen. Daarin kunnen we Tom Sintobin niet bijtreden, die uit het
eerder geciteerde brieffragment over het ‘nonachtig kind’ (Streuvels op 4 juni 1898
aan De Bom) zelfs afleidde, dat Streuvels' ‘afwijzing’ van het communicantje uit
‘Lente’ zou betekenen dat zijn creatie van het personage Horieneke in Streuvels'
latere ervaring ‘geen natuurlijk meisje’ zou zijn.37 Onze eigen lectuur spreekt dit
tegen en meer nog Streuvels' gevoelige herinnering in ‘Horieneke’ uit Stille avonden,
onder het motto ‘Le passé et ses mirages’. (VW2, 284) We moeten het ‘nonachtig
kind’ dus niet zo negatief interpreteren, al is het aannemelijk, dat het terugdenken
aan het lentekind Horieneke haar nog tederder maakte. Die letterlijke vertedering
beklemtoonde Streuvels zelf in zijn project van dat ander meisje - ‘mijn
“boerenmeisje” dat ik voel komen... en dit genot nu, is misschien beter, mooier in
de lucht gezien, dan afgemaakt en tastelijk [tastbaar] voortgebracht, want: De
mijmering over een ding is teerder dan het ding...’. (VW2, 289) Zo besluit Stijn
Streuvels in Stille avonden zijn ‘Horieneke’.

Zomerdagen op het vlakke land
Luc Schepens noteert bij november 1904: ‘“De Zee (St.-Anne-ter-Muiden)” aldus
zijn Gedenkdagen. Ons is geen stuk met die titel bekend. Vermoedelijk gaat het om
Zomerdagen op het vlakke land gepubliceerd in Groot Nederland (1905) II, pp.
388-413) en
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opgenomen in Stille Avonden (1905)’.38 Het blijft altijd betwistbaar het ontstaan van
een tekst en het schrijven zelf te laten samenvallen. Zoals de titel suggereert gaat het
om de herinnering aan mooie dagen van een prachtige lange zomer: ‘Wie heeft de
lange reeks warme dagen ooit zo vast, onwankelbaar gezien en beleefd?!’ (VW2,
291) Het motto maakte al duidelijk hoezeer de auteur deze herinnering koestert: ‘Als
honing aan de smaak zo zoet, is uw geheugen aan mijn hart. (Eccl.)’ De tekst zelf
begint in de herfstsfeer: mist, regen, donker, wilde wind: ‘'t Is er goed, warm en
veilig bij tafel, onder de lamp, maar voor 't ernstig winterwerk is 't nog te vroeg, [...]
en weemoedig gestemd door die plotse verandering van licht en lucht, laten we liever
de gedachten nog wat wijlen, vol nog van de goede herinnering aan de heerlijkheid
van de zonnige buiten’. Van de zomer blijven alleen nog de sappige vruchten over.
Zo rijp en mals is ook het terugdenken aan die mooie tijd:
ik heb de schone dingen gegaard en houde ze als onvergankelijke zaken
vast; ik kan ze bezien en beleven door de vensters van mijn ziel, ik kan
alles betasten als dingen die gebeurend zijn en die ik onder mijn hand
houde, - meer: nu heb ik er van uit de hoogte een algemene blik over, ik
zie alles ineens als een grote, wijde heerlijkheid en naar goeddunken daal
ik neer en neem d'een of d'ander enkelheid, al naar mijn behagen, en dàt
draai ik rond en geniet er van, met de bewustheid dat het iets is nu voor
altijd, bestendigd door mijn eigen wil, uit het verband gerukt van de
slijtende tijd en vastgezet in het onverroerbare, omdat het mijn ziel gelukkig
maakt. (292-293)
‘Langs onnaspeurbare wegen zijn mijn gedachten gegaan’, zegt de ik-verteller/auteur
en zo komt hij, met de woorden van een liedje ‘Het was een zonnige zomermiddag’
(293) - in een treincompartiment terecht, op weg naar het noorden. Overal zijn de
mensen op de velden aan het werk:
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Door het open raam [van de trein] ontrollen de effen landen die wijd
uitliggen, om end om, in de helderheid van de zomerachternoen en de
mensen zijn overal dapper aan 't werk. Het is een schoon vertoon en ik zie
de landlieden geern aan hun ijverige bezigheid, verslaafd [naarstig, druk
bezig] met hun alm [alaam, gereedschap] in de eerde wroeten. Er hangt
een ernst van volledig leven over die doening, een grootheid waarvan die
eenvoudige lieden onbewust zijn, maar ze voelen zich toch op hun plaats
bij hun rijke vruchten, voldaan met al 't geen rond hen leeft en voor 't
overige laten ze Gods zon schingen [schijnen] en zijn tevreden in hun
bestaan. Niets van het holle geschreeuw hier en de grote redens waar de
misnoegden overal mee rondlopen, niets van de angst of de gejaagdheid
der hebzuchtigen die de rechte weg af zijn en het leven willen ommekeren
tegen de natuurlijke loop der vaste levenswetten in: de landenaar voelt er
zich rustig, bedaagd in het oud bestaande en als hij mag leven van 't geen
de grond opbrengt, rekent hij al zijn pijnen en zwoegen als een
noodzakelijke bezigheid, als de natuurlijke noodwendigheid van het bestaan
zelf - daarin vindt hij al wat het leven hem geven kan... en hij dankt de
Heer die hem die gaven rijkelijk toebedeelt. Al het andere schijnt hier
oorloze [zinloze] drukte, kinderachtigheid, nieuwloopte uitvindsels! De
grond is goed, het huizeke staat er luchtig en stil met de open kant naar
de zon en daar leven vrouw en kinderen; een stalleke is er bij, waar de koe
of de geit het leven helpen verrijken en de appelaar hangt er gruisdik vol
blozend ooft [fruit]; wat kan een mens al meer begeren? (293-294)
Dit is een idyllisch beeld van het leven in Streuvels' omgeving, waar alles arcadisch
rustig en tevreden verliep zoals het altijd was geweest, in de beste der werelden, en
waar geen enkele behoefte bestond aan sociale onrust of verandering. Daar kan men
vanuit een sociaal-bewogen reactie kritiek op hebben en ‘Zomerdagen op het vlakke
land’ klasseren tussen de behoudsgezinde en moraliserende bijdragen in De Standaard
van de jaren 1935-1936. Maar
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dat zou in dit geval kortzichtig zijn. In deze in literair-artistiek opzicht interessante
tekst concentreert de auteur zich op zijn schrijverschap, dat niet kan losgeweekt
worden van zijn visie op de wereld, zoals we daarnet al konden lezen: zijn waarneming
wordt ‘uit het verband gerukt van de slijtende tijd en vastgezet in het onverroerbare’.
(293) Die visie is typisch Streuveliaans, maar wat aan Stille avonden een aparte plaats
geeft in zijn oeuvre is, dat het inherente existentiële pessimisme hier gedempt wordt,
naar de achtergrond gedrukt wordt door het zonnige, optimistische, haast jubelende
karakter van de teksten: ‘De trein reed al door nieuwe landerijen, die altijd omwendden
in andere kleurenweelde en rijkdom van bomenpracht, en ik kreeg het vreugdegenot
en de wellust in de ogen, alsof ik rijdend was door de oneindigheid van een grote
hof, waar alles op zijn schoonst was uitgestald, ter gelegenheid van een praaltocht.’
(295) In het tweede deel van deze bijdrage zal ik onderzoeken welke de elementen
zijn die de teksten van de bundel Stille avonden verbinden tot een zeldzaam geheel,
maar we kunnen nu al stellen dat de emoties rond het grote keerpunt in Streuvels'
leven daarin van grote betekenis zijn: de verworven onafhankelijkheid, het afscheid
van Avelgem, de aankoop van 3000 m2 grond, de bouw van het Lijsternest, de
beslissing om het bakkersberoep op te geven en professioneel schrijver te worden
en - misschien wel het belangrijkste - het zoeken en vinden van een levenspartner,
een âme soeur, een soulmate, zijn ‘musicienne du silence’. (VW4, 1245)
De trein voert de verteller naar zee, wat zich al aankondigt in het blote landschap en
de ‘vervaarlijk getormenteerde bomen door de westerwind in één richting gedreven’.
(295) In de badstad valt hem het verschil op met het platteland: in de drukte, de
uitgestalde rijkdom en de roes:
De weg door de stad naar de zeedijk, in die lange straat tussen een dubbele
reek hoge huizen, met uitstalling van kostelijke waren, was het als een
aanhoudende feestoptocht van rijk uitgedoste
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lieden en allen schenen zo welgezind, zo uitbundig blij gestemd - een
roezende jeugd in onbekommerd genot van 't leven [...]; al wat er van ernst
aan het menselijk bestaan vast is, was hier aan kant gezet of moedwillig
verdoken; men leefde er aan 't strand van de zee in 't genot van al wat geld
en rijkdom bijbrengen kan. (296)
Een pareltje in deze tekst is de passage die dan volgt over het kusttoerisme. De tekst
is meer dan honderd jaar oud. Op het eerste gezicht en vanuit onze huidige toeristisch
beladen perceptie kunnen we deze tekst conservatief vinden, maar bij nader toezien
blijkt hij aan actualiteit weinig te hebben ingeboet en hij is bovendien zo sprankelend
geschreven als een goede hedendaagse column:
Heel de omgeving was er onkennelijk gemaakt en de schone ritmische
rolling van de stille baren, de zee zelf, scheen er verzottekapt [carnavalesk,
als met een zotskap] in heel die bonte vastenavondweelde. Ik voelde me
als een vreemdeling in eigen land, de Noordzee was er ingepalmd door
lieden uit alle streken, die er malkaar kwamen vinden 'k weet niet om
welke onnozele reden: de mensen die ik overal elders zo rustig bezig wist,
die geen stonde van de dag nutteloos laten voorbijgaan... en de tegenstelling
met dat plotselinge feesttij hier, dat zonder reden aan de gang was, al die
mensen die spelen met het leven, die in een zottegril van kleur en
gemaaktheid rondluieren in die oneindigheid van lucht en zand, in die
wereld van grootsheid die ze voor hun lust omschapen hebben, met de
nietigheid van hun nietig vertoon van speelhuisjes en luttertentjes [heen
en weer wiegende tentjes] die wimpelen [wiegelen] zonder stand of
vastheid, - heel die ijdelheid deed me ineens zo vreemd aan, 't kwam me
alles zo ongelegen voor, zodat 't mijn weerzin wekte en de boel me de keel
en de ogen uitliep, als iets dat vort [rot] en verdorven is. Wat een
onbenullige aanmatiging en aanstellerij van voornaamheid in kleren en
beweging, wat koppen! wat kinderachtige praal en gemaakte statigheid!
wanstaltig verlaksel
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en vadsige verveling! Was hier iemand die iets ernstigs te verrichten had?
En de fijne behendigheid van handelaars die, ten koste van hoge prijzen,
het schijnvermaak of de spelende bezigheid verschaffen aan mensen die
hier komen liggen om hun overvloed op te leven! (297)
Tegen de avond heeft hij er genoeg van en dan zoekt hij een vriend op, ‘een schilder
die als een andere eenzaat, ginder verder op het strand leefde, bij de vissers.’ (298)
Het contrast kan niet groter zijn. Al het gewoel heeft hij nu achter zich:
De zee is een van de zeldzame dingen die de mens het gevoel van volkomen
bevrediging verschaffen. De wijde, verlaten, eenzame zee in haar
grootsheid, de zee met de avond er boven of de uchtend of de volle dag,
- altijd verschillende en andere schoonheid, altijd nieuw leven, immer
volledig. (298) [...] En stil was het overal elders alsof we ergens bachten
[achter] een uitgestorven hoek van de wereld zaten. [...] Het leed [duurde]
lang eer we uitgepraat waren, maar diezelfde nacht toch zijn we in de
duinen gaan liggen, vlak vóór de zee, en daar, zonder spreken of behoefte
aan gelijk welke mededeling, heb ik het heerlijkste beleefd en aanschouwd
wat er ooit door mijn zinnen naar mijn ziel is gegaan. (300) Mijn gemoed
deinde mee op de golving van de zee; 't was al één vaste bewustheid die
heel 't verleden van al mijn herinneringen overstraalde: al het kostbare dat
ik t'huis leven wist en pas verlaten had, duurde er voort - de zomer, het
land en de mensen... ik zou er alles weervinden later - en dat welde nu in
mij op met een zacht verlangen en stil heimwee, maar zo zacht dat het een
gevoel werd van fijn, van ander genot. [...] Want het visioen der werkelijke
wereld was schoner dan ik me ooit een toverland verbeeld had! (301)
In de ochtend van de nieuwe dag stoomt de verteller samen met zijn vriend-schilder
‘van de zee weg, het land in, het open, wijde, vlakke land.’ (302-303) Ze stappen uit
in ‘een van die kleine dorpjes
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[...]: een klompje huizen net in hun witheid [...], rond een stompe stenen toren
geschaard. We landden aan in een kraak-zindelijk doeningje [bedrijfje], bij Moeder
Boddery, in de ouderwetse gelagkamer, in de blijde bijeenkomst der
landschapschilders.’ (305) We bevinden ons inderdaad in de herberg van Moeder
Boddery (eigenlijk Bodderij) in het Zeeuwse Sint-Anna-ter-Muiden bij Sluis, waar
zich een kleine schilderskolonie gevestigd had. Het is een prachtige zomeravond en
de ontmoeting van de ik-verteller met het groepje schilders leidt tot beschouwingen
over het probleem van de schilders bij hun weergave van de werkelijkheid en tot
knappe staaltjes van beschrijvende kunst door de zelfbewuste schrijver die Streuvels
in 1905 geworden is. Toch zit de kern van deze tekst in de fascinatie van de verteller
voor een jong koppeltje dat bijna ongemerkt zit te minnekozen:
Tegen valavond van die schone zomerdag zaten we weer gezellig bijeen
in moeder Boddery's gelagkamer. We hadden het over oude en moderne
kunst, over het verschil van uitdrukken, over de opvatting van het ambacht,
over de zielkunde van de schilder [...]. Het raam van het venster scheen
als het helverlicht vlak van een schilderij in de harde omlijsting van de
blauwe muurwand en midden in het warme gloedlicht, met hun wezen in
de schaduw tegen de zon op, merkte ik vier figuren die onder het
verhemelte van de druivenblaren buiten op de bank zaten. (316-317)
De verteller herkent Mietje, een mooi meisje dat hij eerder bij een schilder ontmoet
heeft. Zij zit naast haar jongen, met kleine, verliefde gebaren. Hier wordt op een
ragfijne manier een al even fijn tafereeltje beschreven. Het vereist goede observatie,
psychologisch doorzicht en behoedzaam ‘camerawerk’. Het belang dat hier gehecht
wordt aan de uitbeelding van de mens, contrasteert sterk met het streven van de
schilders om de natuur weer te geven. Ik citeer uitvoerig:
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En inderdaad, met de slag herkende ik het meisje. Ze waren er hun vier:
Mietje op 't uiterste van de bank, nevens haar jongen - een struise
boerenknaap met ronde kop, een blonderik - en langs hem zaten twee oude
boeren: haar vader en zijn vader. [...] De boeren hadden het druk ondereen
over hun bedrijf waarschijnlijk, en de jongen bleek in eigen gedachten, of
te luisteren met geduld naar 't geen ze zegden - hij roerde niet. Zijn hand
hing achteloos in de schoot van het meisje en zij zat met neergeslagen
ogen, ingekeerd en dreelde [streelde, aaide] zachtjes de zware vingers van
de knaap. [...] van 't geen ze uitrichtte met zijn vingers, scheen hij niets te
voelen - hij liet haar begaan. Ze telde ze één voor één, bezag ze in haar
schoot, dreelde ze met haar hand, telde ze opnieuw af, één voor één, als
een spelend kind het doen zou; betastte ze nog en keek dan op naar de
jongen zijn wezen. En eindelijk, onder de verveling van die roerloosheid,
plaagziek omdat hij van haar bleef wegkijken, om hem te dwingen, trok
zij hem aan de hand, haalde heel de arm naar zich toe, trok zijn schouder
neer en dan, in een vlaag van groeiende tederheid, reikte zij haar eigen
wezen [gezicht] naar 't zijne op; maar als bij de inval van een plotselinge
gedachte, ontspande zij weer, en loerde voorzichtig voorwaarts - het schalke
kind! - naar haar vader: of hij 't merken kon... en gerustgesteld wellicht,
trok zij de arm nog nauwer naar zich toe en rekte de ranke hals op en al
de lijnen van haar lijf, tot haar uitgestoken lippen rijzekes [lichtjes] de
wang van haar jongen raakten.
Ze loste weer en nu hield ze de kloeke mannenhand stevig vast tussen de
fijne vingertjes en haar ronde lippen reikten weer naar boven en drukten
zacht het dons van 's jongens hals. Ze deed het zo voorzichtig dat niemand
het horen of merken kon en telkens ze 't herging [opnieuw deed], blonk
er een stille blijheid uit haar ogen en haar schoon, tenger lijfje en haar
wezen hadden die uitdrukking van innige begeerte - ze geleek een vogeltje
dat zijn bekje opreikt om geaasd te worden; - gelijk ze daar zat met
uitgestoken lippen en opreikende hals, scheen zij het levend zinnebeeld
van ingehouden meisjesverlangen.

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

125
Ik durfde mij niet roeren uit vrees van iets wonder teders te verstoren; met
verstrooide aandacht hoorde ik de schilders rond mij die het hadden over
absolute kunst: compleet menselijk gevoel in de uitdrukking van lijn en
kleur... maar onderwijl zagen ze niets van 't geen mij betoverde en
belangender [belangrijker] was en kostelijk: het fijnste gevoel van jeugdig
geluk uitgedrukt in pure schoonheid. [...]
Hoe dikwijls ze 't herging, hoe dikwijls de ronde lipjes de wang van de
jongen raakten, er kwam geen beroering in de beeldstille kerel, zolang tot
de twee ouden eindelijk opstonden en van vóór het venster weg waren,
achter de hoek van de gevel verdwenen; dan schoot de kerel ineens wakker,
zijn arm omvatte het lenige lijf van het meisje en de hand die voortdurend
als lam in haar schoot gelegen had, neep haar krachtig in de malse borst
en meteen drukte hij een klinkende zoen op haar mond: dàt was nu ineens
de losgekomen drift, de vergoeding voor haar aanhoudend gevlei. Ze
hielden elkaar een stonde [even] omarmd en vertrokken eindelijk [dan,
ten slotte] in de richting waar de boeren verdwenen waren. [...] De
populierenkruinen ritselden. 't Was of gebeurde er iets wonders dat heel
de wereld verblijdde! [...] Nu wist ik hoe onvolledig het pogen was van
de makkers die hier zo ijverig wrochten om het uitzicht en het leven in
kleuren op hun doek te brengen. (317-319)
Door de kracht van zijn plastische voorstelling, waarbij talrijke sfeerelementen een
rol spelen, wordt de hoofdthematiek - ‘de mensen en hun stille doen in die zomerse
zondagavond’ (320) - nooit uit het oog verloren. Tegelijk is Streuvels er zich van
bewust dat hij als schrijver het leven zelf uitbeeldt en niet een Conscience-achtige
romance: ‘Omendom [in de wijde omgeving] was alles zo droomzacht, zo teder en
de mensen die over de wereld liepen, hadden hier voor mij alle levenswerkelijkheid
verloren - zij [Streuvels bedoelt: de andere mensen, die in deze anekdote niet
betrokken worden] waren als de romaneske figuren uit een boek van Conscience,
een herinnering uit het verre verleden aan een
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van die blauw-luchtige romans...’ (315) Met zijn vrienden, de schilders, had hij het
gehad over ernstige, zwaarwichtige, abstracte onderwerpen. Nu hoorde hij nog maar
amper waar ze het over hadden. Veel belangrijker dan beschouwingen over ‘de
absolute kunst’ was wat hier onder zijn ogen gebeurde: een klein aspect van het echte
leven.
In deze onopvallende tekst over een nog minder opvallend miniatuurgebeuren wordt
het programma van een schrijver verwoord, die zich duidelijk bewust is van zijn
opdracht én van zijn kunnen. Hier staat het programma dat hij in zijn volle kracht
zal uitwerken in De vlaschaard. Toen dat meesterwerk in 1907 verscheen waren er
die zijn grote waarde erkenden, maar velen lieten zich verblinden door de prachtige
beschrijvingen. Zij wilden of konden niet zien hoe de beschrijvingen hun functie
hadden in de structuur van het verhaal, dynamisch-stuwend of stofferend-vertragend.
En de meesten zagen al helemaal niet dat in al die zogenaamde beschrijvingen de
mens zelf centraal aanwezig is. Velen merkten niet, hoe elk beschrijvend element
verbredend en vooral verdiepend werkt en bijdraagt tot de emotionele sfeer en
psychologische diepte, waarin de innige of de heftige menselijke handeling zich
afspeelt. ‘Zomerdagen op het vlakke land’ is een literair manifest, waarin Stijn
Streuvels duidelijk maakt dat de lezer zich niet mag laten misleiden door de schittering
van de beschrijving, omdat hij (de lezer) dan het eigenlijke onderwerp, dit wil zeggen
de mens, over het hoofd ziet. De lezer kan zich laten misleiden door de bedrieglijke
schoonheid van het beeld of, mutatis mutandis, om het met een werk van de schilder
René Magritte te zeggen, door La trahison des images, een schilderij, dat eveneens
als Magrittes Ceci n'est pas une pipe een artistiek manifest is. Stijn Streuvels was er
zich van bewust dat hier de belangrijkste ambitie lag van zijn schrijverschap. Bij
Moeder Boddery had hij zijn vrienden-schilders horen discussiëren over ‘de ziel van
het land’:
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een schilderij moet tegenwoordig iets meer zijn dan de weergave van
lijnen-in-kleur, meer dan de siddering van licht-en-schaduw, - een schilderij
moet de ziel van het land bevatten, de opname der atmosfeer van: dié
stond, in dié stemming, van dié schilder, 't gevoel van het complete leven
van het land, met de gebaren en de gevoelens van het volk; het moet zijn
de samenvatting van het fijnste en het breedste, het uitzicht van het
blijvende op de stond dat het opgenomen werd: het leven van één ogenblik
met 't gevoel en de indruk van het durende - de sensatie in heel haar diepte...
(VW2, 312)
De teksten van Stille avonden zijn zo sterk autobiografisch getint, dat verteller en
auteur zo goed als samenvallen. De ik-verteller, dus Stijn Streuvels, mogen we wel
zeggen, heeft grote bewondering voor zijn vrienden-schilders, voor ‘de verhouding
der kleuren, de harmonie [...]; de evenredigheid van de schaduwmassa met de
tegenstelling der zonnevlakken [...], de [...] gepaste toonladder of kleuren-diapason’.
(313) Toch is hij bij het zien van hun werk zelden voldaan, omdat hij beseft dat het
alleen bij grote schilders lukt om ‘de ziel van het land’ en het leven weer te geven:
Want nu was ik er vaster dan ooit van overtuigd: schilderen blijft toch
altijd de conventionele weergave van de werkelijkheid; [...] - verf is enkel
het middel en alle schilderkunst is maar een komedie met kleuren,
aangezien de waarheid op verre na niet te benaderen is. De kunstenaar
heeft dus te zoeken en te kiezen naar andere middelen om door de
‘behandeling’ van die kleuren, neer te zetten 't geen hij ziet en al blijft hij
onder visueel opzicht, uren ver van de ware weergave van zijn onderwerp,
toch steekt er ziel in zijn werk, als hij machtig genoeg is en fijn genoeg
voelt. Daarom ook zien we bij elke artiest [...] een verschillig uitwerksel
van 't geen in de natuur enkel en altijd licht en schaduw blijft. Die
werkelijke zon en die werkelijke schaduw [...] worden altijd met andere
ogen bezien, met ander temperament gevoeld en met andere methode en
procédés behandeld en die
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natuur is en blijft voor ieder zo ontzaglijk groot en rijk, dat alle eerlijk
werk een kunstwerk kan worden’. (313-314)
Het zelfbewustzijn van de schrijver over zijn vermogen om met talige middelen ‘van
het uitzicht naar het inzicht’ te gaan is zo sterk, dat hij de schilders niet benijdt:
Nu wist ik hoe onvolledig het pogen was van de makkers die hier zo ijverig
wrochten om het uitzicht en het leven in kleuren op hun doek te brengen
[...] 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’. (319-320)
Stille avonden - en meer bepaald ‘Zomerdagen op het vlakke land’ is veel meer dan
een afscheid van Avelgem, het is zoals Het uitzicht der dingen (1906) een voorstudie
die De vlaschaard aankondigt, niet alleen thematisch, maar ook wat de stijlmiddelen
betreft. De thematiek én de taalmiddelen waarin deze ontwikkeld wordt hebben een
onlosmakelijke samenhang in wat Vermeylen, in een bespreking van Het uitzicht
der dingen (1906): ‘de samenvattende greep’39 noemde of het ‘symfonisch akkoord’.40
Streuvels' expliciete beschouwingen in ‘Zomerdagen [...]’ over het onvermogen van
de schilderkunst impliceren zijn ambitie om als schrijver niet alleen de natuur (de
wereld) uit te beelden, maar in dit grote geheel van ‘het altijd wentelend leven’ (320)
zijn personages te integreren en centraal te stellen. Het heeft hem bewust gemaakt
van zijn taak, zijn opdracht
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als schrijver: ‘één vaste bewustheid die heel 't verleden van al mijn herinneringen
overstraalde’ (301) en ‘door mijn zinnen naar mijn ziel is gegaan.’ (300)
De structuur van ‘Zomerdagen op het vlakke land’ is niet zo los als ze op het eerste
gezicht lijkt. Het is een tekst van bezinning, van verinnerlijking: het begon met de
verinwendiging van de voorbije heerlijke zomer: ‘Buiten is dit alles weg, maar binnen
in mij heb ik het nog zitten, het leeft er voort’. (292) Het ging verder met de tevreden
stellende waarneming - vanuit de trein - van het leven op het platteland: ‘Er hangt
een ernst van volledig leven over die doening [bezigheid], een grootheid waarvan
die eenvoudige lieden onbewust zijn (294) [...] [in] heel die onberoerbare omgeving
van openlucht en verte...’. (295) Een derde fase brengt de verteller aan zee, met de
tegenstelling tussen de ‘zottegril van kleur en gemaaktheid’ (297) bij de badgasten
aan het snikhete strand overdag en het nachtelijk genieten van de eindeloos deinende
golven, die een sterk bewustzijn aanvoeren van ‘heel 't verleden van al mijn
herinneringen’ (301) en al ‘'t geen in de naaste toekomst gebeuren moest’. (301) De
ik-verteller voelt zich opgenomen in een ‘wijde kring van tevredenheid’ (301), een
euforie die in het oeuvre van Streuvels uitzonderlijk mag worden genoemd. Van de
zee spoort de verteller weg van de zee, het binnenland in, door het open, wijde, vlakke
polderland. Het roept bij de verteller het verleden op, met de verzanding van de
Brugse haven en ‘al het taaie pijnen van veel mensen in die grootse, wanhopige
poging [...] [tegen] het onverbiddelijk element’. (305) Hier dringt zich heel even de
echte thematiek van Stijn Streuvels naar de voorgrond: het falende streven van de
nietige mens. Maar de opgewekte stemming van lust en tevredenheid overheerst
weer onmiddellijk bij de aankomst in de herberg van Moeder Boddery. Hier begint
een volgend deel, de ontmoeting met de schilders en de confrontatie met hun artistiek
vermogen en hun grenzen. Het wordt schijnbaar achteloos verteld, maar in feite
krijgen we hier een weloverwogen geïndividualiseerd manifest over de opdracht van
de schrijver. De sterke

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

130
schoonheidsindruk die bij de verteller gewekt wordt door de kleine idylle van het
verliefde paartje is een katalysator van zijn literair artistiek bewustzijn. Voor de
verteller, die hier zo goed als volledig samenvalt met de schrijver Stijn Streuvels,
gaat het niet om een objectief weergegeven werkelijkheid, en nog minder om een
romantisch waas dat de werkelijkheid verhult. Bij hem gaat het om ‘het visioen der
werkelijke wereld’ (301) dat - ik moet dit herhalen - ‘door mijn zinnen naar mijn
ziel is gegaan’ (300) en dat de schrijver, na deze verinwendiging, in een talige
werkelijkheid zal herscheppen. In dit sterke bewustzijn wordt ook de thematiek
duidelijk afgelijnd: ‘De groei en de gang der dingen, het altijd wentelend leven’.
Vaak is dit slechts een ‘schijnbaar alledaagse gebeurtenis: de mensen en hun stille
doen [...], dàt was het groot onderwerp, het roerende leven in de omlijsting van dat
schone versiersel van land en lucht en licht’. (320) Streuvels liet zien wat voor een
goed inzicht hij had in zijn eigen literair project. Velen hebben dat niet willen of
kunnen zien. Verblind als ze waren door de prachtige weergave van de ‘omlijsting’
hebben ze Stijn Streuvels al te vaak gehuldigd als de grote natuurbeschrijver. Nog
in 1951, ter gelegenheid van Streuvels' tachtigste verjaardag, sprak Jozef Muls, die
vrij goed bevriend was met Stijn Streuvels, volgende domheid uit: ‘In de vergezichten
die aldus ontstaan onder de koepel van de hemel zijn de bomen belangrijker
verschijningen dan de mensen en de dieren.’ Streuvels was niet aanwezig.41 Gelukkig
waren er andere recensenten, zoals P. Berteloot, die in 1946 over Streuvels schreef:
‘S'il y a peu de vie intérieure dans les romans d'Hemingway, chez Streuvels il n'y a
guère autre chose’.42

Zonneblommen
Van de vijf teksten uit Stille avonden heeft ‘Zonneblommen’ het minst uitgesproken
autobiografische karakter, althans wat de anekdotische inhoud betreft. In de diepte
is overal de typisch Streuve-
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liaanse thematiek aanwezig, maar in tegenstelling tot het oeuvre van Streuvels in het
algemeen domineert in Stille avonden de emotie van euforie en lust. In dit opzicht
is het motto boven ‘Zonneblommen’ kenmerkend: ‘I love all that thou lovest / Spirit
of Delight!’ (Shelley) De tekst opent triomfantelijk met ‘We waren drie felle ruiters
in de bloei van onze jonkheid, drie makkers van de leute en 't blijde leven [...], warm
van bloed en altijd gereed om de volle overdaad van onze krachten te verdoen in
grote luidruchtigheid en sterk gezwaai.’ (VW2, 323) ‘We’, dat is de ik-verteller met
zijn makkers Karel en Louis.43 Of we het drieste paardrijden rechtstreeks met de
jonge Streuvels mogen associëren, valt te betwijfelen: ‘Met een half woord was het
voornemen uitgesproken en we stonden gereed op de benen - we moesten stormen,
rennen, de streek onder ons voelen draaien en schijveren [tollen] en de wind horen
zoeven rond onze verhitte hoofden.’ (323) Ze vangen de paarden in de weide en
brengen ze naar het hof om ze te kammen en te zadelen. Daar lopen en werken ‘de
fleurige, welgezinde deernen, uitgeslapen na de noenestond en nog wat verlodderd
in 't wezen, ze liepen in hun luchtig[e], losse zomerjakjes en flodderige rokjes [...].
Alzo hielden ze ons onbewust gevangen en stil, zodat we bijkans vergeten waren het
voornemen om te gaan rijden in de straffe zon.’ (324) Even later zitten de drie mannen
te paard:
De dofploffende hoefslagen in 't zand, het fors snoffelen van de adem door
de schudderende [trillende] neusgaten van het peerd en heel het ritmisch
gezwaai van het lenig lijf onder mijn knieën [...] Mijn wezen wijdde uit
over de hele streek en 'k liet me maar gaan, onbekommerd in leven of
dood, met de dronken roes en luide schaterlach van licht en warmte die
van buiten naar binnen galmde, de zang van al die kleuren in het luide
gezwaai, met al het levende van de zomerdag. [...] 't Was 't seizoen dat al
het werk verricht is en de boeren hun schatten aan de zon te broeden
overlaten’. (326-327)
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De laatste zin roept associaties op met de inleiding van het hoofdstuk ‘Bloei’ in De
vlaschaard, de roman die in deze periode in de schrijver aan het rijpen is. De ruiters
proberen speels elkaar uit het zadel te lichten, ze doen de paarden steigeren en rijden
dan rustig de heuvel op: ‘en boven gekomen op de kruin van de heuvel, hielden wij
eensklaps stil, zonder afspraak [...]; zonder spreken bleven we in bewondering over
de streek kijken die als een open doek onder ons lag uitgespreid in heel de
duizendmalige rijkdom van kleurtinten’. (327) Omdat er dondertorens oprijzen
haasten ze zich de helling af, maar ze kunnen de regen niet voorblijven. Ze zien nog
een drietal meiden giechelend en schetterend van het veld vluchten naar een
ouderwetse afspanning. Daarheen wenden ze ook hun paarden:
De meisjes zagen ons komen en stonden nog altijd te lachen in hun natte
kleren. Wij zelf leekten als verzopen honden [...]. (329) [De meisjes] keken,
gebarens [geveinsd] beschaamd, maar arglistig pierden hun ogen door de
verwerreling van 't hooguitstaande haar dat in wilde lokken rond de
roodblozende, verhitte en natglimmende wezens, in tressen geplakt lag.
(330)
Terwijl de ik-verteller verbaasd toekijkt hoe vertrouwelijk de twee anderen met de
meiden gekscheren, overvalt hem de afkoeling en zijn lijf davert als van de koorts:
‘ik voelde mij hier gevangen en opgesloten in gedwongen oponthoud, klein manneke
geworden ineens en gedrukt onder een geweld dat ik niet vermoed had.’ (331) Als
Streuvelslezers voelen we hier even de nietigheid van de mens doorklinken onder
het natuurgeweld. Maar dan wordt de aandacht van de ik-figuur gewekt door een
scharrelend gerucht in een duistere hoek van de herberg. Daar zit ‘een oude, versleten
boerenwerkman’ wat verlegen te monkelen. Terwijl de leute in de gelagzaal aanhoudt,
wordt de verteller gefascineerd door die verweerde, oude man.
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Barrevoets gelijk hij was, met de kloefen en de beurs altijd aan de hand,
ging hij te midden de herberg staan [...] al zoekend in gedachten en
eindelijk kwam hij los en danste mij daar de wonderlijkste dans, een soort
vis-à-vis of ouderwets menuet. [...] Hij neuzelde op maat van de dans een
soort liedje zonder zin of verstaanbare woorden, en heel de tijd hield hij
de ogen neergeslagen, met een ingetogen aandacht. De stille glimlach
helderde dat ruwe, grove gelaat als iets wonders. (332-333)
Als hij ophoudt begint hij plots luidop te praten. ‘Karel en Louis wilden hem doen
voortdansen, de dochters beloofden hem bier en jenever, maar hij luisterde niet. Hij
zocht iemand aan wie hij kon vertellen 't geen hem op 't herte lag en hij wendde zich
tot mij.’ Hij blijkt Lowietje Vandamme te heten. Aan de ik-figuur vertelt hij dat hij
al dagenlang niet meer thuis is geweest, dat zijn zoon onschuldig beticht was van
diefstal, maar er gelukkig vandoor is. Met zijn hand maakt hij af en toe een gebaar
alsof hij zijn keel zou oversnijden. Het is allemaal de schuld van een buurvrouw, die
‘lelijke heks’ met wie hij (Lowietje) niet wil trouwen. Zijn vreemdsoortige dans heeft
hij geleerd ‘bij de Turk’. Het wordt een heel verhaal hoe Lowietje ooit in Turkije
beland was, waar hij dat dansje geleerd had, maar waar hij ook verschrikkelijk
geslagen werd en uiteindelijk kon ontkomen. De ik-verteller is blij die ‘wondere vent
ontmoet te hebben [...] hier in de uithoek van mijn eigen streek’. (341) De aandachtige
Streuvelslezer ziet hier al een voorafbeelding van het latere personage Knorre in ‘Het
leven en de dood in den ast’ (1926).44 Tegelijk komt ook weer de thematiek van de
eeuwige wentelgang en de fatale beurtgang van het leven: ‘Dàt is de gang door 't
leven, midden de onverschillige, wrede natuur, die voortbrengt en verslindt, die leven
wekt en leven doodt, in eenbaarlijke [onophoudelijke] gang.’ (342) Intussen is de
zon weer volop gaan schijnen, de drie ruiters vertrekken opnieuw:
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De druppels perelden overal op en bij elke veeg van de wind, reusden
[ritselden] ze in de zonneschijn uit de bomen, rond ons neer. [...] Over de
zachtgolvende velden dampte 't regenvocht op als een melkwade die 't
luchtruim vervulde. Het leven was schoon; we lieten de lust los die we
voelden opbruisen; onze dravers zetten we aan om in 't voortrazen te
genieten van de weelde waarvan de wereld vol was. (343)
Over deze dionysische rit schreef Marcel Janssens zeer treffend in zijn ‘Inleiding’
tot Volledig Werk 2:
De euforische sensatie is echt een doorzinderende natuur-verrukking die
‘van buiten naar binnen’ stroomt. [...] De rit met de paarden in
Zonneblommen [...] is wel een frappant voorbeeld van zo'n verrukte
mystisch-erotische communie met het al. In de diepte bekeken, is zo'n
omarming een erotisch-religieuze, en in elk geval een door en door
Streuveliaanse akt.45
De tweede beweging van deze tekst begint met de avondstemming in deze eindeloze
zomer, maar in feite is het een soort van coda toegevoegd aan het vorige deel. In
deze coda valt de ik-verteller samen met de mijmerende schrijver, die ‘de hele
samenvatting van het leven op het land’ symbolisch uitgedrukt ziet in de
zonnebloemen:
Alles schijnt vastgegroeid in zijn vorm om eeuwig te blijven in de dag die
uitgaat. Vóór me, tegen 't effen blauw van de oosterlucht, fors opgeschoten,
staan de heerlijke zonneblommen, als het beeld van de laai-vlammende
zonneglorie. Hun herten staan zwart als glarende [starende] ogen naar 't
westen gekeerd en de gele lisvimmen omkransen ze als uitschietende
lichtstralen [...]. (346)
Het beeld van de zonnebloemen zet de ik-verteller aan het denken over de voorbije
dag, die ‘zonneschijn bracht en regenstorm’, ‘de heerlijk frisse meiden’ en tegelijk
‘die ongelukkige topper [arme drommel, sukkel]’:

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

135
Nu voel ik de hele samenvatting van het leven op het land: het schoon
geheel in de wisseling van klaarte en donker, vreugde en levenslust, aan
't kampen tegen ongeluk en lijden, de grote strijd om het bestaan in het
gedurig komen en wenden van nieuwe dingen. Het staat er als de grote
bloemen, met 't zwart blekkend herte door vurige zonnevimmen omstraald.
(347)
Hier wordt duidelijk het bewustzijn verwoord van de onontkoombare beurtgang van
leven en dood. Bij de verteller dringt zich de herinnering op aan een lustig kinderliedje
dat hij tijdens de terugrit hoorde zingen door een mollig, ‘poezelige meissekind’.
(347) En zo zal deze tekst in eenklank met de andere vier van deze bundel eindigen
in de euforische roes die binnen in de ik-figuur overheerst in de stilte van de avond.

Ingooigem
Zodra de bouw van het Lijsternest in Ingooigem voltooid was (25 juli 1905), nam
Stijn Streuvels er zijn intrek - alleen. Een week eerder waren zijn moeder Louisa
Gezelle, zus Lisa en broer Karel verhuisd van Avelgem naar Brugge:
Intussen was de wagen thuis ook aan 't rollen gegaan: een knecht uit
dezelfde pasteibakkerij [Van Mullem, n.v. Bs] te Brugge, waar ik 15 jaar
vroeger gewerkt had, meldde zich aan om ons doening over te nemen. [...]
Hij bracht zijn jonge bruid mede en het akkoord werd gesloten: de bakkerij
was verhuurd. Karel had toen reeds een huis ontdekt in Brugge waar
moeder en mijn zuster met hem samen zouden gaan inwonen.46
Op 29 juli 1905 stuurde Streuvels een prentbriefkaart met zeilbootjes vanuit Wenduine
aan De Bom met de korte boodschap: ‘Groeten aan Jan Veth van ons getweeën.’47
Stijn Streuvels heeft als enige ondertekend. Kathryn Smits vraagt zich hierbij af:
‘Betekent
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“ons getweeën” Streuvels en Alida?’ Ik geloof dat we daar niet aan moeten twijfelen.
Kort nadien, op 20 augustus 1905, stuurt hij immers ook foto's aan De Bom,
waaronder minstens één van Alida. Hij stuurt de foto's naar De Boms adres in
Antwerpen, maar omdat hij weet dat De Bom met Nora op dat moment met vakantie
is in Westerlo, stuurt hij hen alvast een briefje met een (minder goed geslaagde)
afdruk van zijn ‘uitverkoren lijster’: ‘De portretten zond ik daareven naar Antwerpen,
maar hier zend ik u een eerste editie en een heel incompleet afbeeldsel van de
uitverkoren lijster, in afwachting dat gij er nader kennis mede maakt.’48 Niet zonder
schroom heb ik de correspondentie van Streuvels met Alida gelezen, allemaal teksten
die in eerste instantie als privé-post bedoeld waren. Maar een en ander kan toch
helpen het - vooral door Speliers misvormde - beeld van Streuvels en Alida bij te
stellen. ‘Vanuit het “half dozijn priesters en nonnen in de familie” [aanhalingstekens
door H.S.49], zijn kleinburgerlijk milieu en zijn voorkeur voor hoofdzakelijk
mannelijke vrienden kan zijn huwelijk met Alida Staelens niet anders beschouwd
worden dan als een mariage de raison.’ (Dag Streuvels, 292) In de pas geciteerde
brief van 20 augustus 1905 anticipeert ‘de uitverkoren lijster’ al op het Lijsternest.
Er is in het AMVC-LH een briefkaart bewaard uit 1905 van kort vóór Streuvels'
huwelijk, gericht aan ‘Mejuffer Alida Staelens, Avelghem, W[est]-Vl[aanderen]’.
Het poststempel is slecht leesbaar, vooral de datering is onduidelijk, vermoedelijk
augustus, ‘août’ 1905 - het huwelijk was op 19 september 1905 - de kaart werd
verstuurd vanuit Antwerpen.50 Op de voorzijde staat een afbeelding van de Grote
Markt van Kortrijk (!) die (door Streuvels zelf?) met aquarel werd ingekleurd. Er
zijn ook enkele figuurtjes bijgetekend. Op de rechterzijkant staat geschreven: ‘Stille
Avonden III. 3’. De precieze draagkracht van dit cijfer is moeilijk te achterhalen in
de schikking van de teksten zoals ze in Volledig Werk 2 (1972) en ook in eerdere
uitgaven voorkomen. Het derde deeltje van Stille avonden is ‘Zomerdagen op het
vlakke land’. Het motto van deze tekst mag dan uit de Bijbel komen, de inhoud ervan
refereert aan de gevoelens van een verliefde: ‘Als honing aan de smaak zo zoet, is

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

137
uw geheugen aan mijn hart. (Eccl.)’ (291) Iets verder in de tekst komt de mijmerende
schrijver tot een associatie van een ‘gevoel van de zomer [...] met de woorden van
een liedje: Mijn lieveken zeg, herinnert ge 't u / Het was een zonnige zomermiddag’.
(293) Ik verwijs naar de eerder in deze bijdrage gegeven bespreking van ‘Zomerdagen
[...]’. Ik wil in geen geval een expliciet verband leggen tussen het schrijven van deze
tekst en Alida, maar op zijn Kortrijkse prentbriefkaart legt Streuvels zelf een link
tussen Alida en ‘Stille avonden III.3’ - wat deze cijfercode ook moge betekenen. In
feite lijkt me ‘Ingooigem’, de vijfde tekst uit Stille avonden, veel toepasselijker. Stille
avonden verscheen in december 1905. Het is niet uitgesloten dat in het oorspronkelijke
opzet ‘Ingooigem’ op de derde plaats kwam. In ieder geval moet Alida die tekst in
augustus 1905 al gekend hebben. Een eerste, kortere versie was al in 1904 verschenen,
maar daarin stond het dorp Ingooigem zelf - met de pastorie van Hugo Verriest centraal. De definitieve versie, gericht aan het ‘meiske’, verscheen in 1905 maar is
gedateerd juni 1904.51

Stijn Streuvels aan Alida Staelens, augustus 1905
(afbeelding Grote Markt Kortrijk)
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Hier volgen enkele toepasselijke fragmentjes uit ‘Ingooigem’: ‘[Motto] Onze kunst
is het verbeelden van ons eigen, innig gevoelen!52 Kom, meiske, 't wordt tijd, de zon
zal gaan rijzen en op gindse hille [heuvel] hebben we de lucht en de streek open vóór
ons [...].’ (VW2, 349) Als mijn interpretatie van Streuvels' Kortrijkse prentkaart van
augustus 1905 correct is, zou het bijschrift ‘Stille Avonden III.3’ van toepassing
(kunnen) zijn op volgende citaten, die ook los van die veronderstelling bol staan van
verliefde emoties en kosmische gewaarwordingen van de visionaire schrijver, die
zich van deze glorie in zijn ziel en zijn zinnen bewust is:
Meiske, nu ligt onze hille in het lommer van de hoge olmen, 't moet er
goed maken in de koelte van het zachte gras - gaan we er onze noenestond
slijten? Kom. (360)
ik zie heel het land met mijn blik naar binnen gekeerd, weerspiegeld staan,
gedubbeld als een tweede zicht; daarin voel ik mijn wezen uitzetten en
heel de ruimte vullen... - Zijn we niet het middelpunt van heel die glorie
die we zelf belaaien [een ziel geven, doen schitteren] met onze bewustheid!
Beleven we zelf niet heel de schepping die roert en groeit om ons?! Ik ben
het volledig, zelfstandig wezen met al de dingen, heel de wereld in mij.53
[...] Wellust doorsiddert mij. Is er iets wonders aan 't gebeuren dat nooit
meer eindigen zal? Worden we opgezogen, versmelten we in de
zonnegloed? Ik grijp naar u, meiske, als naar de enige werkelijkheid om
mij en de roes gaat over - 't is uw bijzijn dat me de dag zo behagelijk maakt.
(364)
Alles stemt tot zwijgen: alle woorden klinken te hard en ik ken geen gepaste
klank om mijn stemming te uiten. (366)
...Ik zoek naar de reden van mijn geluk en zie de wereld als een wijde
heerlijkheid, - gij staat er midden in als het schoonste beeld. O, al mijn
weelde: 't is dat ik u gevonden heb en u bezit. Sedert ik me met heel mijn
wezen aan u heb toegewijd, schijnt
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de zon me schoner en ik zie u overal, in de omgeving. Ik denk hoe we hier
zwijgend, met ons tweeën, zo bij elkander liggen met dezelfde droom in
het hoofd en ons verschillende gedachten die van uit hun eigen richting
gaan naar hetzelfde levensdoel... [...]
Ik wil u gelukkig maken, 't gelukkigste meiske van de wereld om te kunnen
genieten van uw geluk. We hebben àl de dagen vóór ons en ze worden
altijd schoner! Ze te beleven in eenvoud en oprechtheid is het grootste
geluk. (367)
Uit deze tekst straalt een bijzonder warme tevredenheid en heel zeker literair
veruitwendigde verliefdheid. Al is het niet de meest creatieve tekst van Streuvels,
‘Ingooigem’ bevat zeer mooie passages, die heel dromerig-poëtisch zijn en tegelijk
een authentiek doorleefde emotie vertolken. ‘Ingooigem’ heeft iets van een
liefdesbrief. Zonder de tekst als zodanig of in zijn geheel rechtstreeks op Stijn/Frank
en Alida te willen toepassen, zie ik door de periode waarin hij dit stuk schreef en
zowel in de toon als in de inhoud op zijn minst een atmosferisch verband met het
jonge koppel. In die context kunnen we ook het motto zien van dit stuk: ‘Onze kunst
is het verbeelden van ons eigen, innig gevoelen!’54 In zijn memoires, met name in
Avelghem dat in 1946 verscheen, komt Streuvels nog terug op ‘Ingooigem’ en hij
benadrukt
dat 't geen voorgesteld wordt in het stuk ‘Ingooigem’ uit het boek Stille
avonden, alsof ik in gezelschap van een meisje een hele dag op zwaai zou
geweest zijn, niet op de letter mag genomen worden, een fictie is, - de
gebeurtenis geromanceerd, - dat die dialoog eigenlijk een monoloog
geweest is met een gefingeerde persoon - een literaire vrijheid, of
introspectie, - een ‘entretien intérieur’ gelijk ze dat noemen. Die dag ben
ik inderdaad voor 't hazegrauwen opgestaan en naar de molenwal te Tiegem
gefietst, er me neergelegd, naar 't oosten gericht om er 't rijzen der zon de visu - na te gaan en ter plaats mijn impressies, te kunnen neerschrijven.
Ik verkeerde toen eigen-
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lijk in die geestesgesteltenis om er het gedroomde meisje bij te halen,
gelijk het in mijn visioen stond uitgebeeld en eveneens mijn begeerte was
met haar een ganse dag buiten te liggen en door te velden te wandelen,
om haar alzo in te wijden in 't bestaan dat ik mij van de toekomst
voorstelde. Doch om werkelijk met een vrouwspersoon, van de vroege
morgen tot de late avond in 't gras te gaan liggen en 't land af te dretsen
[lopen, zwerven], behoorde in die tijd tot de onmogelijkste der
onmogelijkheden! (VW4, 1260-1261)
Zoveel woorden achteraf waren echt niet nodig om ons de tekst ‘Ingooigem’ te doen
begrijpen als een geromantiseerde fictie. Toch gaat het niet om ‘een gefingeerde
persoon’. Want de tekst is wat hij is en er zijn vele redenen om hem in verband te
brengen met de emoties van verliefdheid en verlangen waarvan Streuvels in die
periode vervuld was. Zonder Alida bij naam te noemen maakt hij duidelijk dat de
tekst begint en eindigt in verliefde impressies rond ‘het gedroomde meisje’. Mijn
interpretatie van ‘Ingooigem’ als een tekst die veel te maken heeft met Streuvels'
gevoelens voor Alida in de periode voorafgaand aan hun huwelijk, zie ik bevestigd
in de correspondentie, zowel met Emmanuel de Bom als met August Vermeylen. De
Bom schrijft op 14 april 1905 een brief aan Streuvels. Kort tevoren heeft hij de tekst
‘Ingoyghem’ - de spelling van toen - ontvangen en hij heeft er veel plezier aan beleefd.
De Bom heeft in Streuvels' tekst al diens ‘trachten en droomen en zinnen en verlangen’
gevonden ‘alles tot één zang geworden aan “het meisje”...’:
'k Heb daar een uur lang beweegloos gelegen op den tumulus van
Ingoyghem55 en met stille roering mijn oogen laten weiden over 't
wijd-uitgestrekte landschap - en 'k heb de fijne wasem zien hangen aan
de heuveltinnen, de sparrebosschen-massas zien donkeren tegen den verren
hemel, en de molenwieken zien draaien. [...]
En 'k heb uw ziel en uw peinzen gevoeld in uw natuur - en al uw trachten
en droomen en zinnen en verlangen - en alles tot
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één zang geworden aan ‘het meisje’... Schoon, kerel, lijk een
symphoniestuk - met dat contemplatieve en den diep-ernstigen ondertoon
die ook in Beethovens Scene am Bach uit de Pastorale klinkt. En dat alles
stijgt tot het hoogste in die heerlijkinnige ‘verklaring’ ‘O al mijn weelde...’.
O verlangen - hoogste wezenlijkheid van 't leven!56
Een minstens even nadrukkelijke bevestiging vind ik in een brief van August
Vermeylen van 24 januari 1906. We zijn dan al een eind verder in de tijd, enkele
maanden na het huwelijk dat op 19 september 1905 had plaatsgevonden. Op zijn
beurt dankt August Vermeylen ‘voor de vriendelijke toezending van [...] “Stille
Avonden”’ en hij geeft daarover zijn eerste impressies. Hij vindt het een heel intiem
boek, waarin Streuvels heel veel over zichzelf meedeelt, een boek voor vrienden,
niet direct een boek om een recensie over te schrijven, in feite een boek dat Streuvels
geschreven heeft voor Alida, zijn vrouw. En dat heeft een prachtig werk opgeleverd:
Ik heb u nog niet bedankt voor de vriendelijke toezending van uw ‘Stille
Avonden’, want ik voelde de noodzakelijkheid om u daar veel over te
zeggen, - maar ge weet hoe ongaarne dat ik schrijf... Ik had eerst
aangenomen er in Vlaanderen wat van te vertellen, maar heb dat nu liefst
aan de Bom overgelaten: er zouden zulke fijne dingen moeten gezegd
worden, - en eigenlijk is 't een boek om niet te bespreken. Niet omdat ge
hier zooveel van u zelf meegedeeld hebt, dat hebt ge trouwens in al uw
boeken gedaan, - maar om de wijze waarop ge u hier mededeelt. Het is
een boek voor vrienden, en 'k mag u verzekeren dat ik er heerlijk van
genoten heb. Het schijnt zelfs, in den grond, een boek voor uw vrouw: de
Vlaamsche letteren mogen er zich niet het minst [= ten zeerste] om
verheugen, dat ge getrouwd zijt! En we mogen uw vrouw geluk wenschen
met die ‘Stille Avonden’! Mocht ze ons nog veel van dien aard geven!
Met besten poot van
Gust57
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Deze twee vrienden van de jonge Streuvels, die hem goed kenden en zijn nieuw werk
uitstekend konden lezen, hebben dus Stille avonden duidelijk geassocieerd met
Streuvels' intieme gevoelens voor Alida. Vooral in ‘Ingooigem’58 is de gedroomde
zusterziel haast tastbaar aanwezig. Hier is geen dualisme te bespeuren: Frank Lateur
en Stijn Streuvels vallen samen. Alida is dichtbij.

Illustratie door Elisabeth Ivanovsky bij ‘Ingoyghem’ in Stille avonden, 1943

Karakterisering van Stille avonden
In ‘Hoe men schrijver wordt’ (1910), de schriftelijke neerslag van een lezing die
Streuvels op 22 december 1910 hield voor het Kunstverbond te Antwerpen,59 heeft
hij zeer zinvolle beschouwingen geschreven over zijn werk, die ervan getuigen wat
voor een goed inzicht hijzelf had in de essentie van zijn oeuvre. Hij trok een
scheidingslijn tussen Stille avonden (1905), toen hij afscheid nam van zijn dorp
Avelgem en Het uitzicht der dingen (1906), toen hij - op
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25 juli 1905 - zijn intrek genomen had in het Lijsternest, waar hij op 19 september
zijn bruid Alida Staelens zou binnenvoeren en waar De vlaschaard (1907) zou
‘groeien en gestalte krijgen’:
Alzo mag het bundeltje bespiegelingen uit ‘Stille Avonden’ beschouwd
worden als een ingetogen afscheid aan mijn omgeving, aan het leven van
het grote dorp, aan het ouderlijke huis en aan mijn kleine kamer, waar
mijn eerste schetsjes geboren werden. Daarbij kan ik niet nalaten die
‘Lente’ te vermelden, met het kleine ‘Horieneke’, heel die jonge bloei van
het leven, die me zoveel heerlijk genot heeft verschaft. Die ‘Stille Avonden’
zijn het afscheid, het vaarwel, de innige groet aan alles wat me daar
omringd heeft... toen ik schrijver werd!
‘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, mijlen wijd over een ruimte van
weelderige velden, vol kleur, vol afwisseling van tonen en tinten; 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.
Die ‘Vlaschaard’ is eigenlijk het eerste werk, dat van ginder uit de ruimte
is opgevat, afgekeken en samengesteld. (VW2, 1510-1511)
Wat hij over het ontstaan van De vlaschaard schrijft is zeker juist, en de nieuwe leefen woonomstandigheden hebben daarbij een grote rol gespeeld: niet alleen het uitzicht
over de streek, maar ook de volslagen onafhankelijkheid in denken en doen: ‘mijn
eigen zaken bedisselen’ (VW4, 1280), ‘verlangend om mijn vrije weister te hebben,
mij uit te leven naar eigen inzicht en begeerte, los en vrij en in de beste en geschiktste
voorwaarden te kunnen werken - boeken
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schrijven!’ (VW4, 1281) Het was een bevrijding ten opzichte van de benauwende
kleinburgerlijkheid en bemoeienissen in Avelgem. Uit zijn creatief werk en andere
bronnen uit die tijd blijkt ook het harmonisch geluk dat hij gevonden had bij Alida,
met wie hij op 19 september 1905 gehuwd was en die niet alleen de ‘musicienne du
silence’ was, van wie hij gedroomd had: ‘douce, rêveuse et tendre’ maar ook de
levensgezellin die hij zich in werkelijkheid had voorgesteld: ‘een die men van jongsaf
gekend heeft, voor wie van wederzijds in 't leven niets verborgen is’ en die over een
aantal eigenschappen beschikte die voor hem als beroepsschrijver van essentieel
belang waren: ‘landelijke geaardheid, om op de buiten en afgezonderd te leven, gelijk
ik het voorhad - krachtdadig en met volle vertrouwen in de toekomst zulk een bestaan
te ondernemen.’ (VW4, 1245) In Het uitzicht der dingen (1906) is het autobiografische
karakter weggevallen en heeft Stijn Streuvels zijn gewone vertelpositie van afwezige
schrijver, naar het voorbeeld van Gustave Flaubert, hernomen. De schrijver observeert
van buitenaf, vanuit de hoogte of van binnenuit in de karakters, maar blijft zelf
onmerkbaar, tenzij in de zeer autonome talige expressie. In zijn bespreking in
Vlaanderen (september 1907) van Het uitzicht der dingen had August Vermeylen
uitstekend het literaire kunstenaarschap van Streuvels omschreven:
Streuvels wil de dingen weergeven zooals ze zijn, maar zijn taal geeft ze
zooals ze gezien zijn door hém [...].60 De dingen zelf zijn aan 't woord: het
echte, hetgeen waarlijk is, - zoo heerlijk omdat het juist zoo volkomen,
zoo ganschelijk is. De voorbijgaande individualiteit van den kunstenaar
verdwijnt voor ons uit zijn schepping: om een woord van Flaubert te
herhalen, hij is er onzichtbaar, zooals God in de natuur. [...] Elk woord
teekent, maar het geheel overziet ge als een landschap. Elke zin gaat op
in het symfonische akkoord. Elk ding en elke mensch behoudt zijn waarde,
- niet dus als in sommige impressionistische schilderijen waar de vormen
ontwezend worden door het alleen-
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heerschende licht, - [maar]61 ze zijn er deelen van den grooten samenhang.62
De drie teksten van Het uitzicht der dingen kunnen beschouwd worden als een
rechtstreekse voorbereiding, zowel thematisch als stilistisch, van De vlaschaard.
Streuvels had een grote waardering voor Vermeylens bespreking van Het uitzicht
der dingen.63 Hij nam de essentie ervan welbewust op in de omschrijving van zijn
schrijverschap ‘in de breedte’ en ‘in de diepte’ in zijn lezing ‘Hoe men schrijver
wordt’ (1910).
Toch is in zijn werk de scheidingslijn niet zo duidelijk als Streuvels zelf ze,
terugblikkend, emotioneel aanvoelde. De mijmering van de in 1904 drieëndertigjarige
Stijn Streuvels over het afscheid van zijn leven als vrijgezel en eenzaat vermengde
zich zeer sterk met de mijmeringen over zijn toekomst. Daar zou hij zich als schrijver,
man en vader kunnen ontplooien en het is, vooral in de teksten van Stille avonden,
overduidelijk dat de sfeer van het gedroomde en in de toekomst geprojecteerde geluk
domineert: ‘bestendigd door mijn eigen wil, uit het verband gerukt van de slijtende
tijd en vastgezet in het onverroerbare’. (293) Veel meer dan een nostalgische terugblik
is Stille avonden een bespiegeling over de toekomst van de man en de schrijver, die
samenvallen. Bij de behandeling van de teksten zelf heb ik herhaaldelijk het
autobiografische karakter ervan beklemtoond. In dit opzicht krijgt de bundel Stille
avonden een aparte plaats in het creatieve oeuvre van Stijn Streuvels. Echte
autobiografische geschriften zijn het niet, daarvoor zijn ze te creatief. Maar ze bevatten
drie hoofdaspecten: het creatieve, het autobiografische en het beschouwend
uitgeschreven project van de zelfbewuste schrijver. In zijn biografie Dag Streuvels
(1994) onderschatte Hedwig Speliers in deze drie opzichten het belang van Stille
avonden:
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Voor Stille avonden geldt hetzelfde bezwaar als voor Open lucht.
Gefictionaliseerde autobiografie en mijmerproza die meer doen denken
aan de burgerman Frank Lateur dan aan de schrijver Stijn Streuvels. [...]
De Nederlandse literatuurhistoricus Gerard Knuvelder merkt terecht op
dat Streuvels zijn biografische werk beter onder zijn ‘eigen naam’ Frank
Lateur had kunnen publiceren. In feite is Streuvels een te jonge schrijver
om nu al in verwondering om te zien en zich te vermommen in het colbertje
van de autobiograaf. (DS, 286-287)
Speliers geeft hier een vervormende uitvergroting van het autobiografische karakter
van Stille avonden. Men kan dit niet losweken uit deze bundel, maar autobiografische
geschriften in de zin van Streuvels' memoires zijn het niet. Daarvoor zijn ze te
ambitieus literair. Om die reden én omdat er een literair project in uitgesproken wordt,
zijn dit voluit teksten van Stijn Streuvels, die samenvalt met Frank Lateur. Deze kan
overigens niet als een ‘burgerman’ afgesplitst worden van de creatieve schrijver, wat
al door Luc Schepens werd beklemtoond: ‘De dualiteit is zowel in Frank Lateur als
in Stijn Streuvels. [...] Het is altijd Frank Lateur die schrijft.’ (KSS 147) De ‘Spelierse’
beeldspraak van het ‘colbertje van de biograaf’ is dus niet van toepassing. Streuvels
kijkt in Stille avonden amper om, en al helemaal niet ‘in verwondering’. Hij kijkt
vooral vooruit, niet zonder verwondering, maar met veel zelfvertrouwen en in een
roes van geluk, naar de toekomst. Maar in het geëxpliciteerde schrijfproject zindert
onderhuids ook de ernst door van een levensvisie over de nietigheid van de mens in
het grote wentelen van de tijd: ‘Lijk mieren zo klein, schijnen de mensen daarin; ze
gaan en keren nijverig en bezig in die ontzaglijkheid en van hieruit gezien, schijnt
hun doen zo licht en gemakkelijk als spelemeien in stilte.’ (VW2, 359) De
onvermijdelijkheid van de beurtgang en het onverbiddelijk toeslaan van lijden en
dood zijn hier niet zo nadrukkelijk aanwezig als in het zuiver creatieve werk van
Stijn Streuvels. Deze thema's worden in Stille avonden gedempt door een algemene
atmosfeer van roes en levensblijheid, maar in de metafoor van de
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‘Zonneblommen’ schemert toch het besef door van ‘de wisseling van klaarte en
donker, [...] aan 't kampen tegen ongeluk en lijden.’ (347)
De woorden van Alfred Hegenscheidt over ‘Lente’, in zijn korte studie Stijn Streuvels
en Lenteleven (1902), blijven ook voor Stille avonden hun waarde behouden: ‘Merk
hoe hij de middeltjes der realisten versmaadt om ons te overtuigen dat het toch wel
heusch waar is wat hij ons vertelt: noch oord, noch datum, noch uur wordt genoemd;
tijd, plaats en handeling zijn door hunnen inhoud getypeerd. [...] En beter nog; zoo
ver van al het romantische, heeft hij ons de volle poëzie der romantiek
teruggeschonken.’64 Terecht beklemtoonde Marcel Janssens in zijn ‘Inleiding’ tot
deel 2 van Volledig Werk (1972) dat het ‘zo kenmerkende Streuveliaanse kijken’
zoveel meer is ‘dan kijken-met-de-ogen’. Verwijzend naar het motto ‘Van het uitzicht
tot het inzicht’, dat Streuvels boven zijn latere herinneringstekst ‘Na de oorlog’
(1921) had geplaatst, schreef Marcel Janssens:
‘Van het uitzicht tot het inzicht’ - [is] een tekst die boven het hele werk
uit deze periode zou mogen staan en meer bepaald boven de evolutie van
Stille avonden naar De vlaschaard. [...] De ‘ziel van het land’ (Zomerdagen
op het vlakke land, 321), bekeken door ‘de vensters van mijn ziel’ (id.,
292) en vanuit de ziel herschapen: dat is toch De vlaschaard. 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). In zijn meest intense vorm is dit kijken visionair en
maakt Streuvels een zinnebeeld van ziel. De teksten uit Stille avonden
vertonen allemaal al deze neiging naar symbolisering. En hoeveel te meer
zal dit het geval zijn in De vlaschaard?65
Als wij spreken over het creatieve en in dit geval symboolscheppende vertelproces
impliceert dit ook de receptoren daarvan, de lezers of, beter nog, de individuele lezer.
Hendrik van Gorp heeft
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in verband met het vertelproces terecht gewezen op het belang van ‘de ideale lezer’:
Hoe subjectief de leeservaring ook is, men kan, zo dachten wij, stellen dat
de ideale lezer diegene is die tegemoetkomt aan het verhaal en het daardoor
pas tot zijn volle recht doet komen. [...] De onto-logische fictie-context,
het omsluitende kaderniveau van het verhaal werd tijdens de lectuur telkens
opnieuw, en vaak met een heel andere evaluatie, geconfronteerd met het
instrumenteel-stilistische vlak van woorden, zinnen en grotere lijnstukken
van het verhaal. [...] Zij gaan in zulke mate de toon van het hele verhaal
bepalen, dat zij uitstijgen boven een stilistisch-ornamenteel verhaalaspect
en functioneel worden in de diepste zin van het woord.66
Streuvels observeert mensen en dingen - ik herhaal het als een refrein - ‘door de
vensters van [zijn] ziel’ en (her)schept de wereld in zijn taal. In het op het eerste
gezicht idyllische ‘Zomerdagen op het vlakke land’ uit Stille avonden staat de
verwoording van een literair programma dat op zijn werk in het algemeen van
toepassing is:
ik heb de schone dingen gegaard [...]
ik kan ze bezien en beleven door de vensters van mijn ziel, [...]
ik zie alles ineens als een grote, wijde heerlijkheid en naar goeddunken
daal ik neer en neem d'een of d'ander enkelheid, al naar mijn behagen, [...]
met de bewustheid dat het iets is nu voor altijd,
bestendigd door mijn eigen wil,
uit het verband gerukt van de slijtende tijd en vastgezet in het onverroerbare
[...].
(VW2, 292-293)
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Dat is zijn belangrijke persoonlijke ingreep, zijn tussenkomst als schrijver, met of
zonder het voorschrift van Flaubert, zoals het evenmin belangrijk is of hij de auctoriële
of personele vertelvorm hanteert. In het (creatieve) werk van Stijn Streuvels kan de
lezer de schrijver niet alleen vermoeden: Streuvels manifesteert zichzelf en zijn kijk
op de wereld in zijn woordkeuze, de plastische kracht, de klankkleur en het ritme
van zijn taal die de thematiek stofferen en voortstuwen.
In de vijf teksten van Stille avonden observeert en overschouwt de zelfbewuste jonge
schrijver het levensbedrijf van de mensen in de landschappelijke breedte en de
psychologische diepte, maar ook vanuit de kosmische hoogte. Ook hier gaat hij van
het uitzicht naar het inzicht, wat hij literair-artistiek weergeeft in een zeer persoonlijke,
authentieke taalvorm. Die kunsttaal wortelt in het leven zelf dat hij geobserveerd
heeft en draagt daarvan af en toe de regionale kenmerken, maar zij slaagt er vooral
in, de waargenomen werkelijkheid samen met zijn eigen beleving om te zetten naar
een symbolisch plan dat hij op het einde van ‘Zomerdagen [...]’ noemde: ‘de groei
en de gang der dingen, het altijd wentelend leven’. (320) In Stille avonden overheerst
een euforische, lustvolle sfeer. In dat opzicht is de hele bundel Stille avonden, hoe
Streuveliaans hij ook in veel opzichten mag lijken, zowel wat het uitzicht als het
inzicht betreft, onkarakteristiek te noemen voor een schrijver die op
levensbeschouwelijk gebied in bijna al zijn verhalen en romans gekenmerkt wordt
door een fundamenteel existentieel pessimisme, dat men fatalistisch realisme zou
kunnen noemen, omdat al het wroeten, zorgen en slaven onvermijdelijk naar de dood
voert en naar het plaatsruimen in de grote wenteling der tijden. Deze visie heeft
Streuvels sterk uitgesproken in het slot van het korte maar impressionante
miniatuurwerkje ‘Bomen’ (opgenomen in Najaar, 1909), waarin twaalf grote
ruischaards [populieren] een metafoor vormen voor de mens:
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een nietigheid in 't grote rijk van 't ontzaglijk Leven, van de niets ontziende,
Oppermeester die zijn eigen wetten maakt, die met weidse, wilde wentel
[...] de eeuwige werking doet van baren en bevruchten en blind, zijn wellust
en zijn moordlust viert en onophoudend, met hard gebaar en stormelings,
zijn eigen dingen maakt en breekt. (VW2, 1016)

Besluit
In de teksten van Stille avonden schuilt een literair-artistieke paradox: het zijn stuk
voor stuk typische Streuvelsteksten, waaruit zijn vermogen spreekt om de mensen
en de dingen door het proces van verinwendiging tot leven te brengen in een talige
veruitwendiging. Ook zijn visie op het nietige bestaan van de mens in het grote
wentelen van de tijd is in deze stukken aanwezig, maar met meer toetsen van de
idylle in impressionistisch licht dan in de soms donkere tonen van vergankelijkheid
en onvermijdelijkheid, die kenmerkend zijn voor de meesterstukken van zijn oeuvre.
We merken ook dat de stukken niet in een willekeurige volgorde staan, maar dat
erover nagedacht is door een schrijver met veel inzicht in eigen werk. In ‘Een lustige
begraving’ overheerst het verlangen, in ‘Horieneke’ de tedere herinnering, die plaats
maakt voor de mijmering over het vaste geluk in een toekomstproject ‘dat ik voel
komen...’. (289) In ‘Zomerdagen op het vlakke land’ is er de integratie van ‘de
mensen en hun stille doen’ in ‘het altijd wentelend leven, de polsslag die 't al bezielde’.
(320) Hieruit spreekt ook de zelfzekere schrijver, die er zich levensbeschouwelijk
en artistiek van bewust is dat hij deel uitmaakt van het grote kosmische geheel: ‘het
rustig, vast-veilige dorpje in die omheining van hoge luchten en open, wijde einders,
alsof het er alleen stond op de grote wereld.’ (321) In ‘Zonneblommen’ domineert
het wellustig bewustzijn van de eigen ‘gelukkige, schone jonkheid [jeugd] en de
heerlijke omgeving’, maar tegelijk het volwassen besef dat
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dit deel uitmaakt van ‘het schoon geheel in de wisseling van klaarte en donker,
vreugde en levenslust, [...] ongeluk en lijden, de grote strijd om het bestaan in het
gedurig komen en wenden van nieuwe dingen.’ (347) In de schikking van de teksten
heeft Streuvels ‘Ingooigem’ terecht als laatste geplaatst. Vooral de sfeer van lust en
verliefdheid, in verbondenheid met de verinnerlijkte observatie van het landelijk
leven, culmineert in ‘Ingooigem’. De somberheid die de meeste teksten vanaf
Lenteleven (1899) tot Langs de wegen (1902) kenmerkte, heeft in de hele bundel
Stille avonden plaats gemaakt voor een mijmerende sfeer van beroezing en lust,
gekoppeld aan een zelfbewuste bezinning over de opdracht van de schrijver. Het is
een mooie, tere en tedere bundel in het oeuvre van Streuvels. In zijn grootste werken
zal Streuvels als schrijver afwezig blijven en bijna uitsluitend aanwezig zijn in de
talige uitwerking van zijn existentiële, doorgaans sombere thematiek. Streuvels
besefte vermoedelijk zelf hoe ongewoon deze optimistische teksten waren in het
geheel van zijn werk. Gelukkig heeft hij ze in Stille avonden een blijvend literair
bestaan gegeven. Maar even bewust heeft hij zijn volgende bundel Het uitzicht der
dingen (1906), waarmee hij op symbolische wijze definitief zijn plaats in het hoge
Lijsternest heeft ingenomen, geopend met ‘De kwade dagen’, waarin de nietige mens
opnieuw zijn wankele plaats inneemt in de eindeloze beurtgang onder de willekeurig
tempeestende elementen. De vlaschaard is niet veraf.
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Stijn Streuvels en de Kroniek van de familie Gezelle
Johan van Iseghem
Het colofon van de Kroniek van de familie Gezelle geeft aan dat het boek ‘in de
maand september van het jaar 1960’ werd uitgegeven.1 De publicatie was het eindpunt
van een lang wordingsproces. Streuvels had in 1953 in zijn Aantekeningen en
Gedenkdagen al aangegeven dat hij werkte aan een tekst met de titel ‘Hebbelijkheden
bij de Gezelle-familie’; en op 18 juni 1954 schreef hij aan Dirk Coster dat hij zich
‘gezet’ had ‘aan een soort uiteenzetting over de eigenaardigheden in karakter en
hebbelijkheden van de Gezelle-familie, een trek die door heel de stam loopt en
waarvan al de leden evenzeer behept waren.’ Toch verbeterde hij pas in 1960 de
drukproeven.2
Begin november 1959 had hij het getypte manuscript eerst aan André Demedts
overhandigd, toen het de titel had ‘De Gezelle-Familie, Gezelle-Kroniek,
Gezelle-Geschiedenis’. Er stak een brief bij van F. Baur, die adviseerde om het niet
te publiceren: ‘de taal was Streuvels niet waardig en er kwamen in het boek
bijzonderheden voor die het publiek niet hoefde te weten.’ Demedts schreef aan
Streuvels dat hij de tekst echter ‘belangrijk en boeiend’ vond, ‘het slot gewoon
aangrijpend zelfs’. Het verscheen naar zijn zeggen ‘volgens de wil van de schrijver
in een beperkte oplage, die tot gevolg zou hebben dat de prijs vrij hoog uitviel.’3 Het
colofon geeft aan dat er 25 exemplaren genummerd waren ‘van I tot XXV’ en
‘voorbehouden aan de schrijver’. 500 exemplaren waren genummerd van 1 tot 500,
de ‘gewone editie’, en 25 ongenummerde exemplaren kwamen niet in de handel. Het
boek bleek eind februari 1961 zowat uitverkocht.4
De publicatie in 1960 viel precies tussen twee manifestaties in verband met Streuvels'
familie in. In 1959, ‘Op tweede Paasdag, dat
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was de 30e maart, woonde hij te Steenbrugge een viering bij ter gedachtenis van zijn
moeder, die daar in 1909 overleden was’ - al had dit nogal wat voeten in de aarde.
Op dat ogenblik was hij met de laatste bladzijden van zijn Kroniek bezig.5 Op 8
oktober 1961 was hij in Heule aanwezig bij de onthulling van een monument op het
graf van zijn grootouders n.a.v. de negentigste herdenking van het overlijden van
zijn grootvader Pieter-Jan Gezelle (op 27 mei 1871). Hij werd er uitgeroepen tot
ereburger van zijn geboortedorp. Mogelijk in dat verband publiceerde Elsevier's
Weekblad kort tevoren, op 23 september 1961, een fragment uit de Kroniek.6 Het
boek kende een tweede en een derde druk.7

Nous ne survivons qu'arrangés
Tijdens de uitvaartdienst voor Guido Gezelle in de Sint-Salvators-kathedraal te
Brugge op 1 december 1899 hield erekanunnik Henri Rommel, historicus en diocesaan
inspecteur van het secundair onderwijs, de lijkrede. Hij prees uitvoerig de kwaliteiten
van de overledene, zoals het literair genre van de oraison funèbre dat van zijn
beoefenaars vergt, maar in zijn pastorale ijver om Gezelle tot stichtelijk voorbeeld
voor alle aanwezigen te verheffen liet hij zich toch verleiden tot loftuitingen die
opvielen door een zekere mate van overdrijving. In de lijkstoet naar het Brugs kerkhof
merkte de dichter Karel de Gheldere niet zonder ironie op dat men van zijn overleden
oud-leraar blijkbaar al meteen een heilige aan het maken was. Streuvels, die hem in
die mening lijkt bij te treden, voegt daar in zijn Kroniek van de familie Gezelle wat
filosofisch aan toe:
En zo is Guido Gezelle de eeuwigheid ingegaan om te worden 't geen de
overlevenden van hem maken zouden. Hij heeft het moeten ondergaan
gelijk iedereen van zijn soort -: ‘Nous ne survivons qu'arrangés.’8
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In het beeld dat de mens zich door de jaren heen van het verleden vormt wordt de
waarheid inderdaad, laten we maar zeggen, nogal eens ‘toegetakeld’. Ons geheugen
is fragmentarisch, de meeste informatie is onvolkomen en we leven allemaal in de
houdgreep van wel of niet gewenste affiniteiten. Wie overleeft, heeft geen andere
keuze: hij vertelt over vroeger en hij ‘maakt’ er iets van. Toen Streuvels zijn
familierelaties beschreef, vooral bij de typering van zijn beroemde oom, was hij zich
van dat euvel scherp bewust. Hij beklemtoont meermaals dat hij zich gehoed heeft
voor die val.
Ik was inderdaad de aangewezen persoon en in de gunstige gelegenheid
om over het een en ander er op los te fantaseren; niemand zou mij kunnen
controleren hebben over waarheid of fabel.9
In enkele losse aantekeningen bij Streuvels' Kroniek, aanwezig in ongenummerde
en ongeordende correspondentie van wijlen F. De Vleeschouwer, stipte J. Hugelier
al aan dat deze bewering van Streuvels overtrokken was. Er leefden bij het overlijden
van Guido Gezelle nog andere personen die konden getuigen over een periode die
Streuvels alleen maar van horen zeggen kende: hij noemt o.a. Streuvels' oom Jozef
en zijn moeder Louise Gezelle, ook de weduwe van Romaan Gezelle en haar kinderen
- waaronder vooral Caesar Gezelle - die allemaal dichter bij Gezelle hadden gestaan
dan Streuvels zelf.10 Louise Gezelle is, zoals we verder nog zien, voor de Kroniek
overigens een belangrijke bron geweest.
In deze bijdrage willen we vooral peilen naar de bredere visie die de Kroniek van de
familie Gezelle draagt, o.a. in dialoog met de ‘Inleiding’ die Garmt Stuiveling indertijd
voor het vierde deel van het Volledig Werk schreef.11 Is het correct te stellen dat het
boek nogal ‘apart’ staat in het geheel van Streuvels' oeuvre? Of heeft men ook hem
met die bewering eigenlijk ‘gearrangeerd’, en is de Kroniek met de rest van zijn werk
integendeel nauw verweven? We willen tevens nagaan, overtuigd van de oprechtheid
van zijn intenties en bij passages waar dat nog mogelijk is, in welke mate ook hij als
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getuige menselijkerwijze onderhevig is geweest aan de inkleuring van zijn herinnering.

Een kroniek?
Aan zijn eerste hoofdstuk gaf Streuvels een uitgesponnen titel mee, verpakt in een
omschrijvende zinsconstructie zoals dat gebruikelijk was bij romans van de jaren
stilletjes: ‘Dit is het relaas over de hebbelijkheden en onhebbelijkheden bij de
Gezelle-familie’ - een hele mond vol, ook nog eens in kapitalen gezet. Merkwaardig:
in de titel van het boek staat ‘kroniek’, het openingsstuk spreekt van een ‘relaas’.12
De termen liggen in elkanders buurt, maar zowel Van Dale als het WNT signaleren
nuanceverschillen.13
Onder ‘kroniek’ verstaat Van Dale een ‘verhaal van of boek met chronologisch
geordende gedenkwaardige feiten’; een andere betekenis, ‘rubriek’ in krant of
tijdschrift, is niet van toepassing. Het WNT definieert ‘kroniek’ als een ‘verhaal van
gebeurtenissen, naar tijdsorde gerangschikt en zonder onderlingen samenhang
meegedeeld; ook: het boek dat zulk een verhaal bevat’; bij uitbreiding:
‘Geschiedverhaal, en vandaar ook wel: geschiedenis’. Van Dale klasseert ‘kroniek’
onder het hyperoniem ‘verslag’. Omdat dit woordenboek echter ook ‘relaas’ als
‘verslag’ definieert, zouden we kunnen concluderen dat in de hedendaagse betekenis
een ‘kroniek’ zonder meer een soort ‘verslag’ of ‘relaas’ is - of tenminste een
voorbeeld daarvan. Veel schieten we daar dus niet mee op. Overigens gebruikte
Streuvels de termen een halve eeuw geleden, waardoor een recente Van Dale-editie
wellicht niet meteen de aangewezen bron is om zijn woordgebruik finaal uit te klaren.
Het WNT, dat gezien zijn opzet meer historische betekenissen opneemt, definieert
‘relaas’ als een ‘Ambtseedig rapport van verrichte handelingen of waargenomen
feiten en toestanden’, ‘een op een akte gestelde of aan een akte toegevoegde
authentieke verklaring’ of een ‘Verhaal dat bestemd is om gepubliceerd te worden,
inz. in boekvorm’. De klemtoon
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ligt bij het WNT dus op persoonlijke observaties met een garantie van correctheid.
De voorbeelden en uitbreidingen wijzen bovendien op het soms betogende karakter
van zo'n ‘relaas’, op de eis van authenticiteit en op het feit dat het genre vaak in
opdracht wordt beoefend.
Het subtiele onderscheid tussen de twee termen is niet onbelangrijk, omdat de Kroniek
van de familie Gezelle als tekst ook wat op die twee gedachten hinkt. Enerzijds is
dit inderdaad een ‘kroniek’: een verhaal van feiten, (enigszins) naar tijdsorde
gerangschikt en - zoals veel overgeleverde kronieken - niet overal even samenhangend.
Anderzijds is het tegelijk een ‘relaas’: een rapport over eigen belevenissen, een
verhaal met persoonlijke bevindingen dat authenticiteit nastreeft, dat geregeld een
betogend karakter vertoont en dat wel niet in opdracht van anderen maar toch vanuit
een sterke aandrang of innerlijke noodwendigheid werd geschreven.
Auteurscommentaren in andere autobiografische werken leren ons dat Streuvels zich
van de kenmerken van de twee teksttypes wel bewust was, maar dat hij het
onderscheid niet altijd even strikt hanteerde. In Ingooigem I (1951) behandelt hij de
periode 1904-1914 van zijn leven aanvankelijk in vlotte, doorlopende tekst. Qua stijl
en concept doet het boek zelfs sterk aan de latere Kroniek van de familie Gezelle
denken. Vanaf de behandeling van het jaar 1906 kiest hij echter voor een afwijkende
aanpak en hangt hij uitgewerkte notities aan jaartallen op. Die stijlbreuk geeft hij
expliciet aan:
Hier wordt een gewichtig hoofdstuk afgesloten en 't geen volgt kan min
of meer in kroniekvorm geschieden - aantekeningen van gebeurtenissen
in chronologische volgorde met aanduiding van jaartal.14
Heule (1941) typeert hij echter anders. Hij beklemtoont de sterke behoefte waaruit
het boek ontstond en de subjectieve speelruimte van onze herinneringen, die de
werkelijkheid van het verleden
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alleen maar kunnen ‘benaderen’. Heule noemt hij opvallend genoeg een ‘relaas’:
Hier eindigt het relaas van mijn kinderleven gelijk het verlopen is te Heule.
Maar nu het neergeschreven is, kom ik al meer tot de overtuiging het
uitsluitend gedaan te hebben voor mezelf, en niet om door anderen gelezen
te worden. 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.15
Op grond van die twee voorbeelden wordt het verleidelijk om aan te nemen dat
Streuvels tussen de twee termen een consequent onderscheid maakte, maar dat klopt
helaas niet helemaal. Ingooigem I, waarvan een deel volgens Streuvels' eigen aangeven
dus in ‘kroniekvorm’ werd geschreven, ontstond evenzeer ‘uit een gevoel van nood’,
uit innerlijke noodzaak, uit dwingende behoefte - een beetje zoals een ‘relaas’. Lange
tijd had hij zelfs naar uitvluchten gezocht om het boek niet te hoeven schrijven, maar
het verzuim kwam hem gaandeweg over ‘als een kwelling’.16 Bovendien - en ook
dat wijst veeleer op een ‘relaas’ met een betogend karakter - vond hij dat hij over de
‘gebeurtenissen’ een ‘oordeel’ moest geven:
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 - steeg om er mede te beginnen.
[...] Het doet mij aan als een gewetensonderzoek en 't is te voorzien dat
het iets worden zal als een soort kroniek, in vorm van een dagboek, waar
ik over dingen en gebeurtenissen een oordeel zal moeten uitspreken,
bekentenissen afleggen, mijn
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inwendig leven blootleggen. Het een lijk het ander steekt mij geweldig
tegen, is in strijd met mijn aard en gevoel...17
Twee pagina's verder vroeg hij zich echter expliciet af waar hij nu gebleven was met
‘het relaas van de overgang: Avelgem-Ingooigem?’18 Hij opteerde blijkbaar voor
zoiets als een mengvorm. Het onderscheid maakte hij soms vrij exact, andere keren
helemaal niet. Laten we dat in onze filologenijver maar als de gerechtvaardigde
vrijheid van een creatief auteur beschouwen.
De vaststelling is voor een reflectie over de Kroniek van de familie Gezelle echter
niet zonder belang. Door de aard van zijn onderwerp is het boek immers zoiets als
een open visvijver geweest voor de erg specialistische Gezellestudie, die o.a.
gekenmerkt wordt door een overvloed aan biografische gegevens. De Kroniek wordt
in die hoek met specifieke intenties gelezen en geciteerd. Auteurs die vooral historisch
en biografisch georiënteerd waren, keken op de eerste plaats naar het aspect ‘kroniek’
erin: de natrekbare gegevens, de verklaringen van de ooggetuige, de tijdsorde en de
dateringen. Vanuit methodologische hoek stipten ze daarbij af en toe al
tekortkomingen aan. Andere publicaties, met een meer psychologiserende oriëntatie,
toonden zich dan weer verrukt door het ‘relaas’-aspect en gingen soms over tot een
ophemeling van wat in hun ogen nu ‘eindelijk’ eens een gedurfde en oprechte
familiegeschiedenis was. In de mate dat Streuvels een creatieve mengvorm hanteerde,
heeft geen van beiden het gelijk helemaal aan zijn kant. We hopen aan te tonen dat
de bedoelingen van de auteur onder het schrijven bovendien ook andere richtingen
zijn uitgegaan.

‘Hebbelijk’ - een onhebbelijk woord
In de al geciteerde notities van 1953 en 1954 had Streuvels het slechts vaag over
‘een soort uiteenzetting’ maar de titel die hem op dat moment voor ogen stond, klonk
maar weinig neutraal: ‘Heb-
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belijkheden bij de Gezelle-familie’. De brief aan Coster vermeldde ‘eigenaardigheden
in karakter en hebbelijkheden’. Bij de bepaling van de definitieve titel viel
‘hebbelijkheden’ opvallend genoeg weg. Die bleek trouwens al verdwenen op het
typoscript dat André Demedts in 1959 in handen kreeg gestopt. Daar staat echter
tegenover dat de titel van het openingsgedeelte nu een relaas over ‘hebbelijkheden
en onhebbelijkheden’ vooropstelt. Dat is merkwaardig omdat uitgerekend dat eerste
hoofdstuk het meest zakelijke is van het hele boek: het behandelt de afstamming. De
vermelde personen leefden soms al in de zeventiende eeuw. Op karaktertrekken, laat
staan ‘hebbelijkheden’, gaat het hoofdstuk nergens in.
We vragen ons af of er hier geen vorm van compromis heeft gespeeld.
‘Hebbelijkheden’, oorspronkelijk Streuvels' overkoepelende typering voor het
volledige boek, kan bij het vastleggen van de uiteindelijke titel ingeruild zijn voor
de behoedzamere term ‘kroniek’. Mogelijk verschoof het meer uitdagende
‘hebbelijkheden’ - ter compensatie en na aanvulling met ‘onhebbelijkheden’ - toen
naar de omschrijving van het eerste hoofdstuk. Zo kwam de oorspronkelijke opzet
de lezer toch meteen onder ogen, bijna als een verduidelijkende ondertitel voor het
geheel én op de allereerste bladzijde. Het kan Streuvels daarbij ontgaan zijn dat
uitgerekend dit eerste hoofdstuk, als enige in het hele werk, met ‘hebbelijkheden’
niets te maken had. We zouden hierover uitsluitsel kunnen krijgen indien we
beschikten over het manuscript, maar voor zover we konden nagaan bleef dat niet
bewaard.
Wat verstaat het Nederlands onder ‘hebbelijk’? Betekenis 1, I, B van het WNT ligt
het meest voor de hand: ‘Gebezigd van hetgeen iemand door gewoonte op den duur
in zijne natuur, in zijn karakter heeft; derhalve: door gewoonte aan iemand (aan zijne
natuur, zijn karakter) eigen.’ Het woord wordt o.a. in verband gebracht met het
Latijnse ‘habitus’ (bij Ruusbroec) en met het Franse ‘habituel’. Van Dale geeft een
synoniem, ‘eigenaardigheid’, en signaleert de mogelijkheid van een pejoratieve
bijklank: ‘aanwensel, eigenaardige,
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vaak hinderlijke gewoonte’. Het Westvlaamsch Idioticon van L.L. De Bo verklaart
‘hebbelijk’ als ‘Welvoegelijk, fatsoenlijk’.19
‘Onhebbelijk’ is volgens het WNT ‘onbeschaafd, ongemanierd, van personen en
hunne uitingen’, ook ‘onbeschoft, brutaal’, al ziet het dit als het tegengestelde van
de voor ons niet meteen bruikbare betekenis I-A bij ‘hebbelijk’ (‘geschikt’). Overigens
bleek die betekenis in 1891, bij de aanmaak van dit lemma, al ‘verouderd’. Ze kan
dus nauwelijks van toepassing geweest zijn bij het ontstaan van het boek in de jaren
1953-1960. Van Dale definieert ‘onhebbelijk’ als ‘onaangenaam jegens anderen’,
met hyperoniem ‘vervelend’; ‘onhebbelijkheid’ verklaart Van Dale als ‘hinderlijke
eigenschap’. De Bo kent aan ‘onhebbelijk’ geen lemma toe.
Samenvattend komt het hierop neer. ‘Onhebbelijkheid’ slaat op vervelend gedrag,
op een onaangenaam karakter. ‘Hebbelijkheid’ kan - volkomen neutraal - ‘eigenschap’
of ‘karaktertrek’ betekenen, maar de betekenis verschuift algauw naar iets opvallends
of vervelends (‘eigenaardigheid’). Het woord wordt geregeld in pejoratieve zin
aangewend.
H. Lemeire geeft voor ‘hebbelijk’ in de taal van Streuvels vier betekenissen: (1)
behoorlijk, fatsoenlijk, geweldig groots; (2) redelijk, inschikkelijk; (3) dragelijk,
behoorlijk; (4) in de uitdrukking ‘tussen half en hebbelijk’: tamelijk. Het substantief
‘hebbelijkheid’ verklaart hij, met als enige voorbeeld de titel van het eerste hoofdstuk
van de Kroniek, als ‘deftigheid, fatsoen; gewoonte’. ‘Onhebbelijk’ en
‘onhebbelijkheid’ komen in zijn woordenlijst niet voor.20 Zijn verklaring is dus verre
van volledig.
We stellen vast dat Streuvels ‘onhebbelijkheden’ veel minder frequent gebruikt dan
‘hebbelijkheden’. Aan de woordenboekbetekenis koppelt hij echter specifieke
observaties vast, waarbij we niet altijd scherp kunnen uitmaken of de term ‘neutraal’
of ‘geladen’ is. Zo vraagt hij zich af: ‘Wat heeft het jongere geslacht nu
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van de ouders en grootouders meegekregen of overgeërfd inzake hebbelijkheden
eigen aan de Gezelle-familie?’21 Of hij maakt de overgang naar de andere tak van de
familie en zegt: ‘Als jonge knaap zou ik hier nu kennis maken met de hebbelijkheden
van de Lateurs-familie.’22
Toen hij aan Coster echter schreef dat hij werkte aan een boek over ‘eigenaardigheden
in karakter en hebbelijkheden’, leek de nevenschikking er veeleer op te wijzen dat
dit voor hem niet zonder meer synoniemen waren, maar dat hij ‘hebbelijkheden’
gebruikte als een uitbreiding van de eerste term in pejoratieve zin. Daarbij moeten
we dan niet op de eerste plaats denken aan ‘onbeschoft’ of ‘ongemanierd’ maar wel
aan wat Van Dale omschrijft als ‘hinderlijke gewoonte’. Dat zet ons echter voor een
nieuw probleem: waarom maakt hij in de titel van zijn eerste hoofdstuk dan een
onderscheid tussen ‘hebbelijkheden’ en ‘onhebbelijkheden’? Ineens lijkt
‘hebbelijkheden’ weer neutraal bedoeld, in de zin van ‘habitus’ - een betekenis die
aangevuld moest worden met haar tegendeel om de volledige lading van het boek te
dekken.
De slechts vaag afgebakende, zelfs dubbelzinnige woordbetekenis maakt de
interpretatie van bepaalde typeringen complex. Veelal moet de context opheldering
brengen. Streuvels laat zich bijvoorbeeld enthousiast uit over de manier waarop zijn
moeder hem vertelde over zijn grootvader Pieter-Jan Gezelle. Nadat we vernomen
hebben dat hij werkzaam was in het duinengebied bij Klemskerke, lezen we: ‘Een
andere hebbelijkheid van grootvader kregen we te vernemen over zijn omgang met
vogels en allerhande dieren, waarvan hij alle eigenschappen en biezonderheden
kende.’23 In dit geval krijgen we dus een neutrale, in zekere zin zelfs positief geladen
betekenis: een ‘typische eigenschap’, subtiel aangevuld met een ondertoon van
kinderlijke bewondering. Maar in Heule schrijft Streuvels over zijn vader dat hij
ondanks het protest van zijn moeder altijd eerst de klanten bediende die hun schulden
niet

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

163
vereffenden, ook wanneer er dringend brood op de plank moest komen. En hij
vervolgt: ‘Die hebbelijkheid heeft moeder hem nooit kunnen ontwennen of afleren.’24
Hier gaat het over een vervelende, niet af te leren karaktertrek. En Caesar Gezelle
noemt hij ‘in hoge mate bezwaard met de hebbelijkheden der Gezelle-familie eigen’,25
in dit geval dus een eigenschap waar zijn neef als het ware onder gebukt ging.
Onaangename hebbelijkheden kun je volgens Streuvels overnemen van anderen,
maar ze zijn je soms ook met de genen ingebakken. Hij voelt zich door de bemoeizucht
van zijn zus bijvoorbeeld ‘op de vingers gekeken, altijd met een zekeren argwaan of
mistrouwen, verdacht van iets onbehoorlijks dat opspraak had kunnen verwekken.’
Dat is de ‘aangeleerde’ vorm: een ‘hebbelijkheid’ die zijn zus had ‘opgedaan [...]
toen ze bij de nonkels had huishoudster gespeeld’.26 Vijfentwintig bladzijden verder
poneert hij echter dat zij ook ‘de hebbelijkheden van moeder’ vertoonde, aangeboren
trekken dus.27 Enkel zijn tante Florence is volgens hem aan alle vormen van het euvel
ontsnapt. Hij typeert haar als vastberaden, vindt dat ze karakter had, dat ze bezadigd
en verstandig was, dat ze een eigen mening durfde te formuleren, dat ze raad kon
geven en bovendien een gezond inzicht en een persoonlijke kijk op de dingen had.
En hij besluit: ‘Tante Florence is zeker de enige bij wie ik niets van de hebbelijkheden
eigen aan den familieaard heb kunnen opmerken.’28

Erasmus
Onder de titel van het eerste hoofdstuk, vóór de tekst, last Streuvels vier regels in:
De algemene karaktertrek bij de Gezelle-familie gelijkt sprekend op 't geen
Erasmus schrijft, aangehaald door Huizinga: ‘Een afwerende
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terughouding - aanraking met onbekenden verontrustte hen schroomvallig’.
(Huizinga, Voll. Werken, vol. VI, blz. 119.)29
De dubbele aanhalingstekens en de opgave van een precieze vindplaats wekken de
indruk dat het hier om een citaat gaat. Wie er in het werk van Huizinga echter de
betrokken pagina op naslaat, moet tot zijn verbazing vaststellen dat dit er niet staat.30
Huizinga baseert zich uiteraard (o.a.) op Erasmus' correspondentie, maar de bewering
die Streuvels hier heel vrij parafraseert is Huizinga's eigen tekst en niet iets wat
‘Erasmus schrijft’. De letterlijke passages uit Erasmus, het dichtst in de buurt van
Huizinga's typering, zijn: ‘Ik begeer een burger der wereld te zijn, [...] voor allen
gemeen, of liever voor allen een vreemdeling.’ En: ‘Ik heb altijd alleen willen zijn,
en ik haat niets zoozeer als gezworen partijmannen.’ Huizinga vult aan:
Erasmus is een dergenen die door de aanraking met menschen wordt
verzwakt. Hoe minder hij zich te richten heeft tot en naar andere menschen,
vriend of vijand, hoe zuiverder hij zijn diepste uit. De aanraking met
bepaalde personen veroorzaakt bij hem voortdurend kleine schroompjes,
opzettelijke vriendelijkheden, coquetterieën, verzwijgingen, reserves,
hatelijkheden, ontwijkingen. [...] Na de vroege ontboezemingen van
sentimenteele genegenheid kent hij de waarlijke overgave aan andere
menschen niet meer. Hij voelt zich in den grond van allen gescheiden,
tegenover allen op zijn hoede. Er is een groote vrees in hem, dat anderen
aan zijn ziel zullen raken, of het beeld verstoren, dat hij van zich zelven
heeft. Die afwerende houding openbaart zich als hooghartigheid en als
schaamte. [...] In karakters als het zijne weerhoudt een soort van geestelijke
kramp de uitstrooming van het hart. [...] In het diepst van zijn ziel ligt een
voortdurende afweer jegens iedereen.
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De typering bevat dus wel zinsneden die een grondslag kunnen vormen voor het
‘citaat’ bij Streuvels, maar de context is behoorlijk verschoven: eerst door Huizinga's
parafrases wanneer hij Erasmus typeerde ‘vanuit’ diens brieven, daarna een tweede
maal door Streuvels bij een selectieve lectuur van Huizinga's karakterisering. Laten
we geen spijkers op laag water zoeken en niet ingaan op subtiliteiten zoals ‘afwerende
terughouding’ bij Streuvels voor ‘Hij is een afwerende, een terughoudende’ bij
Huizinga.31 Een karakterisering als ‘schroomvallig’ is echter sterker dan ‘kleine
schroompjes’, terwijl we Erasmus' compensatie van die pudeur in o.a. ‘coquetterieën’
en ‘hatelijkheden’ bij de Gezelles niet bepaald kunnen traceren. Erasmus werd volgens
Huizinga bovendien van zijn stuk gebracht door mensen in het algemeen: hij vermeed
‘andere menschen’, kende ‘een voortdurende afweer jegens iedereen’. Streuvels
betoogt op verschillende plaatsen in zijn Kroniek dat de Gezelles zich wel afsloten
voor de eigen kring maar dat er bij hen juist een dubbele gemoedsbeweging bestond:
benevens die schroom en terughouding tegelijk ook overgevoeligheid en nood aan
mededeelzaamheid tegenover externen, een behoefte ‘die bij Guido Gezelle biezonder
uitkomt in zijn omgang met leerlingen en in zijn nagelaten briefwisseling die soms
de grenzen der uiterste intimiteit heeft overschreden.’32

Aspecten
De eerste invulling van het begrip ‘hebbelijkheid’ houdt bij Streuvels verband met
een ‘atmosfeer die in het gezin heerste’, een situatie die wij nu zouden omschrijven
als stroeve of gebrekkige communicatie. Toen hij voor het aanleren van de bakkerstiel
bij zijn nonkels diende in te trekken, verliep de hele voorbereiding daarvan buiten
zijn weten om: ‘Rond dien tijd is er druk geschreven en gewreven geworden, met
over en weer geloop tussen Heule en Avelgem. Men heeft er mij totaal
buitengehouden’.33 Op dezelfde manier vernam hij op een dag dat zijn jongste zuster
naar het klooster
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zou gaan ‘(z)onder dat er iets in 't gemeen over gesproken was geworden, zonder dat
ik er iets had kunnen van vermoeden’:
Wie er aan meegeholpen mocht hebben, of hoe het ineengestoken werd,
daar heb ik niet naar gevraagd. Het geval was hier weer het bewijs dat we
in den huiskring ‘en cloison étanche’ leefden. Nu het zonder ons
medeweten besloten was geworden, zou niemand het in zijn hoofd gekregen
hebben, daar iets tegen in te brengen.34
Aan de kant van de Gezelles voelde iedereen constant beklemming, wat het
onmogelijk maakte ‘om over omstandigheden van zakelijken aard te spreken of uitleg
te vragen’.35 Die indijking van het innerlijke leven betrof echter ook andere
onderwerpen dan het zakelijke. Het ging, bij Guido Gezelle bijvoorbeeld, om ‘die
onoverkomelijke terughouding, de schroom om over dingen te spreken buiten den
gewonen dagelijksen omgang.’36 Ruimer genomen behoorde tot de ‘geaardheid van
de Gezellen’ in het algemeen
de schuchterheid, het schroomvallige, de onoverwinnelijke tegenzin om
onder naastbestaanden dingen aan te raken of gevoelens uit te spreken die
buiten den gang van het dagelijkse leven staan [...]. De vrees sentimenteel
te worden, uiterlijk genegenheid te laten blijken en dat die schroom en
terughouding dan wegvalt.37
Gezelle was zich van die familietrek zelf overigens heel scherp bewust. Toen hij bij
het prille begin van zijn laatste levensjaar, op 1 januari 1899, in Kortrijk een telegram
vanwege zijn neef Caesar Gezelle ontving met de bondige boodschap ‘Vader
overleden’, werd hij overmand door verdriet om zijn broer Romaan en schreef hij
een gedicht dat de woorden van het telegram als titel had. In zijn verdriet haalt hij
daarin uit naar de summiere mededeling in het telegram, de ‘al te kwade
boodschapper’. De typering van zijn broer verwijst ondubbelzinnig naar dezelfde
persoonlijkheidskenmerken:
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ge'n zegt niet hoe, beneên den bast
van buitenwaardsche onteederheid,
hij teêrheid in zijn herte borg;38

Die onderlinge terughoudendheid gold merkwaardig genoeg tevens voor het gezin
waar Streuvels opgroeide, waar 'er geen van ons ooit bij zijn naam aangesproken
werd, tenzij tegenover derde personen; [...] er nooit tussen ons uitwendig
vriendschappelijkheid werd betoond of een gevoel van tederheid naar buiten kon
komen’.39 Het resultaat was, zoals hij al geschreven had in een tekst van 1956,40 een
drukkende sfeer vol taboes:
Het hoorde eveneens bij de traditie dat er in huis over sommige zaken
nooit gesproken werd. ‘Vrijen’, een ‘lief’, die woorden heb ik nooit horen
vernoemen, zelfs niet als we groot geworden waren, werd het vermeden...
uit gewoonte.41
Dat gold a fortiori voor alles wat het lichamelijke en in het bijzonder het seksuele
betrof - al vragen we ons af of dat, gezien de tijdsgeest in het Vlaanderen van toen,
het privilege van twee families was. Als voorbeeld vertelt Streuvels over de dubbel
gevouwen bladzijden in de Illustration Européenne bij Romaan Gezelle thuis: de
kinderen mochten op zondagmiddag samen de prenten van deze ‘ingebonden
jaargangen’ bekijken maar durfden het nooit aan om één van de geheimzinnige
pagina's open te leggen.42 In de dagelijkse omgang bleken zelfs voor de hand liggende
aanrakingen problematisch en ontbraken vaak elementaire signalen van tederheid.
Lees bijvoorbeeld Streuvels' beschrijving van wat er door hem heenging toen hij bij
zijn overleden moeder stond:
Wat heb ik dan spijt gevoeld haar de laatste stonden als afscheid, de hand
niet te hebben mogen drukken als... amende honorable, en het ware mij
een uiterste troost geweest dat verzuim te kunnen herstellen - iets dat wij
uit een soort van pudeur of valse schaamte, en omdat het in de gebruiken
niet lag gevoeligheid
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tegenover elkaar te betonen, nooit gedaan hadden. Zij ware er voorzeker
dankbaar voor geweest.43
Bij het overlijden van zijn vader, was het niet beter:
De laatste stonden heb ik bij zijn sterfbed gestaan; hij heeft mijn hand
gegrepen en vastgehouden tot hij gestorven is. Voor zover ik mij herinner
is het zoniet de enige, toch de gemeende handdruk geweest die ik van hem
gekregen heb. Ik zal nooit de pijnlijke uitdrukking vergeten op dat
uitgemergeld gelaat, de smekende blik als van een drenkeling die
vertwijfeld naar redding snakt; er heeft mij toen een indruk van onzeggelijk
medelijden overmeesterd: het gevoel dat er mij een wezen ontviel waaruit
ik voortgekomen was, met den spijt dat wezen zo weinig gekend te hebben,
- zonder mededeling of vertrouwelijkheid of innig betrek er naast geleefd
te hebben, als het een deel van mij-zelf had moeten zijn. De mens die mijn
vader is geweest heb ik slechts langs den buitenkant gekend, zo weinig
heeft hij van zijn binnenst aan ons naar buiten laten kijken.44
Het kan vanuit die optiek dan ook niet verwonderen dat Streuvels in de beschrijving
van Erasmus onder meer gefascineerd werd door dat woord ‘aanraking’. Huizinga
lijkt het vooral figuurlijk bedoeld te hebben, in de zin van ‘ontmoeting’, maar
Streuvels nam het misschien wel op in zijn ‘citaat’ omdat het in zijn beleving zo'n
cruciale, vooral tactiele betekenis had. Dat alleen verklaart ook zijn opluchting
wanneer hij kan vaststellen dat de jongere generatie op het Lijsternest veel minder
geremd met elkaar omgaat. Vooral de enthousiaste opsomming in de slotalinea's van
de Kroniek geeft aan wat Streuvels in zijn eigen jeugd gemist lijkt te hebben:
bij elke gelegenheid wordt er al duchtig gekust, handdrukken gegeven,
vrijmoedig met elkander omgegaan en in de gesprekken bestaat er geen
enkel onderwerp meer dat nog taboe is.45
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Hij was zelf gebukt gegaan onder de gesloten atmosfeer, toen er in wederzijdse
relaties algehele terughoudendheid heerste. De verhouding met zijn zus noemde
Streuvels ‘een toestand van vreedzame vijandschap, elk al zijn kant teruggetrokken’;46
en de latere relatie tussen zijn broer en zijn zus typeert hij evenzo: ze waren heel
bekommerd om ‘ons gezin’ maar leefden in ‘wederzijdse afgetrokkenheid’.47
We gaven vroeger al aan dat ook Streuvels' neef Caesar, in het door hem nooit
uitgegeven handschrift Mijmeringen, zeer gelijklopende vaststellingen over de familie
Gezelle had gedaan - meer bepaald over zijn eigen ouderlijk huis bij Romaan Gezelle:
Wat benyde ik de menschen die mogen het familieleven genieten[;] ik heb
om zoo te zeggen nooit het familieleven gekend. Wij zyn opgebracht in
een streng puritanisme. Wij hadden eene doorzachte moeder maar eenen
doorstrengen vader wiens gezag als een rem werkte tegen alle uitbundigheid
of zelfs gewone vriendelykheid. Alle teekens van genegenheid waren uit
den booze en zouden als belachelyk gegolden hebben. Daaruit kwam het
dat het ware familiegevoelen als versmacht was en wij, broeders en zusters,
eerder in verlegenheid leefden tegenover elkander veeleer dan in die
weldoende onderlinge opene genegenheid die eene familie maakt tot een
bond van innige vrienden. Het doet mijn harte wee telkens ik twee broeders
of zusters zie die elkander hartelyk liefhebben en dat toonen. Myn leven
is ook in dat opzicht als een barre woesteny. Myn vader was een streng
katholiek man met rotsevaste grondbeginselen voor zichzelf en voor zyne
kinderen en die daarvan geen duim breed zou afgeweken zijn.
Hij bracht ons op ten strengste mogelyk en wij groeiden op bijna als
vreemde menschen voor malkander. Die doening was weliswaar strenger
dan verstandig. Andere ouders hechten de kinderen eerst aan zichzelf door
goedheid en onder malkander door genegenheid. Wij waren vreesachtig
tegenover onze ouders
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en stug onder malkander. Wat is er daaruit geworden[?] Wel dat we elk
voor zich op zijn eigen plaatsje zitten, uren van malkander, lyk kerkuils
elk op zijn eigen toren. Zonder veel van malkander te zien of te begeren
te zien.
De uitkomst daarvan is vervreemding. De natuur is en blyft daar[,] dat
spreekt van zelfs[,] en wij houden veel van malkander in dezen zin dat wij
ons diep getroffen voelen door malkanders ongeluk of tegenheden. Maar
die verkleefdheid komt zelden of nooit aan de oppervlakte[:] dat blyft alles
in diep water en, komt het eens boven, dan wordt het onmidde[l]lyk
tragisch.48
Deze overal en altijd volgehouden attitude raakte de jonge Streuvels pijnlijk toen
zijn onmiddellijke omgeving zich gereserveerd, zelfs argwanend opstelde tegenover
zijn literaire ambities. Hij bezat Engelse en Duitse boeken die men gezien de taal
niet meer kon ‘controleren’, hij kreeg bezoek van ‘vreemde heren uit Antwerpen en
Brussel’ en er werd over hem in de kranten geschreven. Genoeg voor paniekvoetbal.
't Een gelijk het ander verwekte bij moeder wantrouwen en achterdocht;
het werd buiten mij om, bekokeruld, met derde personen overlegd. Het
was de vrees dat ik van het rechte pad zou afwijken, [...] Daardoor heb ik
dan datzelfde gevoel van bekneldheid - contrainte - ondergaan, [...].
‘Beknibbeling’, noemt Streuvels het, ‘onverdragelijk’.49 Zelfs ‘nonkel Guido’ repte
met geen woord over de publicaties van zijn twee neven, tot hun beider ergernis, al
geeft Streuvels ruiterlijk toe dat hij en Caesar Gezelle er al evenmin in slaagden om
zelf over hun publicaties van gedachten te wisselen.50 Garmt Stuiveling merkte in
dat verband op:
Het is de vraag of meerdere bemoeiing de verhouding oom-neef en vooral
het autonome kunstenaarschap van Streuvels ten goede zou zijn gekomen;
het is ermee als met de verhouding Vondel-
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Rembrandt in het gouden-eeuwse Amsterdam: ze hebben elkaar misschien
niet bewonderd, maar ze hebben elkaar in elk geval ook niet verhinderd
zichzelf te zijn.51
Dat treden we bij, al moeten we Streuvels nageven dat hij het werk van zijn oom wel
degelijk ‘bewonderd’ heeft. Dat Gezelle hem persoonlijk nooit enige aanmoediging
gaf, spreekt hij overigens zelf tegen in Avelgem:
Toen heb ik een kaartje van hem ontvangen op mijn naam (dat ik als een
relikwie bewaard heb!) waarop te lezen stond: ‘Lieve Ville, Uw vertelsel
van Smedtje Viole smaakt
naar den trog
om nog!52
Streuvels stipt in de karakterisering van zijn oom Guido Gezelle nog een andere
psychologische trek aan die hij als ‘hebbelijk’ en familiaal gebonden bestempelt:
‘ups and downs van treurigheid naar blijdschap - hebbelijkheid eigen aan heel de
familie.’53 Het is de persoonlijkheidsstructuur die K. Van Acker en J.J. Aerts Gezelles
‘cyclothyme’ aard noemden.54 Bij zijn neef Caesar signaleert Streuvels, aan het vorige
verwant maar naar onze mening niet helemaal hetzelfde:
de gespletenheid van zijn karakter - het dobberen tussen twee polen - de
hebbelijkheid die hij overgeërfd had van de familie. De nood aan
vriendschap en genegenheid die hij zoeken ging in lustig gezelschap, tot
hem de weemoed overviel, hij vrienden van zich afstootte om toe te geven
aan dien anderen nood naar afzondering en eenzaamheid waarin hij zich
dan weer ongelukkig en verongelijkt voelde.55
Een laatste aspect van Streuvels' centrale visie op de ‘hebbelijkheid’ van zijn familie
springt in het oog wanneer hij het heeft over
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Romaan Gezelles dochter Maria. Aan haar dicht hij ‘al de hebbelijkheden eigen aan
den Gezelle-stam’ toe, iets wat zij ‘rechtstreeks van haar grootmoeder overgeërfd
zal hebben’. Hij geeft toe dat ze ‘anders’ wel ‘een flink meisje’ lijkt geweest te zijn,
zelfs ‘de snelste van de drie, maar zij liep met een gefronst wezen, de ogen
neergeslagen, en in hoge mate scrupuleus in zake godsdienstigheid. Ik heb haar
menigen keer zien zitten in de keuken, op een stoel met haar wezen naar den muur
gekeerd.’56 Een zekere vorm van afwezigheid dus in combinatie met een angstvallige
religiositeit: inderdaad een trek van Gezelles moeder, typisch voor enkelingen in de
familie maar bij ons weten niet voor de gehele ‘stam’.

Hoe nieuw was de Kroniek?
Stuiveling stipte al aan dat wie de Kroniek ter hand neemt, ‘weet dat hij te maken
krijgt met personen en toestanden die hem bekend zijn uit allerlei verspreide
mededelingen.’ Hij wil Streuvels niet bepaald betrappen op ‘zelfherhaling’, schrijft
hij, omdat ‘verreweg het meeste [...] helemaal niet bekend was, en stellig niet
helemaal.’57 Toch stellen we vast dat hij wat verder in zijn inleiding enigszins inbindt.
Over het hoofdstuk ‘Lateur-Gezelle’ - op zich al één derde van het boek - lezen we:
In vergelijking met de voorafgegane hoofdstukken is dit tiende veel meer
een herhaling van reeds vroeger meegedeelde herinneringen, veel minder
een poging tot karakterontleding. Streuvels heeft de chronologie van zijn
eigen ervaringen als leidraad genomen en ook dit maakt dat de tekst gaat
lijken op herschreven gedeelten uit Heule en Avelgem.58
De Kroniek was in 1960 inderdaad niet de eerste publicatie waarin Streuvels het over
zijn familie had. In afzonderlijke bijdragen had hij al talloze beschouwingen ten beste
gegeven. We vermelden zijn bijdrage ‘Guido Gezelle in de lachspiegels der fantasie.
De andere
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zijde van de Meester’ in De Vlaamse Linie (1949), ‘Heeroom Guido Gezelle’ in
Roeping (1949) en zijn lezing ‘Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb’ voor de
Koninklijke Vlaamse Academie te Brugge (1954).59 Het bevestigt alleen maar dat
hij al vóór 1950 het plan koesterde om hier bij gelegenheid grondiger op in te gaan.
We illustreren, zonder aanspraak op volledigheid.
In 1923 had Streuvels de raad van wijlen zijn oom Guido Gezelle opgetekend: dat
hij de schoonheid ‘niet hier en daar of ginder’ moest zoeken maar wel in zichzelf ‘dààr alleen is ze te vinden.’ Dat gegeven keert in de Kroniek terug, al werden Gezelles
woorden tussen de aanhalingstekens intussen een lichte parafrase van het oude citaat.60
In de lezing voor de Academie typeerde hij zijn grootmoeder als ‘een wezenloze
schim’, dwalend door zijn ouderlijk huis, ‘zwijgend en teruggetrokken’. De Kroniek
parafraseert dat getrouw: ‘een schim die bij ons thuis wezenloos zou rondgedwaald
hebben. Ik herinner mij niet haar stem of dat zij zich met ons heeft opgehouden.’
Streuvels kende zijn grootvader niet maar vormt zich van de man een kleurrijk beeld
door de verhalen van zijn moeder: hij had te maken met ‘strandschuimers, smokkelaars
en schipbreukelingen’. In de Kroniek komt die opsomming letterlijk terug. Het is
daarbij overigens de vraag of in Klemskerke, ver weg van de staatsgrens, zoveel
smokkelaars de duinen doorkruisten én of een ervaren opzichter en planter uit Brugge
zich daar ‘in donker en stormweer’ met de begroeiing inliet.61
Meermaals geeft Streuvels aan dat hij ‘legenden’ en ‘vertelsels’ over Guido Gezelle
de kop wil indrukken, bijvoorbeeld de quasi hagiografische voorstelling van de
priester die het niet breed had, de ‘onbemiddelde sinte-laber’ die zich ook nog eens
ontpopte tot ‘liefdadigheids-maniac’. Streuvels weerlegt dat tweemaal met grote
stelligheid: ‘Van armoede of gebrek is er bij hem nooit kwestie geweest: hij gaf veel,
maar hij kreeg nog meer’ - een zin die hij één pagina verder bijna letterlijk herhaalt.62
Een ander voorbeeld van een dergelijk (drie-)dubbel ‘gebruik’ van gegevens is het
verslag
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over de bezoeken die hij als kind aan zijn oom Guido in Kortrijk bracht. Hij raakte
bij die ontvangsten naar eigen zeggen ‘voor 't merendeel [...] niet verder dan de
keuken, bij de meid (die ons niet luchten kon!)’; net als zijn moeder Louise trouwens,
die naar dezelfde plek ‘verwezen’ werd tot het Gezelle beliefde om met haar een
praatje te komen maken. In de tekst voor De Vlaamse Linie voegde hij daar trouwens
nog eens aan toe dat hij die meid maar een ‘dibbe’ vond - erger zelfs: ‘een schuchter,
onbeduidend schepsel, onhandig en pernekelachtig’, ‘hebbelijkheid eigen aan
pastoorsmeiden’.63
De Kroniek bevat ook aanzienlijke overlap met de grotere autobiografische werken
Heule (1941), Avelgem (1946), Ingooigem I (1951) en Ingooigem II (1957). Enkele
voorbeelden uit Heule. Zowel daarin als in de Kroniek beschrijft Streuvels het
ouderlijk huis, de keuken en de ‘kelderkeel’.64 Hij heeft het in beide over de perelaar
op de ‘koer’65 en vertelt tweemaal hoe de Sint zijn peperbollen door het luikje in de
toegang tot de zolder gooide.66 Tweemaal ook geeft hij aan dat op de kousen lopen
thuis als een zwaar vergrijp werd beschouwd67 en bekent hij dat hij als kind in de
waan leefde dat ze ‘van voorname afkomst waren en iets meer dan van effen-op’.68
Daarbij voelde hij zich gesterkt door het besef dat zijn moeder Frans kende, door de
vaststelling dat zij zich boven de buurvrouwen verheven achtte aangezien twee van
haar broers priester waren, door het feit dat zij boeken las, brieven en zelfs verzen
schreef en af en toe werd uitgenodigd op ‘het kasteel’ door de echtgenote van de
notaris.69 Hij citeert in beide werken haar enigmatische uitspraak over
familieverhoudingen - dat men ‘geen vreemde darmen aaneen kan knopen’70 - en hij
getuigt in beide dat ze haar zonen nooit ‘op tafel’ wilde zien met het beroep van
kleermaker.71
Dat de kinderen in het gezin van Romaan Gezelle de omgevouwen bladzijden van
de Illustration Européenne niet durfden open te slaan, lezen we zowel in Avelgem
als in de Kroniek.72 Hij heeft het in beide werken over de moeilijke dagen toen de
gezondheid van zijn
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vader achteruiting.73 Hij stipt tweemaal aan dat men hem helemaal buiten het
‘schrijven en wrijven’ hield bij de voorbereiding van de verhuizing naar Avelgem.74
In beide werken benadrukt Streuvels de onbevangen opgewektheid van zijn tante
Mina - in de Kroniek alleen al tot tweemaal toe!75 Tweemaal lezen we hoe het bericht
dat Guido Gezelle op sterven lag hem bereikte tijdens het Ceciliafeest van de fanfare
en hoe hij te laat in Brugge arriveerde.76 Niet zonder trots getuigt hij ook tweemaal
van zijn aankoop van de ‘klijtekop’ in Ingooigem, van de bouw van het Lijsternest
en van de rol van vrienden daarbij.77 Hij vertelt in beide boeken over de verhuizing
van de zonderlinge nonkels Fik en Sarel;78 ook over zijn neef Caesar, die in zijn jeugd
geregeld naar Avelgem kwam omdat hij bij nonkel Guido in Kortrijk moest stilzitten
en zich dodelijk verveelde.79 In allebei ook geeft hij aan dat zijn neef daardoor in
contact kwam met zijn eigen vrienden uit Heestert.80
Zelfs aan de twee delen van Ingooigem zijn er in de Kroniek reminiscenties, hoewel
minder. We illustreren met de anekdote over hoe George Gezelle er in een woedevlaag
uitflapte: ‘Hewel, ik zal trouwen!’81 Of met de passage over de begrafenis van tante
Florence tijdens de oorlog, waar de familie ‘ongehinderd’, ‘zonder ongevallen’
aanwezig was, al beschikten ze niet over het vereiste ‘paspoort’ en al lag Heule in
het spergebied.82
We merken terloops op dat er ook overlappingen zijn tussen die andere publicaties
onderling. Dat Gezelle door zijn jonge neven niet graag gestoord werd bij zijn
werkzaamheden en dat hij hen dan maar in de keuken liet afzonderen onder toezicht
van zijn meid - hierboven al aangetroffen in twee tijdschriftbijdragen van 1949 en
in de Kroniek83 - duikt ook nog eens op in Heule én in Avelgem.84 Ook hier vallen er
heel wat voorbeelden te geven85 maar dat leidt ons weg van het onderwerp.
Ten slotte stellen we af en toe herhalingen vast binnen de Kroniek zelf. We wezen
al op de beschrijving van tante Mina,86 maar er zijn nog
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passages: de nonnen in Heule die er op uit waren om Streuvels' ‘kopke’ te ‘breken’;87
Hortense en Marie Gezelle die in Brugge aan de vesten bij de Gentpoort gingen
wonen;88 de beschrijving van Romaan Gezelles woonplaats in de Ezelstraat met de
kleine huisjes rond de binnenkoer en het gegeven van zijn ‘leun’- of ligstoel naast
de kachel.89
De talrijke voorbeelden roepen vragen op bij de samenstelling en de structuur van
de Kroniek. Het boek lijkt soms wat op een lappendeken - alsof Streuvels wel de
grote contouren ervan in het hoofd had maar daarna nogal anekdotisch, zelfs impulsief
te werk is gegaan: enerzijds vanuit zijn herinnering, anderzijds vanuit eerder
gepubliceerde passages die hij als het ware had ‘aangestreept’ voor al of niet bewerkte
overname. Dat valt ook op wanneer een alinea soms, totaal los van wat voorafgaat
of volgt, als het ware ‘ingelast’ lijkt om een apart staand feit te vertellen. We geven
als voorbeeld de alinea over de ‘bierbijters’ in de typering van Gezelle, op die pagina
een volkomen geïsoleerd element in de gedachtegang over zijn gelegenheidspoëzie.90
Af en toe duiken er bij die herhalingen verschillende nuances op. Nemen we de
beschrijving van Gezelles laatste levensfase in het Engels Klooster te Brugge. In
Avelgem krijgen we een deprimerend beeld: ‘we vonden hem bedrukt, lusteloos,
zwaarmoedig gestemd’. Tekenend hier is het detail dat zijn oom alleen ‘tenden de
hof, in een soort tuinhuisje’ mocht roken. In de Kroniek klinkt het allemaal veel
voorzichtiger:
De keren dat ik nonkel te Brugge heb bezocht, repte hij geen woord over
de ongemakken van zijn nieuw ambt, over de betrekkingen met de Engelse
Damen van het klooster en de heel nieuwe levensvoorwaarden waarin hij
ondergebracht werd. De conversatie liep over doodgewone zaken, alsof
er aan zijn leven en bestaan niets veranderd was.
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Hier spreekt Streuvels zich veel minder interpretatief uit en verbindt hij die herinnering
aan zijn oom opnieuw nadrukkelijk met ‘de geaardheid van de Gezellen’,
‘schuchterheid’, ‘de vrees sentimenteel te worden’; al belet dat niet dat hij enkele
regels eerder Gezelles laatste aanstelling formeel had afgewezen: ‘Bedoeld als
promotie, maar voor Gezelle is het de genadeslag geweest’.91
We kunnen alleen maar besluiten dat de Kroniek van de familie Gezelle in aanzienlijke
mate de uitwerking of verwerking is geweest van gegevens die Streuvels vroeger al
in bijdragen en boeken had rondgestrooid. Meer doorgewerkt en met een sterkere
klemtoon op de context bracht het boek zoiets als de subjectieve, meer systematische
synthese van verspreid materiaal. Dat is het grote winstpunt ervan. Door zijn
ontstaansgeschiedenis zovele jaren na datum is dat voor een deel ook het probleem.
We komen hier immers opnieuw uit bij het onderscheid tussen een ‘kroniek’ in de
strikte zin van het woord en een ‘relaas’. De literator Stijn Streuvels slaagt er
weergaloos in om op een intrigerende manier, met tal van tekenende, zelfs
onvergetelijke details, figuren en toestanden te schetsen die in zijn leven een rol
hebben gespeeld. Daarbij garandeert het levendige, plastische gehalte van de tekst
als het ware de echtheid van de herinnering: Guido Gezelles fascinerende ‘koolbak’
die op wieltjes liep ‘gelijk een karretje’;92 zijn voet die tijdens gesprekken altijd wipte
‘als door een veer gedreven’;93 de adamsappel van zijn nonkels in Avelgem - bij Fik
‘een harde, hoekige knobbel’, bij Sarel ‘een op- en neerwippende bal tussen twee
pezen van zijn mageren hals’;94 de beeldige typering van tante Amandina, het
‘porseleinen lievevrouwbeeld’ met haar ‘witte pijpmuts’,95 of de sprookjesachtige
beschrijving van het Lijsternest wanneer hij er zijn bruid binnenbrengt:
De woning geleek een lanteern: vensters en deuren open, de wind waaide
er doorheen, het licht stroomde er langs de vier kanten binnen, de wolken
wentelden er boven in grote hoogte.
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Hier zou een nieuw leven beginnen, met moed en vertrouwen op hoop van
zegen!96
Het zijn schitterende, bijna filmische details, die de lezer door hun artistiek gehalte
als het ware verleiden om aan de geloofwaardigheid van het verhaal nergens te
twijfelen. ‘Beschrijvingswoede’ of ‘epische vergroting’ kunnen we dit niet noemen97
maar we kunnen er evenmin omheen dat juist hierdoor, paradoxaal genoeg, elementen
van literaire ‘verbeelding’ worden geïntroduceerd in een domein dat zich eigenlijk
zou kunnen beperken (moeten beperken, zeggen sommigen) tot een zakelijker
component als ‘geschiedenis’. Ondanks die spanning is de Kroniek van de familie
Gezelle wat ze is. Sterker: ze is juist wat ze is dankzij die spanning. Daar komen we
nog op terug. Maar aangezien het boek zich voor een deel beweegt op het terrein van
de biografie - ook van de literaire biografie - schept dat zo zijn problemen.

Receptie
Demedts en Coolen recenseerden de Kroniek al vroeg.98 De bijdrage van Demedts
is uiterst positief: Streuvels heeft zelden ‘een menselijker en ontroerender boek dan
zijn laatste geschreven.’
Alles wat hij over de Gezellefamilie vernomen of er zelf mede beleefd
heeft, staat erin opgetekend met de rustige onverstoorbaarheid waaronder
al zijn werk gekenmerkt wordt. De dingen spreken op zichzelf hun wezen
uit. Nooit heeft hij zich in hun plaats gesteld of schrijvend doen uitschijnen
wat hij erover dacht.
Bij Guido en Caesar Gezelle traceert Demedts misschien wat gretig een nogal
clichématig kunstenaarsconcept: zij leefden in hun ‘egocentrisme’ als ‘ingemuurden’
en hebben zich door middel van de kunst bevrijd. Hij concludeert dat wie hen wil
begrijpen niet buiten het boek van Streuvels kan. ‘Maar het is even onmisbaar voor
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wie tracht Streuvels te doorgronden. Geen ogenblik heeft hij zichzelf op de voorgrond
gebracht. Daarvoor is hij veel te verstandig in zijn fiere bescheidenheid.’
De bijzonder uitvoerige ‘recensie’ van Antoon Coolen is in hoge mate een
samenvatting. Soms schort er iets aan de details omdat de Gezellestudie niet meteen
het terrein van de persoon in kwestie is. Hij heeft het over ‘professor Bauer’ i.p.v.
‘Baur’ en over ‘Roesselaerese jongens’. Achter een artikel in Biekorf, gesigneerd
door ‘A.V.’, ziet hij niet de figuur van Antoon Viaene. Coolen vindt dat de Kroniek
geschreven is ‘met grote openhartigheid en zonder terughouding’ maar hij laat
sporadisch toch kritische accenten klinken. Om te beginnen wijst hij er bedekt op
dat de titel beter had gekund: zijn recensie handelt niet toevallig over ‘Hebbelijkheden
in de Gezelle-Lateurfamilie’ - een essentiële toevoeging. Streuvels' vraag of zijn
familieleden onder de hebbelijkheden ‘geleden hebben dan wel het als onontkoombaar
hebben aanvaard’, probeert Coolen - alvast bij Guido Gezelle - aan te vullen met
psychologische inzichten uit het werk van Baur:
[Gezelles] stroeve en stugge geslotenheid - eigenlijk ook alleen in de
persoonlijke aanraking, in de brieven aan thuis wordt ze doorbroken wortelt dieper dan een karaktertrek: het was een van de verschijnselen van
zijn gespleten natuur. Zoals Streuvels de hebbelijkheden afleidt uit de
overerving van de ouders, zo herleidt ook professor Bauer in zijn
Davidsfonds-boek over Gezelle deze gespleten natuur tot de vader en de
moeder.99
Coolen laat ook verstaan dat hij bepaalde beweringen in de Kroniek nogal kras vindt.
Waar Streuvels bijvoorbeeld zegt dat zijn ooms en tante liever betaalden dan hun
ouders in huis op te nemen, in tegenstelling tot zijn moeder Louise in Heule, stipt
hij aan: ‘Een nauwkeurige kennis van de omstandigheden zou nodig zijn, om over
het al of niet rechtvaardige van dit verwijt te kunnen oordelen’.100
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Tussen deze twee recensies door verscheen er van de hand van Herman Bossier ook
een tekst in De Standaard der Letteren. Deze bijdrage wordt minder vaak geciteerd
maar was de meest eigenlijke recensie in de ware zin van het woord.101 Bossier slaat
over Streuvels' publicatie een bijzonder positieve toon aan. Hij koestert grote
bewondering voor de vrijmoedigheid erin, noemt het een ‘ongemeen boeiend boek’
en wenst Streuvels zelfs geluk ‘met de moed die hij heeft opgebracht, om zo oprecht
en zo openhartig uit te weiden over bepaalde personen’. De Kroniek lijkt hem
opgesteld in ‘dezelfde onbevangen toon’ van het Oorlogsdagboek. Streuvels heeft
volgens hem ‘op 89-jarige leeftijd een boek geschonken dat zijn weerga niet heeft
in onze Vlaamse letteren.’ Wel betreurt hij ‘dat er in dat boek - hetwelk, zoals reeds
gezeid, een bibliofiele uitgave is - meer fouten tegen de grammatica en de syntaxis,
mitsgaders eenvoudige drukfouten voorkomen dan eigenlijk oorbaar is.’ Het
aangrijpendste stuk is volgens hem dat over Caesar Gezelle, al vindt hij dat Streuvels
de literaire kwaliteiten van diens boek Uit het leven der dieren ‘enigszins
onderschat’.102 Ook Sef Gezelle doet hij als kunstenaar meer eer aan:
Hoe dan ook, als kunstschilder heeft Sef Gezelle blijk gegeven van een
onmiskenbaar talent. Onlangs nog zagen wij een fraai zelfportret van hem,
geschilderd, schatten wij, zo ongeveer op 25-jarige leeftijd. Op het eerste
gezicht namen wij het voor een portret van Streuvels zelf, zo treffend was
de fysieke gelijkenis met zijn kozijn.
Zonder zich ‘schoolmeesterachtig’ te willen aanstellen probeert Bossier ‘enkele
onnauwkeurigheden recht te zetten en leemten aan te vullen.’ Ook hij merkte in 1961
blijkbaar al op dat Caesar Gezelle in 1916 onmogelijk op het feestmaal bij de eerste
communie van Paul Lateur aanwezig kon zijn.103 Hij stipt aan dat George Gezelle al
‘vervoerondernemer’ was vóór de wereldoorlog, met andere woorden nog terwijl hij
zijn zaak als bloemist had, veel vroeger dus dan bij de onteigening door de stad.104
Hij vult ook aan. Amanda,
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dochter van George en nicht van Streuvels, volgde Streuvels' zus Elisa op ‘als
bewaakster van het Gezelle-museum’. Hij geeft ook extra details over de kinderen
van George:
Streuvels schrijft dat George vroegtijdig is gestorven (hij was 63 jaar oud
toen hij bij een van zijn kinderen te Ruiselede overleed) en dat de kinderen
uitgezwermd zijn in den vreemde. Feitelijk is er maar één kind, namelijk
het jongste, André, naar het buitenland uitgeweken. Hij verblijft thans in
de Verenigde Staten, te Detroit, waar hij werkzaam is in een
automobielbedrijf. De oudste zoon, die Romain heet zoals zijn grootvader,
baat een boerderij uit te Fauvillers, in de provincie Luxemburg. De
volgende zoon, Guido, is in 1920 verongelukt ten huize van een kameraad
te Sint-Andries, waar hij werd gedood door een kogel van een revolver
die per ongeluk is afgegaan. De zoon Jozef is op post te Brussel en woont
in Grimbergen. De zoon Paul is in 1944, op het einde van de bezetting te
Brussel, door de Duitsers gefusilleerd. De zoon Jan woont nu nog te
Brugge.
Streuvels heeft zich bij de samenstelling van zijn boek niet ingelaten met aanvullend
onderzoek naar feiten en personen. Hij werkte vanuit een paar documenten die hem
als het ware in handen waren gevallen, en vanuit zijn beleving en herinnering. Zo
sloop er af en toe inderdaad wel een fout binnen. We wezen er vroeger bijvoorbeeld
al op dat hij zijn neef Caesar ‘bestuurder der Zusters van den Heiligen Geest’ noemt
i.p.v. van de Heilige Familie.105 Dergelijke details waren voor hem bijzaak. Het was
hem veeleer te doen om de karakterisering, de psychologische werkelijkheid achter
figuren en verhoudingen. Vanuit die optiek toonde J.J. Aerts zich over de inhoud en
de aanpak van het boek erg opgetogen. Hij bestempelde het in 1972 - in een
spraakmakende lezing - als ‘een zeer (en, helaas, exceptioneel) eerlijke familiekroniek,
waarvan de feiten door alle biografische en tekstanalytische onderzoekingen worden
bevestigd’.106 In die uitbundigheid was Gerard Knuvelder hem in 1964 voorgegaan
toen hij de Kroniek prees om ‘de zo uiterst waarde-
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volle gegevens over zijn afstamming en familierelaties.’107 Of sterker nog - na
verwijzing naar Streuvels' andere ‘relazen over hoe het vroeger was’:
Zijn gaafste werkstuk in deze was ook zijn laatste werk waarmee hij in
1960 zijn getrouwe lezers verbaasde: de Kroniek van de familie Gezelle.
Hij gaf daarin een gesloten geheel, dat getuigt van een scherpe blik op de
familie Gezelle in bredere zin; het getuigt van een kritische, niets ontziende
visie op de karaktereigenschappen en leefgewoonten van een in veel
opzichten begaafd geslacht. Begaafd ook met veel merkwaardige
hebbelijkheden en onhebbelijkheden, om niet te zeggen karakterologische
afwijkingen. [...] Deze Kroniek van de familie Gezelle sluit op de meest
waardige wijze een schrijversleven af.108

Harde typeringen
Ondanks de lof voor Streuvels' ‘vrijmoedigheid’ en voor de ‘uiterst waardevolle
gegevens over zijn afstamming en familierelaties’ kunnen we er echter niet omheen
dat hij bij wijlen hard is in zijn oordeel of minstens in de verwoording ervan. Het is
toch even slikken wanneer hij zijn ooms uit Avelgem zonder meer ‘droogstoppels’
in een ‘dodenhuis’109 noemt of wanneer hij zijn eigen zus kwalificeert als iemand die
‘als vrouwspersoon’ in zijn ogen ‘niet avenant of vriendelijk van uitzicht of karakter’
was. Hij schrikt er evenmin voor terug om daar veronderstellingen aan vast te knopen
die hij nauwelijks of niet staaft:
Het kan wel dat er in die periode hier of daar een mogelijke kandidaat zal
opgedoken zijn, door een of anderen geestelijke aangewezen, die echter
nooit bij ons over den vloer zijn durven komen en die dan ook koeltjes
afgewezen waren, met 't leedvermaak achteraf om met zulke pretendenten
te kunnen spotten.110
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Een vreemde redenering toch: het ‘kan’ wel zijn dat er ‘mogelijk’ iemand was; in
dat geval was die - of was zijn zus? - door een geestelijke getipt, tenminste toch ‘een
of andere’; er is echter nooit iemand over de vloer gekomen; ze durfden namelijk
niet. Tegelijk: ze waren afgewezen, koeltjes dan nog, en ze werden achteraf met
leedvermaak bespot. Het hangt nauwelijks aan elkaar. Het is niet eens duidelijk of
er überhaupt ooit een huwelijkskandidaat geweest is: de hele passage hangt op aan
de woorden ‘Het kan wel’.
Over de dodenwake bij zijn oom Sarel is Streuvels beenhard: hij heeft het gedaan
met zijn broer en met enkele buren, ‘uit liefhebberij moet ik zeggen’. De reden voor
die wel ongewone attitude krijgen we erbij: ‘Er is eigenlijk geen vertoon van verdriet
geweest bij dat overlijden. Nonkel Sarel had zich bij ons nooit bemind gemaakt’.111
In Avelgem had hij het nog minder omwonden geschreven: ‘de eeuwige grolpot’, ‘Ik
haatte hem’.112 Even ongenadig typeert hij zijn neef Sef en het ‘schepsel’ dat bij hem
bleef inwonen toen hij weduwnaar was:
Al dien tijd had Sef Gezelle huisgehouden met zijn gebochelde Malvina
- een meid gelijk er bestonden in den verren tijd en nu geen meer te vinden
zijn: verkleefd, onderdanig, nooit moe en trouw gelijk een hond. [...] Zij
was het laatste schepsel waaraan hij zich hechten kon.113
In andere passages lijkt hij voor de hand liggende verklaringen te omzeilen. Zoals
we zagen fronste Antoon Coolen al de wenkbrauwen bij die vreemde vraag van hem,
‘hoe het kwam namelijk dat grootvader en grootmoeder beiden op 't laatst van hun
leven hun toevlucht hebben moeten vinden te Heule om bij ons te komen inwonen?’114
We kunnen aannemen dat dit voor Louise Gezelle inderdaad geen sinecure was. Haar
vader had last van erge reuma - hij overleed al enkele weken na de verhuizing - en
haar moeder was moeilijk in de omgang. Streuvels suggereert alternatieven: zijn
grootouders hadden kunnen inwonen bij Romaan Gezelle in
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Brugge, bij ‘Guido, te Kortrijk’ met zijn ‘ordentelijk huis’ en ‘met een meid’, zelfs
bij ‘nonkel Seppen’ die onderpastoor was in Lendelede. Die hadden de zorg volgens
hem veel beter aangekund; en opnieuw beklaagt hij zich: ‘Over die verhouding, of
over familieaangelegenheden is er bij ons nooit gesproken geworden.’
Duidelijkheidshalve: Streuvels kan alleen maar bedoelen dat dit later nooit werd
toegelicht want de feiten dateren van vóór zijn geboorte. Zijn grootvader heeft hij
nooit gekend en zijn grootmoeder overleed toen hij goed drie jaar oud was. Het is
overigens denkbaar dat ze liever bij hun enige getrouwde dochter gingen inwonen
dan bij zonen die priester waren of bij een schoondochter. Tegelijk keerde de
grootvader zo naar zijn geboortedorp terug. Ondanks de vrij beschuldigende toon
geeft Streuvels overigens toe dat zijn drie ooms voor het onderhoud van hun ouders
financieel bijdroegen. Er blijft van zijn bezwaren dan maar weinig over. Waar hij
het bovendien heeft over zijn moeder en haar ‘drie minderjarige kinders’ vergist hij
zich: toen zijn grootouders in Heule kwamen inwonen, op 29 april 1871, was er in
het gezin maar één kind meer in leven; hij werd zelf pas geboren op 3 oktober dat
jaar.115 Bij Romaan Gezelle waren er op dat moment al twee kinderen.
De zo geprezen ‘niets ontziende visie’ verdient dus kritisch onderzoek. Streuvels
haalt naar hedendaagse maatstaven soms zwaar uit en ‘ontziet’ dan inderdaad niemand.
We wezen al op zijn weinig flatterende typering van Gezelles huisbediende. Op
‘Mathildeke Catteeuw’ zoals hij haar met een verkleinvorm noemt, had hij het niet
begrepen. In Heule heet ze ‘Tille’, wat ook niet meteen klinkt als een compliment.
Hij vindt dat ze het nooit lastig gehad heeft ‘in haren dienst’: ‘menheer Gezelle ging
drie, vier keer in de week eten in de stad - bij de Vercruyssens, de Reynaerts, de
Goethalsen, de Bethunen, bij Dr. Lauwers, Dr. Depla, bij priester Tillieux was Gezelle
de welkome gast en overal gunstig onthaald.’ Toen er later in Kortrijk een
gedachtenisprentje werd uitgegeven waarop de foto's van Gezelle en Mathilde
Catteeuw naast elkaar stonden afgedrukt, ergerde hem dat mateloos: ze staan erop
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‘gelijk man en vrouw’, noteerde hij geprikkeld - iets wat wel niet in de bedoelingen
van het Davidsfonds gelegen zal hebben...116

De marges van de interpretatie
Streuvels noemt het ‘pijnlijk’ dat de persoonlijkheid en het eergevoel van zijn
grootvader Pieter-Jan Gezelle ‘onlangs’ geschonden werden door de publicatie van
brieven. Daaruit bleek dat hij ‘voorname personen’ om steun had verzocht om zijn
zoon te laten studeren. Het was ‘een treurige ontgoocheling’, lezen we.117 Streuvels
legt dus wel degelijk een zekere schroom aan de dag in verband met
familieaangelegenheden. Toch zet hij die toon van wenselijke omzichtigheid in zijn
eigen Kroniek niet altijd door, integendeel soms.
In het eerste hoofdstuk, dat de voorouders van de Gezelles behandelt, houdt hij zich
op de vlakte. De Kroniek vat aan omstreeks 1550, op grond van onderzoeksgegevens
die J. Jacquart (Brussel) en R. Lagrain (toen student in Leuven) hem hebben
doorgespeeld. Hij vult niet aan met eigen elementen of persoonlijk inzicht: hij meende
deze bijzonderheden ‘te moeten afschrijven ten gerieve van degenen die er zouden
belang in stellen’.118 Dit is het meest kroniekachtige gedeelte van het boek - ondanks
de titel waarover we het al hadden - maar de relevantie van sommige zaken voor het
geheel is niet duidelijk. Zo kan men uit de tekst niet echt opmaken of de ‘oude
heerlijkheid’ van de ‘Capelhoute’ te Wingene nu hetzelfde stuk grond is als ‘'t
Walleke’ waar het wat verder over gaat. De voorouders van de familie Lateur, ‘de
andere stake uit den Gezellestam’ waar Streuvels op eigen gegevens aangewezen is,
komen pas in hoofdstuk tien aan bod. Hij vermeldt de regio vanwaar ze afkomstig
zijn maar de tekst gaat niet verder terug dan het huwelijkscontract van zijn grootvader
uit 1830. ‘Van vroegere voorouders’, zegt hij, ‘is niets bekend.’119 Een decennium
later werden diverse beweringen door de kwartierstaat van J. Roelstraete met precisie
aangevuld en/of gecorrigeerd.120
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De persoonlijke toets wordt in de Kroniek prominenter wanneer Streuvels aan het
hoofdstuk over ‘de grootouders’ begint, eerst aan de kant van de Gezelles. Zijn
belangrijkste bronnen zijn gedachtenisprentjes bij hun overlijden, karige eigen
herinnering en de verhalen van zijn moeder tijdens zijn jeugd - of althans, gezien
zijn hoge leeftijd in 1959-1960, opnieuw de herinnering daaraan. Over die lang
vervlogen periode schrijft hij zelfs:
Het zou nooit bij een van ons opgekomen zijn aan moeder te vragen hoe
het in het vaderlijk huis aan den Rolweg vergaan is, eens dat de broers en
zusters groot geworden waren. We dachten er niet eens aan en het lag
evenmin in haren aard ons daar iets over te vertellen. Veel later eerst
hebben wij, met brokken en stukken het een en ander vernomen, meest
bij toeval of door buitenstaanders en laatst uit de familie-brieven bewaard
in het Gezelle-archief.121
Dat beperkte bronnenarsenaal is in de Kroniek oorzaak van lacunes. Streuvels blijkt
aan geen kanten te weten wanneer zijn nicht Maria overleden is: ‘hoe of wanneer zij
gestorven is, vermeldt de geschiedenis niet.’122 Over de vrouw van George Gezelle,
‘Stiene’, noteert hij dat ze ‘waarschijnlijk Justine’ heette.123 Een notitie van J. Hugelier
ten behoeve van F. De Vleeschouwer geeft aan dat ze ‘Ernestine Walraet’ heette.
Streuvels vertelt ook, naar aanleiding van zijn bezoek aan Caesar Gezelle in Ieper,
dat diens zussen Hortense en Maria Gezelle maar ‘korten tijd’ bij hem verbleven en
dat ze algauw, na ‘woorden’, naar Brugge vertrokken. In werkelijkheid, geeft Hugelier
aan, verbleven ze van kort vóór (én tijdens) de eerste wereldoorlog in zijn buurt en
zorgde hij ‘bijna vijf jaar’ voor hen. Over Karel en Lisa Lateurs jaren in het
Gezellemuseum schrijft Streuvels: ‘Zij hebben er samen twee keer den oorlogstijd
doorgemaakt’. Dat is duidelijk fout aangezien het museum in de eerste wereldoorlog
nog niet bestond. En wanneer hij beweert
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Vader en moeder Gezelle zijn dus niet voor 1869 of 1870 naar Heule bij
hun oudste dochter komen inwonen, en moeten dus ettelijke jaren alleen
kortgewoond hebben in den Rolweg,124
gaat hij voorbij aan de jaren 1869 tot begin 1871 toen Pier-Jan Gezelle en zijn vrouw
Monica te Brugge in de Schouwvagersstraat nabij de Smedenpoort woonden. Indien
hij met zijn bewering over het huis ‘in den Rolweg’ overigens de woning bedoelt
die ze tot 1868 betrokken aan de overkant van Gezelles geboortehuis - een
aannemelijke veronderstelling - is ‘kortgewoond’ een betwijfelbare term. Deze
woning pachtten ze eerst aan Isabelle Lycke, de weduwe van hun buurman-hovenier
Joannes Van Iseghem,125 en later aan Leocadie Dewynter, de weduwe van hotelier
Désiré Van Poucke. De grootte ervan kunnen we nagaan op de kaart van Popp uit
1865: indien ze dit gebouw helemaal benutten, beschikten ze over meer ruimte dan
in het geboortehuis, waar ze - toen nog met kleine kinderen - slechts enkele kamers
voor zichzelf hadden. Het domein dat bij de tweede woning hoorde was kleiner, maar
had nog altijd een oppervlakte van 4500 m2.126
Het voorbehoud dat we bij dit laatste citaat moeten maken is exemplarisch omdat
het ons noopt tot een fundamentele beschouwing over het soms hypothetische karakter
van de Kroniek, zeker bij beweringen over de periode die aan Streuvels' eigen
ervaringen voorafgaat. De lezer lette op de formulering: de Gezelles ‘moeten dus’.
Enerzijds relativeert de auteur zijn fragmentarische herinnering door enige
onzekerheid aan te geven, maar anderzijds schuift hij met veel minder aarzeling
deductie en veronderstelling tussen de feiten in. Aan zijn inwonende grootmoeder
heeft hij maar vage herinneringen. Hij valt dus vooral op getuigenissen van zijn
moeder terug. Toch schakelt hij over op wat we een ‘veronderstellende manier van
vertellen’ kunnen noemen:
Zij zal wel teruggetrokken en stilzwijgend haar laatste jaren in onzen
huiskring verleefd hebben, afkerig van het kindergeschrei
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- oorzaak dat haar beeld zo onduidelijk in mijn geheugen gebleven is. Van
hare ziekte, haar overlijden en begrafenis heb ik niets onthouden. Wellicht
zullen wij, kinders, voor die omstandigheid buiten huis zijn gebracht
geweest. Als knaap heb ik later opgemerkt dat er in de takken van den
lindeboom op het kerkhof, waarschijnlijk boven haar graf, - een kroon
heeft opgehangen in een soort geel gleier, die in mijn kinderverbeelding
denken deed aan een kolf maïsgraan. Die kroon zal wel een daad van
eenvoudige piëteit geweest zijn van haar zoon Guido.127
Zulke passages kunnen we, op de keper beschouwd, alleen maar problematisch
noemen. Om te beginnen is er alweer de modaliteit: ‘Zij zal wel [...]’, ‘Wellicht
zullen wij [...]’. Alle vaste grond is meteen uit de beweringen verdwenen. Niettemin
poneert de tekst een oorzakelijk verband tussen Monica Devrieses (eventuele?) afkeer
van ‘kindergeschrei’, haar teruggetrokkenheid (dat ‘zal wel’) en het feit dat de bijna
90-jarige auteur haar bij het schrijven nog nauwelijks voor ogen ziet. Bij haar dood
was hij een kleuter van drie jaar en half. Wat herinneren volwassenen zich van mensen
die ze op die leeftijd gekend hebben? Bovendien heeft hij als ‘knaap’ - jaren later
dus - op het kerkhof een kroon in een lindeboom gezien: ‘waarschijnlijk’ boven haar
graf. Zeker is dat dus niet. Toch gaat de hypothese verder: ‘Die kroon zal wel een
daad van eenvoudige piëteit geweest zijn’. Op een kerkhof allicht, maar van haar
zoon Guido? Waarom niet van al haar kinderen samen? Van zijn moeder, Louise?
Of van Monica's eigen familie, de Devrieses? Die hebben haar toch ook gemist? Die
vragen zijn allemaal mogelijk, tenminste indien die kroon ook voor haar bedoeld
was - want zelfs daarvan zijn we niet zeker.
Streuvels probeert zijn vermoedens en veronderstellingen vanuit zijn aanvoelen wel
eerlijk te motiveren, maar we moeten op onze hoede zijn bij beweringen als:
‘vermoedelijk in de randgemeente Heule’;128 Pieter Devriese (‘misschien deze van
het stamtafeltje’);129 ‘Die tekst zal voorzeker opgesteld zijn door zijn oudsten zoon
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Guido; gelijk deze eveneens zal gezorgd hebben voor [...]’;130 ‘Het moet wel zijn dat
de kinders die eergierigheid [...] hebben meegekregen’;131 ‘Ik heb altijd den indruk
gehad dat’;132 ‘Ik weet niet of het verbod [...] was opgelegd, het zal eerder [...]’;133
‘tante [...] moet daar dien indruk opgedaan hebben’;134 of ‘het zullen wel sprookjes
geweest zijn [...]’.135
Met stelligheid verzekert hij aan zijn lezers bijvoorbeeld dat hij door de verhalen
van zijn moeder ‘om zo te zeggen’ is opgegroeid ‘in de atmosfeer van haar ouderlijk
huis’.136 Vanuit die verbeeldende inleving waagt hij het zelfs te vertellen hoe zijn
grootvader Monica Devriese het hof moet hebben gemaakt. Het verhaal van zijn
‘groottante uit Sint-Katharina-Kapelle’ daarover smukt hij op met pittoreske details.
Als jong meisje was Monica Devriese eens te Gezelles op bezoek en door
oorzaak van slecht weer, verlaat in den avond moeten naar huis gaan.
Schuchter en bevreesd gelijk men haar kende, dorst men haar niet alleen
door donker laten vertrekken. En het toeval wilde dat de jonge Petrus
Gezelle de enige aangewezen persoon was om het meisje uitgeleide te
doen. Welbespraakt heeft Petrus van die uitzonderlijke gelegenheid gebruik
gemaakt om Monicatje blauwe bloempjes op te vesten; hij heeft er maar
op losgepraat. En wie weet hoe de poëzie van den zomeravond, met
maanschijn en geur van vlier en hooi er toe geholpen hebben om het hart
van het maagdeke week te stemmen. Petrus zal het bij die ene sentimentele
avondwandeling niet gelaten hebben en er verder zijn werk van gemaakt
om het hart van het meisje te veroveren.137
Een onmogelijk gegeven wordt hier een uitgebreide literaire vertoning. Eerst de
feiten: Pieter-Jan Gezelle was afkomstig van Heule maar had zich na de dood van
zijn moeder in Kortrijk, in 1828 in Gent en daarna in de Rolweg gevestigd. Zijn
toekomstige vrouw woonde in Wingene; ‘zo'n kleine dertig kilometer’, merkt Garmt
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Stuiveling op, daarbij nog wijzend op chronologische anomalie.138 Dat het zo laat
geworden was, kwam volgens Streuvels door ‘slecht weer’. Maar bij het ‘uitgeleide’
doen heeft de versierder het geluk aan zijn kant: hij krijgt ‘de poëzie van den
zomeravond’ mee, zelfs ‘maanschijn en geur van vlier en hooi’. De romance verschilt
grondig van de zakelijke vaststellingen. Monica's zus, ‘zuster Ursula’, was
kloosterlinge in het gasthuis van de Bijloke te Gent. Pieter-Jan Gezelle werkte er als
tuinier. Zij stuurde hem op een dag met een boodschap naar haar thuis in Wingene,
waar Monica nog inwoonde. Over het weerbericht van toen is er ons niets bekend.
Er is wel een andere pittige zekerheid: in Sint-Katarina-Kapelle had Streuvels
helemaal geen groottante.139
Soms gebeurt in de Kroniek ook het omgekeerde: elementen worden zo gefilterd dat
de toedracht stilgezwegen of opgeschoond wordt. Weglatingen veroorzaken dan
bedoelde hiaten in het totaalbeeld. Stuiveling merkte bijvoorbeeld al op dat van de
vijf kinderen Gezelle er slechts vier een hoofdstuk toebedeeld krijgen: Guido, Romaan,
Jozef en Florence. Streuvels behandelt zijn moeder Louise wel tussendoor, ook in
hoofdstukken over de Lateurs, maar voor haar reserveert hij geen afzonderlijk deel.
Zo staat zij ook niet in het rijtje dat de familiale ‘onhebbelijkheid’ illustreert.
Stuiveling ziet hiervoor een verklaring: de bejaarde Streuvels had het volgens hem
moeilijk met haar ‘tot oneerlijkheid neigende overdrijving waarmee zij in de verhalen
aan haar kinderen zowel haar ouders als haar broer Romaan een sociale en morele
grootheid had toegedicht die hun volstrekt vreemd was’.140 Hij spaarde haar dus niet
in zijdelingse opmerkingen, bijvoorbeeld wanneer hij zijn zus ‘de hebbelijkheden
van moeder’ toedicht.141 Hij stoorde zich eraan dat Louise Gezelle zich boven de
vrouwen van de buurt verheven achtte142 en hij bekent dat ze hem soms diep kwetste.
Ze stelde hem voor, ‘waar het pas gaf’,
als: onze lelijkaard, tegenover mijn broer die een aanvallige, zachtaardige
jongen was; ik integendeel een gestuikte knul met
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vlaspezelig stekelhaar en een aangezicht vol sproeten. Ik heb er dus wel
moeten aan geloven. Daardoor is door heel mijn jeugd een hinderend
gevoel bijgebleven en ‘le moi est haïssable’ in mij bevestigd geworden.
Ik was schromelijk jaloers van jongens met bruin kroezelhaar,
schoongevormde neus en kin. Ik voelde mij tegenover anderen
achteruitgezet, heb er door geleden, mij ongelukkig gevoeld. Veel daarvan
heb ik niet kunnen overwinnen en heeft op mijn karakter blijven inwerken.
Zijn jeugd noemt hij ‘triestig’ en ‘troosteloos’. Hij krijgt, schrijft hij, ‘nog altijd
tegenzin’ en een ‘onbehagelijk gevoel’ wanneer hij zijn eigen stem in een opname
hoort of zijn gezicht in een spiegel bekijkt.143 Zelfs de rimpels in het gezichtje van
zijn pasgeboren dochter betrekt hij met weinig fraaie woorden op zijn eigen uiterlijk:
‘Dat verrunseld gelaat, met de toegeknepen ogen, gesloten mondplooi, met de ernstig,
kwade uitdrukking op het wezen, - ik meende er mijn eigen evenbeeld in te
herkennen’.144
Toch is er o.i. nog een andere reden denkbaar waarom Louise Gezelle geen apart
hoofdstuk kreeg toebedeeld. Die keuze zou de auteur ongetwijfeld verplicht hebben,
zoals in de hoofdstukken over haar broers en zus, om het biografische verloop van
de feiten enigszins te respecteren. Voor de jeugd van Louise lag dat bij een publicatie
in het Vlaanderen van 1960 wat moeilijk. Omfloerst strooit Streuvels ‘vage
mededelingen’ uit over ‘haar veronderstelde betrekking als gouvernante bij een rijke
familie’.
Van Louise is het minder bekend hoe zij een betrekking gevonden heeft.
Doch het is wel geweten dat zij van aanpakken wist en praktisch was
aangelegd. Er wordt verondersteld dat zij een betrekking zal gekregen
hebben als gouvernante bij rijke lieden. Hier en daar is er bij ons daar iets
over uitgelekt door 't geen zij er over heeft laten vermoeden. Zij heeft te
Menen verbleven en later te Roubaix. Hoe zij daar met Camille Lateur,
die er op 't ambacht van kleermaker was, in kennis gekomen mag zijn,
daar
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werd nooit over gesproken. Zij is er getrouwd (jaartal onbekend), en blijven
wonen; hun eerste kind is er geboren in mei 1866. Bij 't uitbreken van den
oorlog zijn zij naar Heule gekomen.145
‘Er wordt verondersteld dat’ en er ‘werd nooit over gesproken’: dat hebben we al
vaker gelezen. Bovendien werd er in 1866 inderdaad een kind geboren, maar dat was
haar tweede. Stuiveling:
Zoveel is zeker, dat Louise Gezelle in 1864 te Roubaix werkzaam was als
naaister; zij huwde er op 6 juni 1865; haar eerste kind, Marie, werd er al
op 30 juni 1865 geboren maar overleed vier weken later; haar tweede kind,
eveneens Marie gedoopt, is van mei 1866; een zoon, in januari 1869
geboren, overleed er in juni 1870. Korte tijd daarna verhuisde het echtpaar
Lateur met het ene dochtertje van Roubaix naar Heule, wegens de inmiddels
op 19 juli 1870 uitgebroken Frans-Duitse oorlog.146
Achter de ‘veronderstellingen’ in het boek gaan er dus tegengestelde intenties schuil:
zowel verbeeldend aanvullen als behoedzaam toedekken wat beter niemand weet.
Er is echter nog een derde beweging, waarbij subjectieve inzichten van de auteur de
feiten inkleuren, soms ook in negatieve zin. We illustreren met zijn verslag over
gebeurtenissen in de zomer van 1862. Romaan Gezelle liep toen als ‘vuurwerkmaker’
in Brugge een ernstig letsel op bij het opblazen van de grondvesten van de
Katelijnepoort.147 Verriest beschreef dit al in 1899, zich beroepend op een rechtstreekse
bron, het slachtoffer zelf:
Eenen avond sprong de mijne daar hij ervooren stond, en hij lag, verblind
en met gemorzeld been onder de puinen voor de andere mijnen die ook
springen moesten. - 't Is hij die 't mij vertelde: ‘met den vinger stak ik mijn
gezwollen oogleên op en zei: 't en is niets, ik zie! Op mijne vuisten trok
ik mij achterwaarts tot voor en beneden de andere mijnen, en lei mij plat.
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Zij sprongen boven mijn hoofd, en ik bleef liggen zonder verder rampe,
welgezind.’
Dikwijls ben ik hem gaan bezoeken in St Jans hospitaal. Hij lag daar op
dat wit, wit beddeken, onder eene fonteine die dag en nacht dropte op zijn
gesmeierd been. De helft van zijn aangezicht was nog zwart van 't poer;
't overige en zijn forsche hals, bleek en gemagerd teekenden af, geweldig,
- en hij scheen mij een leeuw te zijn die leed en zweeg. ‘Niemand, zei hij
mij, niemand en zal mij zeggen, dat er niet entwat in de nature en gebeurt,
in den overgang, te middernacht!’ - Hij genas en wrocht voort.148
Caesar Gezelle, de zoon van Romaan, gaf later de volgende versie:
Vader had de gaten doen kappen, had er zijn kruitkardoezen in laten glijden,
ze dan toegemaakt, en dan had hij 't vuur aan de lont gestoken. De lonte
brandde tenden, maar niets 'n ontplofte; vader deed uit voorzichtigheid de
mensen achteruitgaan en naderde dan zelf om te zien wat er uit de haak
was.
Op 't zelfde ogenblik ging de slag en vloog vader achterwaardover. Dagen
nadien ging de mare van mond tot mond, dat de man van de
Kathelinepoorte dood was.
Maar er was niets van, al was 't ellendig genoeg gesteld met hem: hij was
zwart als een moor opgeraapt, over geheel zijn lichaam verbrand en zijn
been afgeschoten.149
‘Afgeschoten’ is zoniet een heroïsch overdreven, dan toch een dubbelzinnig woord.
Het leidde tot de geregeld opduikende interpretatie dat Romaan zijn been effectief
verloren had.150 Streuvels kan het verhaal in familiekring hebben horen vertellen en
beschikte wellicht ook over de twee geschreven versies toen hij zijn Kroniek
samenstelde. Hij vernederlandst wat ongelukkig de plaatsnaam (‘Katharinapoort’),
maar inzake het letsel is hij preciezer dan Caesar: hij schrijft dat het been ‘verpletterd
werd’. Tegelijk legt hij echter een volslagen arbitrair verband tussen het ongeval uit
1862 - bij de samenstelling van de Kroniek net geen eeuw geleden! - en ru-
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zie in de Rolweg. Na een uitweiding over Gezelle, de Kortrijkse ‘Katherientjes’ en
de vele ‘doodsantjes’ die zijn oom samenstelde, beschrijft hij de feiten uit ‘dien
tijd’.151
In dien tijd moet de onenigheid in het gezin aan den Rolweg nog
aangegroeid zijn en de wrijvingen kwetsender daar ze met een half woord
uitgesproken werden, of met een scheve toespeling, uit een opgekropt
gemoed. Met grootmoeder was er geen huis meer te houden. Zij
vertroetelde haar jongsten zoon en voor de rest was zij in alles keeraafs
en rakerooiend. Grootvader trachtte, als de eeuwige optimist, den hopelozen
toestand te verbloemen, alhoewel er geen uitkomst te verwachten viel. Het
zal bij zulk een uitbarsting geweest zijn dat Romain besloten heeft er uit
te trekken en op zijn eigen te gaan wonen. Het moet in hevige ruzie gebeurd
zijn want, toen hij als vuurwerkmaker de Katharinapoort had doen springen,
en zijn been verpletterd werd, heeft men hem niet naar de ouderlijke
woning gebracht om er verzorgd te worden, doch naar 't hospitaal gevoerd.
Nu de enige broodwinner was weggevallen, werd de toestand hopeloos
[...]152
Dat Romaan ‘de enige broodwinner’ was, strookt alvast niet met de werkelijkheid:
ook later, toen hij al in de Schouwvagersstraat woonde, was vader Pier-Jan Gezelle
zelf nog als boomkweker en hovenier werkzaam. Eens te meer is in deze passage de
dosis veronderstelling en interpretatie bedenkelijk: ‘Het zal bij zulk een uitbarsting
geweest zijn [...]’, maar vooral: ‘Het moet in hevige ruzie gebeurd zijn want [...]’.
De anekdote staat niet toevallig in het hoofdstuk ‘Scherpe trekken’, dat het
uiteenvallen van de familiebanden behandelt.153 Het argument dat deze visie moet
staven, stelt echter weinig voor: na het ongeval bracht men de gekwetste niet naar
de Rolweg. Dat is op zich niet al onlogisch omdat Romaan, geboren op 13 januari
1832 en toen dertig jaar oud, op 19 mei net op kamers was ingetrokken in het Genthof,
nr. 77. Hij woonde dus niet meer thuis. Belangrijker echter: gezien de
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ernst van de verwonding lag transport naar de Rolweg beslist niet voor de hand. Wat
moest men thuis met een zwaar gekwetste, volwassen zoon? Overigens bedraagt de
afstand van de Brugse Katelijnepoort naar het Sint-Janshospitaal in de Mariastraat
maar een paar honderd meter. Het zorgwekkende van Romaans toestand blijkt
bovendien uit het verslag van 1899: hij bleef lang gehospitaliseerd want Verriest
ging hem ‘dikwijls’ bezoeken. En dat de vereiste behandeling voor die tijd behoorlijk
technisch was moge blijken uit de ‘fonteine die dag en nacht dropte op zijn gesmeierd
been.’ Moet dit nu bewijzen dat Romaan thuis ‘in hevige ruzie’ vertrokken was,
‘want’?
We weten ook hoe het met Romaan verder verliep:
in het St.-Janshospitaal, waar Romaan verpleegd werd, achtte men het
geraadzaam hem voor te stellen het gebroken en ‘gesmeierd’ linker been
te amputeren, wat door de verontwaardigde patiënt kordaat werd geweigerd
met de brutale verklaring: ‘Ik kreveer liever met twee poten, dan te moeten
leven met één’. Hij heeft zijn been kunnen behouden, maar het is zijn
verder leven lang stijf gebleven, zodat hij een kreupele gang had. Na de
genezing heeft Romaan zich met een gaanstok moeten behelpen om zich
te kunnen verplaatsen: deze handicap heeft hem niet verhinderd zijn
meerzijdige bedrijvigheid voort te zetten.
Het zal wel minder bekend zijn, dat het verminkte been tot driemaal toe
gebroken is geweest: de eerste maal ingevolge de vermelde ramp aan de
Kathelijnepoort, een tweede maal omdat werd vastgesteld, dat het verkeerd
was ingezet geworden en ten slotte een derde maal omdat Romaan
ingevolge een nachtmerrie - hij droomde nl. dat hij aan het vechten was!
- zo heftig met zijn been tegen de bedsponde was te keer gegaan, dat een
nieuwe breuk werd opgelopen.154
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Nog een ander voorbeeld van al of niet bedoelde ‘inkleuring’. We weten dat Streuvels
niet hoog opliep met zijn neef Sef, de kunstschilder. Die trouwde in 1912 en ging in
Moen wonen met ‘een perel van een vrouw’ - geen onopvallende typering overigens.
Ze heette Alice Vuylsteke, was de dochter van de lokale koster-organist en een
verwante van Streuvels' echtgenote. J. Hugelier deelde aan F. De Vleeschouwer mee
dat Streuvels bij haar een blauwtje gelopen had, wat de ‘bitsige, blijvende haat van
weerskanten’ verklaren kon. Hij baseerde zich daarvoor op een bewering van Hortense
Gezelle, een dochter van Romaan.
Wanneer Streuvels het heeft over het overlijden van Alice Vuylsteke op woensdag
4 april 1917 (in de Kroniek foutief op vrijdag 6 april geplaatst) beweert hij over Sef:
Omdat hij in onenigheid gevallen was met den pastoor der parochie en
hem de verdienste van een plechtige uitvaart niet wilde gunnen, heeft hij
er niet voor gezwicht de familie de schande aan te doen, zijn vrouw te
laten begraven in den namiddag, met een simpel lof!155
De Vleeschouwer laat zich veel positiever uit. Op grond van de data moeten we hem
ook bijtreden wanneer hij hierover Streuvels op de korrel neemt.
Naar mij werd medegedeeld door familieleden en door de Hr. Henri
Sulmont, was Jozef Gezelle integendeel zeer bevriend met de pastoor.
Alix Vuylsteke overleed op 4 april 1917 - tijdens de Goede Week! - Zij
werd ter aarde besteld met een ‘zinking’ op Goede Vrijdag. Naar de
voorschriften van de toen geldende liturgie waren de laatste drie dagen
van de Goede Week een requiemdienst en klokgelui uitgesloten. Na Pasen
ging de gebruikelijke lijkdienst in de parochiekerk door. Gezien de vete
tussen Jozef en St. Str., werd deze laatste niet uitgenodigd naar die dienst.156
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Het valt evenmin aan te nemen dat er over het latere leven van Sef ‘niets meer
geweten, niets meer te vertellen’ is zoals Streuvels beweert. Enkele bladzijden verder
lezen we trouwens over het vervolg daarvan waar het - zoals we al aangaven - over
Malvina gaat, van wie het lijk door Sef ‘opgebaard en van oppe te neer in de bloemen
gezet [was], met al zijn schilderijen er omheen’.157 Sef zou verklaard hebben: ‘Bij
groot verdriet moet men huilen of fluiten, en ik fluit!’ Hierop alluderend rondt
Streuvels de typering van zijn neef af met een nogal cynische opmerking: ‘Hij heeft
nog enkele jaren gefloten in volkomen eenzaamheid.’ Contact lijken ze niet meer
gehad te hebben. ‘Het was oorlog’, lezen we, ‘en iedereen op zijn eigen aangewezen.’
Overtuigend klinkt het niet: in 1918 was die oorlog gedaan, Jozef Gezelle leefde tot
11 juli 1938 en Moen ligt maar acht kilometer van Ingooigem. Daar stond het
Lijsternest op zijn ‘tumulus’, zijn ‘aardmote’ - de plek waar Streuvels, als vanop ‘de
berg Sion’, zo graag de streek overschouwde...158
J. Hugelier corrigeerde in een notitie voor F. De Vleeschouwer:
die voorstelling van dat opbaren [...] schijnt als bedoeld om nonkel Sef
als ‘getikt’ te doen doorgaan.
Malvina is gestorven op 17 april 1938, om 8½ 's avonds, Jozef Gezelle
overleed (niet op 11 juli 1938, Kron. blz. 95) maar op 14 juni 1938, rond
12½ u., 's nachts. (de nacht tussen 13 en 14 juni). Dat fluiten kon dus maar
een maand en 27 dagen geduurd hebben.
De zuster van Malvina en haar man zijn aanhoudend bij hem gebleven, in
zijn huis, (volkomen eenzaamheid) tot na de begrafenis en het huis dan
opgesloten werd [sic], de sleutel door de notaris meegenomen zijnde.
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Een nachtegaal met een fonoplaat
Met een argument zoals bij Sef, afstand, verhult Streuvels ook zijn moeizame
verhouding met Caesar Gezelle. Ondanks wederzijdse hartelijkheid tijdens hun jeugd
liep de relatie op de klippen. Caesar werd in 1913 onderpastoor in Ieper: ‘Een
levensperiode was afgesloten. De afstand alleen zou een wijziging brengen in ons
verkeer, en in onze betrekkingen.’159 We belichtten in een vroegere bijdrage al
uitvoerig deze problematische situatie.160 We gaven meningsverschillen aan, o.a.
uiteenlopende standpunten over de kwaliteit van literatuur;161 bij het obstakel van de
afstand plaatsten we vraagtekens. Het wordt naar onze mening trouwens wat erg
doorzichtig beklemtoond door de emfatische toevoeging van dat woordje ‘alleen’.
Een heikel moment in de verhouding tussen de twee neven blijkt het al vermelde
communiefeest van 1916 geweest te zijn, toen Caesar Gezelle niet opdaagde.162 Hij
zou geantwoord hebben dat hij ‘belet’ was. We hebben aangetoond dat dit, gezien
de ligging van front en spergebied en gezien Caesars verblijf in Versailles, onmogelijk
kan kloppen. Toch houdt Streuvels vol dat men het feest toen opzettelijk een week
verschoven heeft. ‘Aan tafel hebben we dan een telegram gekregen uit Ieper, met
gelukwensen, en Cesar is niet verschenen. Wat was er gebeurd? Mysterie. Het is het
laatste geweest wat ik van hem voor het verder leven vernomen heb.’163 Het valt
nauwelijks te geloven, ook al omdat Ieper toen zowat plat gebombardeerd was.
Bovendien staat er vier regels verder: ‘Bij de beschieting van de stad Ieper is Cesar
gevlucht [...] en [heeft hij] een toevlucht gevonden te Versailles.’ We kunnen alleen
maar verwonderd de wenkbrauwen fronsen.164
Caesar Gezelle van zijn kant zou naar aanleiding van de wrijvingen tussen Streuvels
en zijn broer Sef verklaard hebben: ‘'t Is voor Sef dat ik Streuvels gelaten heb.’ Die
bewering kan een inhoudelijke aanvulling betekenen bij onze vroegere tekst over de
verwijdering tussen beide neven.165 Ook het stuk over Caesar Gezelle
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besluit Streuvels door te wijzen op zoiets als vanzelfsprekende verwijdering: ‘Hetgeen
ik van hem nog vernomen heb is uit de verte gebeurd en van horen zeggen.’166 Naar
aanleiding van Ingooigem I en II zag Stuiveling nog een andere verklaring: ‘Blijkbaar
had Streuvels een onoverkomelijke tegenzin om zich uitvoeriger met dit verwante,
maar in wezen mislukte leven bezig te houden.’167
In ieder geval heeft Streuvels zijn neef pijnlijk getroffen met een uitlating over diens
literair werk. Caesar verklaarde daarover bitter: ‘De groote Streuvels heeft zich
gewaardigd een oordeel uit te spreken over mijn voorlaatste boek Solitudo, hij noemt
het uit zijn hooghartige grootheid: het werk van een neurastheniker!...’168 Die krasse
formulering is in de Kroniek in ieder geval niet aanwezig; Solitudo heet er ‘een vlucht
in de eenzaamheid’, zonder meer. Van latere werken zoals Vlaamsche verhalen en
Wellevendheid zegt Streuvels gewoon dat hij ze niet kent en dat ze niet meer te vinden
zijn.169 In verband met de prozaschetsen Uit het leven der dieren citeert hij dan weer
een lovende kritiek uit Dietsche Warande en Belfort.170 Jules Persijn had de tekst
over de nachtegaal in dat werk een ‘prachtstuk’ genoemd, wat de lezer even laat
veronderstellen dat Streuvels die visie misschien zal bijtreden; maar hij stipt terloops
aan dat deze recensent ‘het hoogste gezag in de katholieke literaire kritiek’ was niet meteen een onschuldige mededeling - en maakt daarna zowel boek als recensie
af met enkele snijdende pennentrekken:
Allemaal schoon gezegd, maar een nachtegaal die bewust van zijn zang,
er zulke ontboezemingen op nahoudt en er zelfs God bij te pas brengt, is
voor mij een opgevulde vogel met een fonoplaat in zijnen buik. Dat was
goed in den tijd, toen de beesten spraken en niemand dat raar vond.171
Hij vergelijkt wel met een gedicht over de nachtegaal door Guido Gezelle, maar dat
in diens debuutbundel bijvoorbeeld het ‘schrijverke’ gelijkaardige schoolse
beschouwingen ten beste had gegeven
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was misschien vermeldenswaard geweest indien het toch maar om de inhoudelijke
aspecten van de literaire verbeelding ging.172 Dat gebeurt echter niet: we krijgen
brandhout. De daarop volgende passage kamt het boek ongenadig af, niet eens terecht
wanneer er bijvoorbeeld staat dat Caesar ‘Reynaert de Vos’ en ‘La Fontaine’ had
moeten ‘raadplegen’. Er is geen enkele reden om te betwijfelen dat Caesar na de
humaniora en twee jaar Germaanse in Leuven beide werken wel degelijk kende; hij
wilde met zijn oeuvre alleen de satirische toer niet op. In dat licht komt het schrijnend
over om de opdracht te lezen die Caesar Gezelle eigenhandig neerschreef in het
exemplaar dat hij aan Streuvels cadeau had gedaan: ‘Aan dierbare Koos en Nichte
Streuvels - Welgenegen. Caes. Gezelle. 28/X/1911.’173
Bij dat alles is er nog een andere kritische vraag op zijn plaats, namelijk hoe goed
Stijn Streuvels en Caesar Gezelle elkaar wel kenden en hoe ‘open’ ze onderling over
hun zielenroerselen op de duur nog waren. Streuvels noemt de relatie tussen Caesar
en August Cuppens ‘wederzijdse vriendschap [...] van langen duur met veel joliet’.
Caesar Gezelle laat zich in Mijmeringen over ‘Pastoorke Cuppens’ en over een nooit
verteerde ‘flauwe spreuk’ van hem echter uiterst verbitterd uit.174
Het valt niet mee om al deze vaststellingen correct in te schatten. Laten we maar
gewoon besluiten dat Streuvels niet alle personen in zijn overzicht met evenveel
mededogen portretteert. Stuiveling vond zijn typering van Caesar Gezelle ronduit
‘onbarmhartig’.175 De Vleeschouwer, die Streuvels' literair werk overigens sterk
waardeerde, oordeelde fel afwijzend over dat aspect van de Kroniek:
hoewel hij onbetwistbaar ‘the right man in the right place’ was om het te
doen en, merk wel, het vooral met meer gezag te doen, dan welke andere
biograaf ook het zou vermogen, toch is het mij als vele anderen (zowel
buiten als binnen West-Vlaanderen) met teleurstelling en onbehagen
opgevallen, dat hij daar-
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bij, vooral ten overstaan van Caesar en van diens broeder Jozef, niet altijd
de familiale omzichtigheid, de goedgunstige tegemoetkoming en zelfs niet
de objectiviteit aan de dag legde, die nochtans vanwege een auteur van
zijn formaat moesten worden verwacht.
[...] maar - met alle eerbied en rechtzinnige erkentelijkheid voor zijn
prominent kunstenaarschap! - ben ik van oordeel, dat hostiele gevoelens
geenszins de àl te loslippige en misplaatste manier wettigen, waarop hij met beroep op Gezelliaanse onhebbelijkheden, waarvan hij nochtans zelf
bepaald niet helemaal was vrij te pleiten - die verwanten in hun hemd heeft
gezet en omzeggens als ‘quantités négligeables’ postuum heeft afgetakeld.176
Het is een zwaar verdict, maar Streuvels zou dit misschien niet eens ontkend hebben:
hij rekende zichzelf nu eenmaal ook bij de groep die met de ‘hebbelijkheden’ geplaagd
zat.177 Dat illustreert hij eenmaal trouwens overduidelijk met de Kroniek zelf: hij
bepleit openheid en onbevangenheid, maar Sef Gezelle - die in zijn omgang met
vrouwen van hoekige onhandigheid weinig last bleek te hebben - wordt uitgerekend
om die reden duchtig de mantel uitgeveegd.
Van Brugge kwam hij hier in de streek op bezoek bij vrienden en familie
van ons, waar wij hem indertijd hadden binnengebracht en hij alzo kennis
had opgedaan. Maar nu deed hij het buiten ons om. Hij stelde er zich aan,
geaffecteerd als affabele, galante jeune premier bij de meisjes; haalde
flauwiteiten uit met bloempjes en briefjes... Hij heeft inderdaad altijd den
aanleg gehad, waar hij met het vrouwelijke in contact kwam, verliefd te
doen. In tegenstelling met den familie-aard der Gezelles, die hun
hartsaandoeningen in hun binnenste verborgen hielden, strooide hij die
openlijk uit.178
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Een merkwaardige passage: Streuvels, tot zijn eigen ongenoegen gekneld in het
keurslijf van afkomst en milieu, ontpopt zich in een onbewaakt moment plotseling
als de verdediger van de gereserveerdheid waar hij het 150 bladzijden moeilijk mee
heeft. Zo gezien verwondert het dan ook niet dat hij de redactie van Biekorf op een
dag verzocht om Gezelles ‘biechtbriefjes’ - met aantekeningen over volkse erotische
woordenschat - terug te krijgen... zodat hij die kon verbranden.179

De Kroniek en de andere werken
Veel personages en thema's in het literaire werk van Streuvels hebben met zijn eigen
biografie te maken. Het is normaal dat sommige daarvan ook in de Kroniek opduiken.
We ontmoeten Jantje Verdure uit Heule, bij wie hij een tijd werkzaam was als
bakkersknecht, ‘op de plaats tegenover ons deur’: ‘een gemoedelijk, kalm, zorgvuldig
ventje die het in zijn werk niet te lastig miek.’180 Hem en zijn vrouw Treze, ‘die de
reputatie had van een kwaad wijf’, had hij al beschreven in ‘Jantje Verdure’ in 1904.181
Door het gebruik van hun namen in de novelle haalde hij zich na hun overlijden
trouwens bijna een rechtszaak wegens laster op de hals.182 Horieneke, in de Kroniek
tweemaal vermeld, was personage in ‘Lente’.183 De spanning tussen stad en dorp,
een constant terugkerend motief in zijn oeuvre, heeft Streuvels aan den lijve ervaren
toen hij na zijn opleiding in Brugge naar Avelgem moest terugkeren.184 Zo vallen er
veel elementen op te sommen. De Vleeschouwer vroeg zich zelfs af of de boerenfiguur
in De vlaschaard niet door Romaan Gezelle geïnspireerd kon zijn.185
Belangrijker dan overeenkomstige figuren of passages zijn echter overeenkomstige
visies. Streuvels was op de eerste plaats literator. Zijn wereldbeeld en zijn kijk op
de mens en op diens lot spelen in de Kroniek een rol, al behandelt het boek
familieaangelegenheden
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en personen die hij in levende lijve gekend heeft. Speliers zag hier een opmerkelijk
verband:
Als je Streuvels' laatste werk, Kroniek van de familie Gezelle (1960) leest,
één lang in memoriam, besef je beter waarom hij op zo'n magistrale wijze
het mechanisme van de dood en de ritus door kerk en maatschappij omheen
de dood geweven, heeft kunnen beschrijven. Streuvels stond, van meetaf
aan, dicht bij de dood.186
Weisgerber beweerde dat Streuvels' romantalent het best tot zijn recht komt bij de
tekening van ‘ongecompliceerde karakters’, ‘met name kinderen, bruten en slaven’.
In zijn boeken zijn de meeste personages weinig spraakzaam, zelfs gewoon zwijgers:
De taal wordt als communicatiemiddel overbodig omdat iedereen van de
mening van de anderen op de hoogte is. Bovendien, ook op dat gebied
geeft het gebruik de toon aan: alles wat ongewoon zou klinken, wordt in
de doofpot gestopt.
Hij illustreert zijn bewering met voorbeelden uit ‘Lente’ en uit ‘Het leven en de dood
in den ast’, maar die vaststelling had hij ook kunnen doortrekken of terugkoppelen
naar veel biografische figuren in de Kroniek van de familie Gezelle.187
Ook Streuvels' observaties over de arbeid komen sterk overeen. Somber of opgewekt,
hij wordt altijd maar weer gefascineerd door het vaak mechanische karakter dat
daarbij een rol speelt: het zwijgend samengaan van automatismen bij perfect op
elkaar ingespeelde en toch van elkaar vervreemde individuen. We wezen vroeger al
op de opvallende parallellie tussen passages in ‘Het leven en de dood in den ast’ en
in De drie koningen aan de kust.188 In de Kroniek van de familie Gezelle beschrijft
hij op soortgelijke manier zijn nonkels Fik en Sarel bij het werk in de bakkerij:
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Alles wat ik hier te zien kreeg was nieuw en wonderbaar. Het gereedschap
en 't geen er mede gemaakt werd, de laaiende vlam in den oven - 't geen
er onder vorm van slappe deeg, op ijzeren platen werd ingeschoven en er
gemetamorfoseerd weer uitkwam als brood, boterkoeken, spekulaas,
peperbollen of mokken, met den prikkelenden geur, eigen aan ieder
product, die heel de bakkerij met damp en rook vervulde. Ik was nooit
moe er op te kijken en het was mij alles een wonder. Hier zag ik de nonkels
in hun element, hetgeen ze zwijgend, en vlot weg met hun handen
verrichtten, gelijk iets dat ze van buiten kenden, elk het voorgeschrevene
vervulden, zonder haperen - zo vast in hun bedrijf, dat het op spel geleek
of mechanisch werd uitgevoerd: geen stap verloren, ieder gebaar
doeltreffend. De nonkels kwamen mij hier voor in hun echte functie,
vergroeid met hun gereedschap, elk hun rol vervullend als in een
toneelspel.189
Ook de ast leek hem zo'n ‘toneel’, waar mannen werkten
zonder toeven of verpozen, ononderbroken, gehaast [...] in een eenbaarlijk
herhalen derzelfde beweging, het een door 't ander in gang gehouden,
voortgestuwd, zonder zichtbaar doel of uitkomst, oneindig, streng en
onmeedogend gelijk de wanhopig gispende regen, 't lijfelijk blazen van
de wind, de onafzienbare grauwheid der wolkenvracht die loodzwaar over
de wereld weegt. [...] Hetgeen zij hier uitrichten is het voortdurend herhalen
en herdoen, het wentelen in zotte kring, het vullen van een vat zonder
bodem, het trappelen ter plaats, arbeiden ten ondomme, waar niemand het
eind of 't begin, het doel of het nut van bespeuren kan...190
Streuvels had dat in een vroegere publicatie overigens als een wezenlijk kenmerk
van de Vlamingen naar voren geschoven:
De eerste, de algemene en bijzonderste karaktertrek van het Vlaamse Volk
is zijn onverdroten werkzaamheid, zijn drift, zijn
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lust, zijn jacht om te wroeten, blindelings, slaafs en zonder genade, te
porren aan de eeuwige taak die nooit afgedaan of voleindigd is. De geest
der Vlaamsche bevolking staat in het teken van werk: beulen is de
voornaamste levensvereiste, de plicht door de natuur opgelegd om, zonder
begeven of verpozen den dag in strange bezigheid te verdoen. Arbeid is
de levensoorzaak, een behoefte geworden, - iets gelijk ademhalen, eten
en slapen, - de eigenlijke reden van 't bestaan zelf.191

De wetten van Mendel
Met het nutteloze, zelfs zinloze karakter van de arbeid, een onvermijdelijk lot, en
met de beschrijving van werkzaamheden die blindelings het levensritme van de
wroetende mens determineren, komen we bij een fundamenteel thema in alle literair
werk van Streuvels: het fatum dat als een wolkenvracht ‘loodzwaar over de wereld
weegt’. Hij noemde het ‘de wreedheid die blijkt overal uit de gewone dingen’, iets
waar de mens onder voortsukkelt tot hij ‘afgebeuld, en tenden geleefd’ is.192 In het
verlengde van dat inzicht typeert hij het gezin Gezelle uit de Rolweg als een groep
personages uit een noodlottige familieroman:
Gelijk in veel gevallen was er hier de tegenstelling tussen ‘werkers’ die
voor het onderhoud moeten zorgen en de ‘heren’ die zonder werken,
moeten onderhouden worden. Van den enen kant: Louise en Romain,
tegenover Guido en Seppen, en daarbij de moeilijkheid in de geldwinning,
de benarde financiële toestand. Grootvader die er machteloos moest op
staan kijken en grootmoeder, niet in staat er bewilligend tussen te komen
om met een zacht woord de rakerooierije te beletten. Ondertussen zijn bij
iedereen van hen, in hun aard en karakter, de ‘hebbelijkheden’ ontwikkeld
die ze van vader en moeder hadden meegekregen en die als een fatum op
de hele familie zijn stempel heeft gedrukt.193
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Aan dat fatum schrijft Streuvels in zijn romans vooral kwade bedoelingen toe: ‘Deze
alomtegenwoordige en onafwendbare macht heeft het op de mens gemunt; zij verijdelt
zijn plannen en beschikt hem meestal tot het ongeluk voor.’194 De mens kan zijn lot
enkel dragen en het houdt hem klein. Stuiveling wees in dat verband op een opvallende
typering van Sef Gezelle in Ingooigem II:
Ik heb hem weten evolueren van lustige jongeling tot verzuurde jonggezel;
te laat getrouwd, zijn echtgenote verloren, verder, alleen, zijn misnoegdheid
tegenover de wereld verbeten en nu in verlatenheid gestorven. Iemand die
tegen stroom het leven heeft willen aanvatten, [...] de zuiverste exponent,
met al de hebbeen onhebbelijkheden belast, eigen aan de Gezelle-familie.195
Stuiveling noemt deze passage ‘van ongemeen belang’. Het toont volgens hem aan
dat Streuvels het onjuist achtte - onredelijk, onvroom? - het leven ‘tegen
stroom’ aan te vatten, m.a.w. dat het naar zijn inzicht de kleine mens niet
vrijstaat zich te verzetten tegen de wetmatigheden van het grote leven.
Men lette in de beschrijving op het woord ‘belast’: het houdt onontkoombaarheid
in, erfelijkheid, een situatie die op de schouders weegt, een geheel van trekken en
reacties waarvoor men de individuele drager de ultieme verantwoordelijkheid niet
in de schoenen kan schuiven. Het introverte karakter van zijn familie is daar volgens
Streuvels slechts een onderdeel van, maar hij wil dat het vanuit die context begrepen
wordt. Hij legitimeert dat inzicht met een citaat uit Adolphe van Benjamin Constant:
...la timidité, cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusque dans l'âge
le plus avancé, qui refoule sur notre coeur nos impressions les plus
profondes, qui glace nos paroles, qui dénature dans notre bouche tout ce
que nous essayons de dire, et ne
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nous permet de nous exprimer que par des mots vagues ou une ironie plus
ou moins amère, comme si nous voulions nous venger sur nos sentiments
mêmes de la douleur que nous éprouvons à ne pouvoir les faire connaître.196
‘Souffrance intérieure qui nous poursuit’. Jaren tevoren had hij in Ingooigem I een
beroep gedaan op een andere auteur, Jean Schlumberger, die in Eveils geschreven
had over ‘Cette difficulté génitale à livrer notre vie intime, qui pèse sur moi’. Streuvels
paste ook die typering integraal toe, niet op de Gezelles maar op de Lateurs bij wie
hij opgegroeid was:
Iets waaraan we bij ons thuis in hoge mate onderhevig waren! Die
schuchterheid, die onoverkomelijke weerzin, afschrik om tegenover
huisgenoten iets naar voren te brengen, uit te spreken 't geen we in ons
binnenst bebroed hebben. Wij, die in onze dagelijkse omgang, van
kindsbeen af gewend geworden zijn elk op zichzelf te leven, afgezonderd,
en in de huiselijke kring nooit over iets anders gesproken wordt tenzij in
't gemeen en over dingen en onderwerpen uit het dagelijkse leven; zodanig
dat alle uiting van wederzijdse vriendschap ondergedoken blijft en
gevoelens van vertedering er als komedie beschouwd worden en tot de
onmogelijkheden behoren.
Hij vult verder aan: ‘Om dit te begrijpen moet men de atmosfeer kennen waarin wij
opgebracht waren en onderling geleefd hadden.’ En hij laat opnieuw een illustratie
volgen... vreemd genoeg uit het gezin van ‘mijn oom Romaan te Brugge’, waar
George na een twist boos had uitgeroepen dat hij dan maar zou trouwen.197
Zelfs het gegeven dat mensen ten opzichte van elkaar voor- of afkeur voelen - in de
Kroniek niet onbelangrijk - ziet hij als een onvermijdelijk gegeven dat in het
onderbewustzijn wordt bepaald:
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Hier dient echter een zonderling verschijnsel aangehaald: het gevoel van
genegenheid of weerzin hetwelk onberedeneerd in 't onderbewustzijn
ontstaat en van mens tot mens verschilt, zonder dat men het verklaren kan,
waaruit blijkt dat wij allerminst meester zijn over onze gevoelens van
genegenheid of afkeer, over hetgeen ons aantrekt of afstoot; wij houden
van iets en van iemand, kunnen iets of iemand niet uitstaan, zonder hem
persoonlijk te kennen, of te weten waarom we 't één liefhebben en 't ander
ons minder bevalt... Het blijkt wel ene kwestie te zijn van overeenstemming
met onzen eigen aard, een accoord-toon in 't zinderen en medetrillen der
snaren der aandoening van buiten, met ons innerlijk wezen.198
Hij noemt zichzelf een ‘erfelijk belaste’ maar is ervan overtuigd dat hij de laatste in
de rij zal zijn en dat er beterschap op komst is.199 Nogal Zola-achtig verklaart hij
waarom. Er dient zich voor al die vervelende atavistische wezenstrekken nu spoedig
een einde aan: er is ‘mutatie’ in het ras. Over zijn verloving en huwelijk noteert hij:
‘Ik had toen al geleerd dat volgens de erfelijkheidswetten van Mendel beweerd wordt
dat bij toevoeging van vreemde elementen door mutatie nieuwe soorten ontstaan.’
Indien we erop mogen vertrouwen dat hij in 1905 inderdaad al dergelijke intenties
had, moest de keuze van zijn echtgenote, ‘een gezonde telg uit een traditionele
landbouwersfamilie gesproten, levenslustig en blijgezind volk’, dus voor de
broodnodige verschuiving van karakter zorgen.200 Blijkens de slotalinea's van zijn
Kroniek is dat in de generatie van zijn kinderen gelukt: ‘Met die verschillende,
nieuwbijgekomen vreemde elementen, zullen de erfelijkheidswetten van Mendel wel
doorslaande mutaties meegebracht hebben.’201 Volgens Knuvelder geloofde Streuvels
trouwens niet eens dat de mens zijn aard op een andere manier kan wijzigen:
Streuvels' laatste grotere werk De kroniek van de familie Gezelle schijnt
het antwoord te geven in negatieve zin. Gebonden aan zijn natuur, schijnt
wijziging van deze natuur - ten goede of
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ten kwade - alleen mogelijk door vernieuwing van het geslacht: de
uitzuivering in het geslacht Gezelle komt slechts tot stand na verloop van
enige generaties, dat wil zeggen door menging met ander, nieuw bloed.
Ook in dit boek handhaaft Streuvels zijn zin voor volstrekt realisme,
nergens, ook niet ten bate van een beroemde naam, doet hij concessies:
hij geeft wat hij ziet als werkelijkheid, zijn visie, zijn visioen van de
werkelijkheid.202
En Georges Wildemeersch, die het op zijn beurt over ‘herediteit’ in het werk van
Streuvels had, schreef:
In hoge mate illustratief in deze is wel de Kroniek van de Familie Gezelle
(1961) waar a.h.w. een motivering van deze wel plotse, geweldige
belangstelling vanuit strikt persoonlijk en menselijk perspectief geleverd
wordt.203
Niemand van deze auteurs lijkt op te merken dat Streuvels in zijn uitlatingen over
Mendel en de erfelijkheidsleer mogelijk een zekere ironie hanteert, maar intussen
bereikt hij met zijn tekst ook iets anders: de soms lastige karaktertrekken die men
hem in zijn oude dag met reden kon aanwrijven, verontschuldigt hij handig als een
vervelend stuk erfgoed dat men hem persoonlijk niet kwalijk kan nemen. Het verklaart
voor een deel waarom hij, met evenveel bloed van de Lateurs als van de Gezelles in
de aderen, zichzelf blijkens de titel van zijn kroniek eenzijdig bij ‘de familie Gezelle’
indeelt. Het maakt misschien ook duidelijk waarom hij zich als nieuwkomer in
Ingooigem bijna trots als ‘een aardigaard’ liet typeren: het was de term die hij van
Guido Gezelle had overgenomen als typering van zijn grootvader Pieter-Jan.204
Datzelfde etiket kleefde hij in de Kroniek op het gedrag van zijn excentrieke nonkel
Jozef.205 Overigens had hij in 1949 ‘de Gezellefamilie in 't algemeen’ al zo genoemd:
‘Allen om 't even waren ze zwijgzaam, gesloten, ingekeerd, eigenzinnig, stug - bekend
als ‘aardigaards’.206 Door de term ook op zichzelf toe te passen schreef Frank Lateur
zich bijna strate-
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gisch en ‘onschuldig’ bij de belaste stamboom in. Daardoor kreeg de Kroniek van
de familie Gezelle ook trekken van een oratio pro domo.

Drijfveren
Streuvels beschouwde het schrijven van dit boek, zoals we al zagen, als een innerlijke
verplichting. Zoals een kroniekschrijver in de echte zin van het woord wenste hij het
beeld van het verleden te vervolledigen en de actanten van toen zo levendig mogelijk
uit te tekenen ten behoeve van het nageslacht. Dat gold in hoge mate voor de
kunstenaars onder hen: Sef en Caesar Gezelle, zijn broer Karel, de beeldhouwer, zijn
oom Guido Gezelle en uiteraard hemzelf. Een belangrijk probleem is immers, vond
hij, dat ‘het volk, de menigte’ kunstenaars niet ziet als ‘mensen gelijk andere’; ‘zij
verdwijnen achter hun kunstwerk, de maker wordt er niet gevoeld als mens, enkel
als naam, en het publiek hoort er slechts bij wanneer de roem gevestigd is, om een
jubileum of honderdste verjaring van geboorte of sterfdag te herdenken of te vieren.’207
Nieuwsgierigheid naar de kunstenaar als mens moest belangstelling wekken voor
het werk dat hij gemaakt had.208 Artistieke bedoelingen zijn hem bij de Kroniek dus
niet vreemd.
Bij de karakterisering van Gezelle is het hem in hoge mate ook om eerlijkheid te
doen: wilde verhalen moeten de kop ingedrukt worden. Hij duldt niet dat het
nageslacht van zijn oom iemand zal maken die hij niet geweest is, dat men hem zou
‘arrangeren’.209 Hij vat zijn beschrijving zo op dat het een uitvoerige verdediging
wordt tegen de ‘legendarische ontwrichting’ van ‘de mens en de dichter’210 bij iemand
‘die zich niet meer verweren kan’.211 We hebben al betoogd dat hij in bepaalde
passages misschien zelf niet helemaal vrijuit gaat: ook voor hem gold het
onvermijdelijke adagium ‘Nous ne survivons qu'arrangés’. De balans weegt echter
positief door. Bij de typering van Hugo Verriest door André de Ridder, Filip de
Pillecyn en André Demedts had hij opgemerkt:
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‘geen van de drie schrijvers hebben de duistere punten die in Verriests leven
voorkomen, aangeraakt.’212 Het is, enige restrictie in acht genomen, de verdienste
van deze Kroniek dat Streuvels de beschrijving van troebele karaktertrekken bij
zichzelf en bij anderen niet uit de weg is gegaan - al was die, gezien de aard van het
onderwerp en zijn eigen betrokkenheid daarbij, mede bepaald door het uitgangspunt
van zijn perceptie en dus voor een deel subjectief. Het boek maakt daarom inderdaad
‘steeds nauwer cirkelingen van Streuvels rondom éen kern, Streuvels zelf’, met de
nodige ‘zelfkennis en zelfkritiek’.213 Het is een poging om klaarheid te scheppen door
zelfanalyse: ‘terwijl hij over de anderen uitweidde, verraadde hij onwillekeurig ook
zichzelf’.214 De opdracht die hij in oktober 1960 in het exemplaar voor Antoon Coolen
schreef, bewijst dat hij het zelf ook zo aanvoelde: ‘Aan Antoon Coolen dees late
getuigenis, tevens gewetensonderzoek en... zwanenzang van Stijn Streuvels’.215 In
het exemplaar voor André Demedts schreef hij hetzelfde.216
Zijn oom Guido Gezelle had hem aangemaand om in zijn eigen ziel de schoonheid
te zoeken;217 voor zichzelf had hij uitgemaakt dat hij in zichzelf ook ‘diepte’ zou
nastreven, al wist hij dat hij geen ‘eerste-rangs-stads-psycholoog’ was.218 Toch lijkt
wat hij schrijft over een van zijn personages op hemzelf toepasbaar: hij werd
gekenmerkt door ‘gedurige ontleding, dat gedurig ondervragen van zijn eigen doen
en laten’.
Daar van binnen had hij iets aangekweekt, iets als een ontledend werktuig,
dat hem gedurig vroeg - waarvoor, of, waarom, en dan scheen 't hem als
ware geheel zijne doenswijze bespottelijk.219
Streuvels was contrasten in zijn verleden op het spoor gekomen en wilde daarmee
in het reine komen. Weisgerber wees op spanningen tussen landleven en stad, tussen
kunstmatigheid en natuur, tussen de strenge hiërarchie van de agrarische maatschappij
en de ‘sociaal-economische wantoestanden’ erin.220 De Kroniek verklapt
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ons ook persoonlijke onzekerheden. Er was dat onoplosbare dilemma tussen de
beslotenheid van zijn thuismilieu, die hij niet naast zich neer kon leggen, en anderzijds
de hunker naar tederheid en emotie - waarvan hij tot zijn ontzetting moest vaststellen
dat hij er soms nauwelijks toe in staat was. Er was de bestendige discrepantie tussen
zijn felle geldingsdrang, ook literair, maar tevens de rest van een
minderwaardigheidscomplex dat er bestendig door gecompenseerd moest worden.
Dezelfde man die een warme droom van gemeenzaamheid koesterde, poneerde het
als bijna onomkeerbaar dat hij ‘van kindsbeen af bewuste individualist’ was, zelfs
met een ‘misvormd’ karakter.221 Bij dat laatste - een ‘zeldzame bladzij’ in de Kroniek
- moet men er zich volgens Stuiveling ‘rekenschap van geven hoe veel
zelfoverwinning het de gesloten, weerbarstige Streuvels gekost moet hebben, zoiets
neer te schrijven, zoiets te doen drukken.’222
Ten slotte was de Kroniek van de familie Gezelle ook het afscheid van een
schrijverschap dat hij altijd sterk op zijn leven had betrokken: de finale poging tot
synthese, tot algehele interpretatie, tot duiding van de wetenswaardigheden die hij
over vroegere werken had uitgestrooid. ‘Steeds liever verwijlden zijn gedachten in
het verleden’, schreef Demedts.223 Zowat al zijn vrienden en zielsverwanten waren
overleden. De creatieve bron van zijn schrijverstalent was opgedroogd en er leefde
zelfs een gevoel van mislukking bij hem. Schepens citeert in dat verband zijn
‘Naschrift’, een tekst waar Taines theorieën over de determinatie door tijd, milieu
en ruimte om het hoekje loeren:
Het komt me soms voor dat mijn leven een vergissing is geweest - de
mogelijkheid dat het anders had kunnen zijn: ware ik nu van andere ouders
geboren - of waren mijn ouders in een andere stand - of was ik één van
die personen die van in hun eerste jeugd de drang voelen en alles doorzetten
om er boven op te komen - die met ambitie geboren worden... Ik voel soms
het gebrek van een classieke opvoeding, grondige kennis van veel
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talen - die een mens volmaken - algemene cultuur, die een open blik geven,
durf - over de wereld te reizen, betrekkingen met personaliteiten, gemak
van verkeer - iets voortbrengen van betekenis voor de samenleving, naam
maken, vermaardheid - Wat had het niet alles kunnen worden...224
Streuvels was op de leeftijd gekomen om terug te blikken. In Ingooigem I had hij
geschreven: ‘De periode van romans en novellen voortbrengen is voorbij. [...] Ich
habe das Alter des Zusehens erreicht’.225 De Kroniek was de belichaming van dat
inzicht. Waren de boeken met een toponiem als titel - Heule, Avelgem en Ingooigem
- een triptiek in zijn oeuvre geweest,226 met de Kroniek van de familie Gezelle
schilderde hij in vervagende, af en toe zelfs sombere tinten een indrukwekkende
grisaille op de achterpanelen, beelden waarmee hij het kleurrijke levenswerk - maar
ook zijn verleden en het gemis daarin - voorgoed wist toe te dekken en afschermend
sloot.

Het verloren paradijs
Met die overweging komen we wellicht bij de diepste drijfveer achter de Kroniek,
een beweegreden die in het verlengde ligt van al het literaire werk dat Streuvels in
zijn leven had voortgebracht. Die drijfveer is ook fundamenteler dan zomaar een
getuigenis over de familie en over zichzelf, hoe intrigerend dat ook mag zijn. Met
verholen verdriet en zelfs met een zekere grimmigheid in het hart neemt de auteur
inderdaad afscheid van het verleden. ‘Iedere autobiografie loopt het gevaar vervuld
te raken van heimwee naar het verloren paradijs van de jeugd’, schreef Stuiveling.227
We onderschrijven dat beeld wel op zich - het komt trouwens van Streuvels zelf,
zoals we verder aangeven - maar we willen de bewering breder opentrekken. In het
geval van de Kroniek ging het trouwens helemaal niet om een ‘gevaar’ maar veeleer
om een te baat genomen opportuniteit, verankerd in de intrinsieke drijfve-
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ren achter het boek. Streuvels neemt helemaal niet op de eerste plaats van zijn
jeugdjaren afscheid, maar hij distantieert zich in veel belangrijker mate van de
‘dubbele’ wereld die bijna een eeuw zijn bestaan heeft uitgemaakt: de wereld die hij
zich gedroomd had en deze die hij effectief gekend heeft. Het boek is een eindbalans,
de vertolking van wat het leven soms wel en vaak niet te bieden heeft. Bij wijlen is
de toon weemoedig, niet zozeer omwille van jeugdherinneringen (die in andere
autobiografische werken veel prominenter aanwezig zijn) maar door het pijnlijke
besef van onherroepelijk verdwenen of zelfs nooit gerealiseerde waarden. Het boek
neigt daardoor ook naar een filosofische kijk op het leven. De bijzondere aandacht
van de auteur voor de beschrijving van allerlei tuinen speelt er niet toevallig een
belangrijke rol in.
De wereld waarin hij opgroeide, lag Streuvels na aan het hart: een dorp in de 19de
eeuw. De basis van zijn gevoelsleven werd gelegd in de kleine afgeschermde
gemeenschap van zijn jeugd. Hij beschrijft die als een hof van Eden waar de vrucht
van de kennis nog niet geplukt was. Zijn leven lang roemt hij het ‘isolement van de
agrarische gemeenschap, de geografische afzondering en de geestelijke zelfstandigheid
ervan ten opzichte van de stad en van de andere dorpen’.228 In regels die tintelen van
enthousiasme schetst hij ‘de vrijheid van den buiten’, waar hij heeft ‘geravot en
geplodderd in de Heulebeek, strooptochten ingericht door 't Heulebos, te boere te
peerde gereden en op straat, in volle vrijheid, kwajongensstreken uitgehaald’. Neven
die in de vakantie aan dat leven even deel hadden - Sef, George, Caesar - verklaart
hij bijna zalig. Weer thuis hebben ze heimwee en ‘wennen’ ze niet meer aan de stad.
George zit te huilen op de zoldertrap.229
Die waardering voor het platteland heeft niet enkel met natuur en vrijheid te maken
maar ook met samenhorigheid, de stolp waar een kleine groep mensen veilig onder
geborgen zat. Streuvels formuleert wel kritiek op de beslotenheid, zelfs
bekrompenheid van dat milieu, maar anderzijds apprecieert hij - erg dubbel eigenlijk
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- dat het er niet tot de geplogenheden behoort om veel gevoel te etaleren. Tot over
zijn eigen huwelijk toe bekent hij onomwonden:
niet het minst voor de plechtigheid zelf, had ik een schromelijke weerzin
en 'k verlangde maar tot heel het spektakel zou voorbij zijn en wij als
gedaagde gehuwden, in ons domein konden huizenieren, de dag door elk
aan de eigen bezigheid en in de zoele avond een luchtje scheppen op
wandel door de velden... aan ons zelf overgelaten en door niemand
gestoord.230
Voor heel andere redenen had ik altijd verlangd om over die eerste drie
maanden heen te zijn, namelijk om de periode der verliefdheid achter de
rug te hebben en als gedaagde lieden het gewone leven aan te vatten.231
Geen spektakel dus, de dag door in de weer, ‘elk aan de eigen bezigheid’ en 's avonds
een luchtje scheppen. Streuvels identificeerde zich met de ‘landman’ uit zijn
beschrijvingen: ‘Van allen minderwaardigen brol echter en 't geen buiten zijne eigene
handeling ligt, daar trekt de landman zich niets van aan, laat er het wijf en de meisjes
mee geworden.’232 Hij verklaarde ook tegenover Bossier formeel dat hij zichzelf altijd
‘landman’ noemde wanneer men naar zijn beroep informeerde.233
En toch zorgde dat bejubelde dorpsgevoel alweer maar voor half geluk. Ondanks
alle idealisering ervan vroeg Streuvels zich op het einde van zijn opleiding als
banketbakker in Brugge expliciet af of het nu ‘absoluut noodzakelijk’ was om nog
naar Avelgem terug te keren.
Ik dacht niet meer aan thuis, ik was het vergeten, het lag in de verte. Van
hieruit heb ik vooreerst het petieterige, verdossemde van het parochieleven
aangevoeld. De mensen hier waren van anderen aard, open en los,
mededeelzaam met mekaar. Ik verlangde niet naar huis en ben er in de
twee jaren slechts één keer
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heengegaan en nog wel voor mijn militieloting. Ik had gerust in Brugge
willen blijven.234
Toch de stad dan maar? Eigenlijk evenmin, want zo ‘open en los’ waren die
Bruggelingen nu ook weer niet; toch niet als we zijn indrukken over het huis van
zijn oom Romaan er op nalezen, waar hij zo dikwijls op bezoek ging. En anderzijds:
ondanks de geslotenheid die hem daar ergerde, werd hij er tegelijk opnieuw
gefascineerd door de cocon waarin dit gezin zich, als een dorpje op zichzelf, had
weten in te spinnen: ‘Het huiselijk leven bleef er ingesloten tussen de wanden der
huiskamer, als op een eiland, midden de stad Brugge, zonder enig betrek met de
buitenwereld’.235
Die aarzelingen, op het eerste gezicht een dilemma ‘stad of dorp’, zijn significant.
Ze tonen aan dat Streuvels zich constant vragen stelde over de manier waarop mensen
met elkaar omgaan en vooral over de positie die hij daar met zijn emotionele hunker
en met zijn onwrikbaar karakter bij kon innemen. Mogelijk had hij voor zichzelf
allang uitgemaakt dat, gezien de aard van de mens, het probleem in wezen onoplosbaar
is en de vraagstelling absurd.
Al noemt hij zijn jeugd in de Kroniek op een bepaald moment ‘triestig’, zelfs
‘troosteloos’,236 hij had die periode uit zijn leven eerder ook bestempeld als een tijd
die hem toelachte in ‘the moonlight of memory’, ‘beschenen door het toverlicht van
het verleden’.237 Die positieve toon betreft dan meestal de uitvoerig beschreven
belevenissen uit zijn kindertijd.238 Ze spelen zich af tegen het decor van een landschap
op de buiten of van allerlei tuinen; tuinen die iets mysterieus hebben, maar die bovenal
fungeren als een aanlokkelijke en veilige biotoop. Ze zijn afgeschermd maar bezorgen
toch eindeloze verrassingen, de ene ontdekkingstocht na de andere; ze bieden
dynamische uitgelatenheid, maar tevens rustige geborgenheid en gezelligheid aan
de kinderen die er spelen. Daardoor bevatten ze alles wat de latere volwassene moet
missen. In het klooster van Sint-Jansput, bij zijn tante Florence, is het
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vooral de tuin met zijn ‘wonderheden’ die hem aantrekt: ‘een vijvertje met goudvissen,
een soort vogelkasteel’.239 Bij nonkel Romaan was het ‘belangrijkste voor ons’: ‘de
hoving en de werkplaatsen met grote warande’, ‘het gedroomde lustoord’ met ‘den
eersten roes der kinderlijke romantiek’:
de hoving buiten de Ezelpoort, met werkplaatsen en loodsen vol
geheimzinnig tuig voor de vuurwerkmakerij, en daarom heen de
uitgestrekte warande vol zeldzaam boomgewas en planten, als een aards
paradijs waar we met de kozijns en nichten mochten ravotten als in een
wildernis.240
Met zijn nonkel Guido heeft hij integendeel te doen: die had in Kortrijk ‘een triestig
huis’. De ramen achteraan, ook nog eens met matte ruiten, gaven slechts uit op ‘het
kleine koertje’.241 Daarnaast zingt de bejaarde Stijn Streuvels vooral de lof van een
tuin die hij in zijn oorspronkelijke vorm zelf nooit heeft gezien: die van het huis in
de Rolweg, ‘dat aards paradijs en dien hof, door moeder ons voorgespiegeld als een
sprookje van Andersen’.242 ‘Die hof’, had hij in Heule al geschreven, ‘groeide in mijn
verbeelding als een tovertuin, een warande waarin men verdolen kan.’243 In 1959, bij
de Kroniek, is de karakterisering nog exuberanter geworden. ‘In dien hof moesten
zij [zijn moeder Louise en haar broer Romaan] alle betrek tussen werkelijkheid en
verbeelding verloren hebben’. Hij noemt het ‘een onmetelijk domein, [...] iets als
een oerwoud waar altijd nieuwe verrassingen te wachten stonden’.244 Het doet een
beetje denken aan de beloken tuin uit middeleeuwse voorstellingen, het ommuurde
plekje waar de mens zich onaangeroerd kon koesteren aan de vrede van het eerste
paradijs. In de passages over Romaans ‘hoving’ en over de ‘warande’ in de Rolweg
gebruikt Streuvels de term ‘aards paradijs’ trouwens letterlijk.
Enkel wanneer we zijn fascinatie voor tuinen - bij de ‘tuinierende’ Gezelles - onder
ogen zien, kunnen we doorgronden welk verlies hij verwoordt wanneer hij op latere
leeftijd over zijn kinderjaren ver-

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

218
telt.245 ‘Hovingen’ waren een metafoor voor zijn jeugd, maar vooral voor de
toekomstdromen en de laatste ongereptheid geworden:
een aards-paradijs waar ik door vader of liever door het strenge noodlot,
door de vaste levensregels, zonder mijn schuld - een Adam zonder val onverbiddelijk werd uitgerukt om de werkelijkheid te worden ingeslingerd,
waar men tussen egoïsten moet vechten voor 't bestaan.246
Streuvels, met zijn gevoelig innerlijk en de stroeve buitenkant die hem belastte, had
het altijd al moeilijk gehad om toe te geven aan de ‘weemoed om iets dat voorbij is
- het uiteenscheiden’.247 In zijn biografische geschriften komt hij er onvermoeibaar
op terug: het afscheid van zijn jeugd en de intrede in de volwassenheid heeft hij
ervaren als de pijnlijke verzaking aan vanzelfsprekende waarden. Zijn kinderjaren
waren volop gekenmerkt door zin en samenhang, alleen al door de verhalen van zijn
moeder die de levens van haar kinderen en haar eigen herinnering ineen wist te
vlechten tot een boeiend patroon. In een natuur met onmetelijke verten, ingekapselde
dorpen en veilige, betoverende ‘hovingen’ wandelden landelijke figuren rond, volkse
lieden die zijn dichtende oom ‘al te arglooze menschen’ had genoemd.248 Alles straalde
onschuld uit en koesterde nog ongeschonden de ultieme geluksdroom van warmte
en samenhorigheid.
Daar stond in het latere leven het pijnlijke inzicht tegenover dat men al die waarden
achterlaat. Voor Streuvels was dat niet zozeer een kwestie van de nakende dood, die
hij gezien zijn gevorderde leeftijd redelijkerwijs kon verwachten. Neen: hij heeft dat
verlies voor zichzelf oorzakelijk verbonden met zijn aard, met die van zijn verwanten
en met het lot dat hen allen te beurt was gevallen. In feite heeft hij bij het beschrijven
van de omstandigheden en de personages in zijn Kroniek - met biografische
argumenten op tafel - finaal afgerekend met de illusie dat zoveel gedroomd geluk in
een mensenleven te realiseren valt. Er was dus wel ‘moonlight of
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memory’ maar er was tegelijk een besef van een heel andere orde, iets wat hij volgens
Filip de Pillecyn al verwoord had na de eerste oorlog in een niet nader genoemd
‘schrijven’: ‘Ik heb het geloof, de hoop en de liefde in de mensheid verloren’.249
André Demedts vatte het als volgt samen:
Niet minder belangrijk, vooral voor de Gezellestudie, is het boek waarop
Streuvels lang gezind heeft alvorens eraan te beginnen en het uit te geven:
zijn Kroniek van de Familie Gezelle (1960). Hij besefte zeer goed wat erin
lag, niet alleen zijn persoonlijke visie op zijn oom, maar terzelfder tijd een
opheldering over zijn eigen karakter en levenslot. Door zijn sobere
verwoording, de taal van iemand die zich van alle begoochelingen heeft
bevrijd en zichzelf wil wegcijferen om de waarheid te laten spreken, is
het veeleer dan een anekdotisch relaas de belijdenis van het onaanvulbaar
tekort dat ten grondslag aan Gezelles en Streuvels' kunstenaarschap heeft
gelegen.250
De Kroniek van de familie Gezelle is dus niet alleen, zelfs niet zozeer een historisch
document dat in het oeuvre van Streuvels wat apart staat. Het boek vertoont inderdaad
de kenmerken van een ‘kroniek’ en als dusdanig hebben wij het voor een deel ook
geëvalueerd. Het is echter vooral de vertolking van levensbeschouwelijk inzicht, in
de lijn van evoluties die Streuvels in andere werken had doorgemaakt. Om die reden
vormt het een essentieel en onmiskenbaar element in zijn literair werk, bijzonder
lezenswaard en blijvend intrigerend. De biografische personen erin bewijzen sluitend,
binnen de dwingende logica van de auteur, het onoverkomelijke gemis in ‘la condition
humaine’. Daarin verschillen ze niet fundamenteel van veel personages in de romans.
In hun leven en streven hebben ze zich zowat allemaal, veelal vruchteloos,
ingespannen voor de herovering van een verloren paradijs.
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Van beide woordenboeken raadpleegden we de courante versie online (november 2011).
Ingooigem I, VW 4, p. 1302. Ook anderen benoemden Streuvels' autobiografische geschriften
op die manier. Demedts schrijft bijvoorbeeld dat Streuvels op 8 december 1965 zijn
Aantekeningen en Gedenkdagen II afsloot, ‘het register waarin hij sinds 1950 een beknopte
kroniek had bijgehouden van de voornaamste gebeurtenissen waarbij hij betrokken werd.’ (A.
Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik [...], p. 357).
Heule, VW 4, p. 997.
Ingooigem I, VW 4, p. 1271.
Ingooigem I, VW 4, p. 1271. Zie ook noot 215.
Ingooigem I, VW 4, p. 1273.
L.-L. De Bo, Westvlaamsch Idioticon. (Brugge: Edw. Gailliard & Comp., 1873, 2 dln.). Herdruk
1e dr., Torhout: Flandria Nostra, 1984, p. 413.
Hubert Lemeire, De taal van Stijn Streuvels. Tweede deel. Verklarend woordenboek op de taal
van Stijn Streuvels. K.U. Leuven: s.n. (proefschrift), 1970, delen H-K (p. 642) en L-O.
KFG, p. 58 = VW 4, p. 1551.
KFG, p. 102 = VW 4, p. 1587.
KFG, p. 12-13 = VW 4, p. 1512.
Heule, VW 4, p. 741.
KFG, p. 94 = VW 4, p. 1580.
KFG, p. 124 = VW 4, p. 1605.
KFG, p. 149 = VW 4, p. 1624.
KFG, p. 47 = VW 4, p. 1541.
KFG, p. 7 = VW 4, p. 1507.
Johan Huizinga, ‘Erasmus’ in: Johan Huizinga, Verzamelde werken, deel VI (ed. L. Brummel
e.a.). Haarlem: H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1950, p. 119. Raadpleegbaar op DBNL.
J. Huizinga, o.c., p. 118-119.
KFG, p. 25 = VW 4, p. 1522.
KFG, p. 113 = VW 4, p. 1596.
KFG, p. 131 = VW 4, p. 1610-1611. De voetnoot op p. 1611 verklaart ‘en cloison étanche’ als
‘(in waterdicht schot), elk als in een afgesloten ruimte’.
KFG. p. 16 = VW 4, p. 1515.
KFG, p. 23 = VW 4, p. 1521, eigen cursivering.
KFG, p. 24-25 = VW 4, p. 1522. We wijzen erop dat in deze passage de termen ‘terughouding’
en ‘schroom’ gecombineerd voorkomen, bijna als in de geparafraseerde typering van Erasmus.
‘Vader overleden’, in: Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, dl. 7 (ed. J. Boets). Kapellen: De
Nederlandsche Boekhandel / Uitgeverij Pelckmans, 1987, p. 460-461, v. 17-19.
KFG, p. 124 = VW 4, p. 1605-1606.
Stijn Streuvels, ‘Delille, De Praetere en “Lenteleven”’, in: Uit lust-met-de-penne... Niet
gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. (Verz. en inl. Luc
Schepens). Beveren: Orbis & Orion / Nijmegen: Gottmer, 1982, p. 215-226. De tekst was
verschenen in De Standaard op 15 juli 1956. De bedoelde passage op p. 225.
Heule, VW 4, p. 758.
KFG, p. 36 = VW 4, p. 1532. Zie ook noot 72.
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43 KFG, p. 148 = VW 4, p. 1624. ‘Faire amende honorable’ betekent zoveel als zijn ongelijk
toegeven, vergiffenis vragen, schuld bekennen.
44 KFG, p. 132-133 = VW 4, p. 1612.
45 KFG, p. 154 = VW 4, p. 1629.
46 KFG, p. 135 = VW 4, p. 1613.
47 KFG, p. 151 = VW 4, p. 1626.
48 Johan van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan in 't ijle van den wind.” Stijn Streuvels, Caesar Gezelle
en de familie Gezelle’, in: ‘Wie heet er u te slijten?’ Over De vlaschaard van Stijn Streuvels.
Jaarboek 12 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2006 onder red. van Marcel De Smedt. Tielt:
Lannoo, 2007, vooral p. 218-223; het citaat op p. 222-223. Er zijn geen aanwijzingen dat
Streuvels deze passage van Caesar Gezelle kende.
49 KFG, p. 134-135 = VW 4, p. 1613. We verwijzen hier ook naar de demarches van
‘onderpastoors’, na de publicatie van J. Jacobs' recensie over Lenteleven in Het Belfort, die zijn
‘brave moeder den schrik op het lijf joegen en tranen van angst deden wenen... om haar verlopen
zoon!’ Meteen was er een ‘onweer’ rond de ‘onbekende persoonlijkheid’ van ‘den schurftigen
parochiaan’. Zie: Stijn Streuvels, ‘Bespiegeling’, in: Uit lust-met-de-penne [...], p. 235-236.
We wijzen ook op de rol van zijn oom Guido Gezelle die met de bisschop ging overleggen hoe
hij zijn neef uit Van Nu en Straks zou kunnen weghalen: G. Stuiveling, o.c., p. 139. Ook van
zijn zus schrijft Streuvels dat ze, op latere leeftijd zelfs, nooit één woord repte over zijn literair
werk: KFG, p. 154 = VW 4, p. 1628.
50 Voor Guido Gezelles gereserveerdheid tegenover Streuvels' literair werk: zie KFG, p. 22 = VW
4, p. 1520; zie ook ‘Herinneringen’ in: VW 2, p. 1487 en p. 1493. Zie voor Gezelles houding
terzake tegenover Caesar Gezelle: Caesar Gezelle, Mijmeringen (ed. Johan van Iseghem). Gent:
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Literaire tekstedities en
bibliografieën, nr. 15), 2009, p. 164: ‘de goede Guido had myne verzen nooit het bekyken waard
geacht’; ook: J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, p. 210. Voor de wederzijdse literaire
appreciaties tussen Stijn Streuvels en Caesar Gezelle: J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan”
[...]’, p. 190-191 en p. 200-204; ook KFG, p. 67-68 = VW 4, p. 1559: ‘die dingen ook bleven
wederzijds zonder beoordeling. We wisten te goed: dáár lag het nevralgieke punt’.
51 G. Stuiveling, o.c., p. 139.
52 Avelgem, VW 4, p. 1046-1047. ‘Ville’ is West-Vlaams voor ‘petekind’. Streuvels vertelt in de
Kroniek over de bezoeken die hij jaarlijks omstreeks nieuwjaar aan zijn oom-peter in Kortrijk
bracht en over de brief die de zusters van Heule - waar tante Florence in het klooster was daarvoor speciaal opstelden (KFG, p. 19-20 = VW 4, p. 1518). Eén jaar na het verschijnen van
de Kroniek, in 1961, vernam Streuvels tot zijn ontzetting dat bij zijn doopvont in 1871 niet
Guido Gezelle maar wel diens broer Jozef had gestaan. (Hedwig Speliers, Dag Streuvels. ‘Ik
ken den weg alleen’. Antwerpen: Kritak, 1994, p. 18-19).
53 KFG, p. 55 = VW 4, p. 1549.
54 K. Van Acker, Vlaamsche Temperamenten. Antwerpen / Brussel / Gent/ Leuven: Standaard,
1944, p. 15. J.J. Aerts, ‘Gezelle, zoals hij was en is’, in: Verwondering en rekenschap. Opstellen
over Nederlandse letterkunde. Leuven: Universitaire Pers, 1978, p. 147. Deze tekst was een
bijgewerkte versie van de gelijknamige bijdrage in: Dietsche Warande en Belfort, 117 (1972)
10 (december), p. 726-745 en eigenlijk de tekst van een lezing in het Engels Klooster te Brugge
op 15 september dat jaar. Gelijklopende ideeën stonden ook al in Jozef van Dyck, De andere
Gezelle. Antwerpen: Standaard, 1950.
55 KFG, p. 84 = VW 4, p. 1572.
56 KFG, p. 64 = VW 4, p. 1556.
57 G. Stuiveling, o.c., p. 136.
58 G. Stuiveling, o.c., p. 144-145.
59 ‘Guido Gezelle in de lachspiegels der fantasie. De andere zijde van de Meester’, in: De Vlaamse
Linie, 2 (1949) 61, 25 november, p. 8; ‘Heeroom Guido Gezelle’, in: Roeping [Tilburg], 26
(1949) 12, p. 607-612. Beide teksten werden opgenomen in: Stijn Streuvels, Uit
lust-met-de-penne, p. 190-193 en p. 194-198. De lezing voor de Academie van 16 mei 1954,
‘Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb’, werd met een inleiding door Jo Gisekin voor het eerst
integraal gepubliceerd in: V.W.S.-cahiers, Bibliotheek van de Westvlaamse Letteren [Koekelare],
6 (1971) 3/A, p. 6-17 (http://www.vwscahiers.be/index.php?page=archief); tekst ook in: Stijn
Streuvels, Uit lust-met-de-penne, p. 198-213.
60 ‘Schoonheid’, in: ‘Herinneringen’, VW 2, p. 1721; KFG, p. 22 = VW 4, p. 1520; ook noot 217.
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61 Stijn Streuvels, ‘Hoe ik Brugge [...]’, p. 199; KFG, p. 14 = VW 4, p. 1513; KFG, p. 12 = VW
4, p. 1512. Zie ook noot 204.
62 Stijn Streuvels, ‘Guido Gezelle in de lachspiegels [...]’, p. 191-192 en p. 193. Vergelijk met
KFG, p. 27 = VW 4, p. 1524.
63 Stijn Streuvels, ‘Heeroom Guido Gezelle’, p. 195; Stijn Streuvels, ‘Guido Gezelle in de
lachspiegels [...]’, p. 190-192; de geciteerde uitlatingen op p. 191 en p. 192. Vergelijk met KFG,
p. 18-19 = VW 4, p. 1517-1518. Zie ook de noten 83 en 84.
64 Heule, VW 4, p. 731; KFG, p. 99 = VW 4, p. 1585.
65 Heule, VW 4, p. 732; KFG, p. 99 = VW 4, p. 1585.
66 Cfr. noot 64.
67 Heule, VW 4, p. 753; KFG, p. 100 = VW 4, p. 1586.
68 Heule, VW 4, p. 760; KFG, p. 100 = VW 4, p. 1586.
69 Heule, VW 4, p. 751; KFG, p. 100-101 = VW 4, p. 1586. Zie ook bij noot 142.
70 Heule, VW 4, p. 754; KFG, p. 110 = VW 4, p. 1594.
71 Heule, VW 4, p. 760; KFG, p. 111 = VW 4, p. 1594-1595.
72 Avelgem, VW 4, p. 1147-1148; KFG, p. 36 = VW 4, p. 1532. Zie ook noot 42.
73 Avelgem, VW 4, p. 1102; KFG, p. 110 = VW 4, p. 1594.
74 Avelgem, VW 4, p. 1104; KFG, p. 113 = VW 4, p. 1596.
75 Avelgem, VW 4, p. 1148; KFG, p. 33 = VW 4, p. 1529; KFG, p. 59 = VW 4, p. 1552; zie ook
noot 86.
76 Avelgem, VW 4, p. 1228; KFG, p. 26 = VW 4, p. 1523.
77 Avelgem, VW 4, p. 1258-1259 en 1265; KFG, p. 143-144 = VW 4, p. 1620.
78 Avelgem, VW 4, p. 1105; KFG, p. 114 = VW 4, p. 1597-1598.
79 Avelgem, VW 4, p. 1184-1185; KFG, p. 65 = VW 4, p. 1557.
80 Avelgem, VW 4, p. 1186; KFG, p. 68 = VW 4, p. 1559; ook KFG, p. 117-118 = VW 4, p. 1600.
81 Ingooigem I, in: VW 4, p. 1275; in KFG, p. 62 = VW 4, p. 1554.
82 Ingooigem II, in: VW 4, p. 1340; in KFG, p. 47 = VW 4, p. 1541.
83 Referenties in noot 63. Voor Streuvels' perceptie van Gezelles meid verwijzen we ook naar
noot 116.
84 Heule, VW 4, p. 917-918; Avelgem, VW 4, p. 1185. Vergelijk met KFG, p. 18 = VW 4, p. 1517.
Zelfs de toelichting bij Gezelles woorden in ‘Guido Gezelle in de lachspiegels [...]’, p. 192
(‘Jongen, ge loopt hier op vrije voeten!’) is sprekend identiek in Avelgem, VW 4, p. 1185.
85 Wat voor de artistiek bezielde Streuvels bijvoorbeeld het verschijnen van Van Nu en Straks
betekende, lezen we in ‘Hoe men schrijver wordt’ (‘Herinneringen’, VW 2, p. 1503) maar ook
in Avelgem (VW 4, p. 1199-1202). Dat niemand minder dan Karel van de Woestijne de brief
ondertekende waarmee hij werd uitgenodigd om tot de redactie toe te treden, schrijft Streuvels
in Avelgem (VW 4, p. 1200) maar ook in ‘Na vijf en twintig jaren’ uit 1924 (‘Herinneringen’,
VW 2, p. 1785). We lezen ook tweemaal dat August Vermeylens ‘Kritiek der Vlaamsche
Beweging’ op hem een onvoorstelbare indruk maakte (‘Hoe men schrijver wordt’, in: VW 2,
p. 1504; Avelgem, VW 4, p. 1199).
86 Zie bij noot 75.
87 KFG, p. 45 = VW 4, p. 1540 vs. KFG, p. 102 = VW 4, p. 1587.
88 KFG, p. 90 = VW 4, p. 1576 vs. KFG, p. 95 = VW 4, p. 1580.
89 KFG, p. 33 = VW 4, p. 1529 en KFG, p. 35 = VW 4, p. 1531 vs. KFG, p. 58 = VW 4, p. 1551.
Elementen hiervan stonden overigens ook al in de lezing uit 1954: Stijn Streuvels, ‘Hoe ik
Brugge [...]’, p. 200. Zie ook de herhaling van gegevens over ‘Horieneke’: noot 183.
90 KFG, p. 23 = VW 4, p. 1521.
91 Avelgem, VW 4, p. 1227-1228; KFG, p. 24-25 = VW 4, p. 1522.
92 KFG, p. 19 = VW 4, p. 1517.
93 KFG, p. 18 = VW 4, p. 1517.
94 KFG, p. 109 = VW 4, p. 1593.
95 KFG, p. 102 = VW 4, p. 1587.
96 KFG, p. 145 = VW 4, p. 1622.
97 Termen i.v.m. Streuvels' romans en novellen, in: Jean Weisgerber, Stijn Streuvels. Een
sociologische balans. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
1970, p. 34. De geciteerde beschrijving van het Lijsternest heeft anders wel iets van ‘kosmische
uitvergroting’: met wind die er doorheen waait, licht dat binnenstroomt aan vier kanten,
wentelende wolken erboven, de ramen en de deuren open op de wereld er omheen...
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98 M. de Schepper en L. Fonteyne, Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een
eeuw Gezellestudie. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2000,
p. 63, lemma 535. De auteurs verwijzen naar Antoon Coolen, ‘Hebbelijkheden in de
Gezelle-Lateurfamilie’, in: Brabantia ('s Hertogenbosch), 10 (1961), p. 139-152 en naar André
Demedts, ‘Brief uit het westen’, in: De Periscoop. Onafhankelijk literair en artistiek maandblad,
11 (1960-1961) 2 (december 1960), p. 11.
99 Antoon Coolen, o.c., p. 142.
100 Antoon Coolen, o.c., p. 144.
101 H. Bossier, ‘Kroniek der Gezelle's’. Zie ook noot 4. De auteur, journalist, was Bruggeling. Hij
kende de twee oudste zonen van George Gezelle al van in zijn schooltijd in het
Sint-Lodewijkscollege en kwam vaak bij hen thuis. Hij kende ook Karel en Elisa Lateur die
instonden voor het Gezellemuseum. Zijn recensie werd zonder titelopgave, met aanpassing van
de spelling en met enkele weglatingen overgenomen in: Herman Bossier, Gezelle- en
Streuvelsnotities (inl. Willem Bossier). Speciaal nummer van de VWS-cahiers, nr. 55, 10 (zomer
1975) 2, p. 10-12 (online via http://www.vwscahiers.be/index.php?page=archief). In de
bibliografie van M. de Schepper en L. Fonteyne (zie noot 98) ontbreekt de verwijzing ernaar,
maar dat lijkt vergetelheid: andere delen van het cahier staan vermeld onder de lemma's 575,
577 en 654. Demedts reageerde scherp op Bossiers aantijgingen en schaarde zich achter Streuvels'
eigen verweer: zie A. Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik [...], p. 340-341. In 1961 blijkt
Maurice Roelants H. Bossier dan weer bijgetreden te zijn in een lezing voor de Leuvense
studenten, inzonderheid betreffende zijn ‘onheuse’ houding tegenover familieleden: zie G.
Stuiveling, o.c., p. 84.
102 Caesar Gezelle, Uit het leven der dieren: intermezzo's. Kortrijk: Vermaut, 1907.
103 Details in: J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, p. 193-196; zie ook noot 164.
104 KFG, p. 63 = VW 4, p. 1555.
105 KFG, p. 91 = VW 4, p. 1577. Zie J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, p. 194.
106 J.J. Aerts, o.c., p. 149 noot 7. Op dat ‘biografische’ valt beslist af te dingen, zoals de tekst van
Bossier en ook deze bijdrage aantonen. Daarnaast heeft het ook ‘tekstanalytische’ bijsturing
ondergaan, onder meer omdat men de laatste decennia bij de gedichtverklaring vaker de
geïntendeerde lezers, de beoogde situatie van de voordracht of het publiek voor wie de voordracht
bestemd was, bij de commentaren heeft betrokken. De Gezellestudie moest vaststellen dat niet
elke emotie die Gezelle verwoordt, zonder meer als een rechtstreekse emanatie van zijn eigen
psychologie mag worden gelezen.
107 Gerard Knuvelder, Stijn Streuvels. Brussel: Manteau (Monografieën over Vlaamse Letterkunde,
nr. 28), 1964, p. 20.
108 G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel IV. Den
Bosch: Malmberg, 1976 (vijfde, geheel herziene druk), p. 355-356.
109 KFG, p. 109 = VW 4, p. 1593.
110 KFG, p. 135 = VW 4, p. 1614.
111 KFG, p. 129 = VW 4, p. 1609.
112 Avelgem, VW 4, p. 1023.
113 KFG, p. 94-95 = VW 4, p. 1580. Zie ook noot 157.
114 KFG, p. 16 = VW 4, p. 1515. Streuvels werd hierin ook gepareerd door G. Stuiveling, o.c., p.
137.
115 Johan Roelstraete, De voorouders van Stijn Streuvels. Handzame: Familia et Patria, 1971, p.
2-3 en p. 6.
116 ‘Tille’ treffen we aan in Heule, VW 4, p. 917. De verkleinvorm ‘Mathildeke’ volgde op de
venijnige zin ‘We zullen maar beginnen met die meid’, in: Stijn Streuvels, ‘Guido Gezelle in
de lachspiegels [...]’, p. 191-192. Zie ook noot 84.
117 KFG, p. 13-14 = VW 4, p. 1512-1513. Naar we mogen aannemen heeft Streuvels het hierbij
(in 1959-1960) over de bijdrage van J. De Cuyper, ‘Uit Guido Gezelle's studententijd: zijn
overgang van Brugge naar Roeselare in 1846’, in: Biekorf, 59 (1958) 8, p. 236-240 - met in
bijlage een brief van 6 september 1846 over de aanvraag van een studiebeurs voor Gezelle bij
het Weldadigheidsbureau van Kortrijk. Streuvels spreekt over ‘brieven’, in het meervoud, al
behandelt genoemde bijdrage er maar één. Ook een oudere editie bevatte dergelijke gegevens;
bijvoorbeeld de Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken, dl. 11. Brieven van,
aan en over Gezelle - II. Uit velerlei briefwisseling (ed. F. Baur). Antwerpen: Standaard, 1939,
nr. 11a, p. 14-15. Hierop kan zijn wrevel echter niet slaan: het gaat over een publicatie van
‘onlangs’.
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118 KFG, p. 10 = VW 4, p. 1509.
119 KFG, p. 97 = VW 4, p. 1583.
120 G. Stuiveling, o.c., p. 136. Bij Johan Roelstraete, o.c., klimt de stamboom van de Lateurs op
tot in de zesde generatie, begin 1700.
121 KFG, p. 48 = VW 4, p. 1543.
122 KFG, p. 95 = VW 4, p. 1581.
123 KFG, p. 62 = VW 4, p. 1554.
124 KFG. p. 57 = VW 4, p. 1550.
125 Johan van Iseghem, Kroniek van de jonge Gezelle 1854-1858. Tielt: Lannoo, 1993, p. 181.
126 Robert Lagrain, ‘Het laatste paar jaren van Gezelles ouders te Brugge’, in: Biekorf, 95 (1995)
4, p. 369-382. Lagrain heeft het bij de verhuizing in de Rolweg over vader Gezelles ‘gedwongen
verhuizing einde 1848’. Hij baseert zich op een later contract dat op 24 december begon te
lopen: ‘Wij mogen dus aannemen dat de vorige huurovereenkomst begonnen was op 24 december
1848’. Devyt citeert de bevolkingsregisters en bepaalt op grond daarvan het verblijf van de
familie Gezelle in Guido Gezelles geboortehuis als de periode van 22 oktober 1828 tot 24 januari
1849 (Christian Devyt, De Sint-Janshuismolen op de Kruisvest te Brugge: 1770-1970 (Brugge:
Sint-Augustinus, 1970, p. 13). De twee hoeven elkaar niet uit te sluiten: een contract voor een
nieuwe woonst loopt, omwille van de werkzaamheden bij het verhuizen, meestal reeds vooraleer
men op het oude adres wordt uitgeschreven.
127 KFG, p. 15 = VW 4, p. 1514.
128 KFG, p. 7 = VW 4, p. 1507.
129 KFG, p. 9 = VW 4, p. 1509. In dit geval lijkt de bewering zelfs onmogelijk: in 1755 kan niet
dezelfde Pieter Devriese (1631-1633) schepen geweest zijn - indien we die opmerking tenminste
goed begrijpen.
130 KFG, p. 11 = VW 4, p. 1511.
131 KFG, p. 14 = VW 4, p. 1513.
132 KFG, p. 19 = VW 4, p. 1518.
133 KFG, p. 26 = VW 4, p. 1523.
134 KFG, p. 47 = VW 4, p. 1541.
135 KFG, p. 65 = VW 4, p. 1557.
136 KFG, p. 11 = VW 4, p. 1511.
137 KFG, p. 17 = VW 4, p. 1515-1516.
138 G. Stuiveling, o.c., p. 137.
139 Robert Lagrain, De moeder van Guido Gezelle. Tielt: Lannoo, 1975, p. 31-32; p. 106, noot 36.
Ook Lagrain noteerde dat dit ‘zo ongeloofwaardig’ klinkt ‘dat niemand het kan aannemen’.
140 G. Stuiveling, o.c., p. 142.
141 KFG, p. 149 = VW 4, p. 1624.
142 Zie noot 69.
143 KFG, p. 125-126 = VW 4, 1606-1607. De passage viel ook Stuiveling op (o.c., p. 60), die op
p. 63 besluit: ‘Het maakt niet de indruk dat Frank Lateur een gelukkige jeugd heeft gehad’. Zie
echter tevens noot 236.
144 Ingooigem I, VW 4, p. 1307-1308.
145 KFG, p. 56-57 = VW 4, p. 1550.
146 G. Stuiveling, o.c., p. 142-143. Op p. 61 bestempelt hij haar huwelijk als een ‘moetje’.
147 De context lezen we in Anton Poorter, ‘Romain, de vierwerkmaker’, in: Brugsch Handelsblad,
64 (1969) 38 (20 sept.), rubriek ‘'t Muurkrantje’: ‘de Katelijnepoort was toen een afschuwelijk
lelijk iets. Oorspronkelijk was deze poort tussen 1297 en 1300 gebouwd als een deel van de
versterkingswerken, die toen rond onze vergrote stad werden aangelegd. Nadien werd ze
herbouwd en vergroot door Jan van Oudenaarde en Maarten van Leuven. Een imposant
bouwwerk. In of rond 1762 werd het meest vooruitspringende deel afgebroken, waaraan een
soort portiek aan het resterende deel werd gebouwd.
In 1862 moest er aan de Katelijnepoort een nieuwe brug komen. Tussen de Staat en het
stadsbestuur werd een akkoord afgesloten om de Katelijnepoort zo vlug mogelijk af te breken.
Dit akkoord werd op 17 juli 1862 ondertekend door ir. H. Stockman namens de Belgische Staat
en burgemeester Jules Boyaval namens de stad, en op 5 augustus daaropvolgend goedgekeurd
door de minister van Openbare Werken, de h. Jules Vanderstichelen. De stad had er zich toe
verbonden het slopingswerk op zich te nemen. Te dien einde deed ze een beroep op Romain
Gezelle, de man die met springstoffen kon omgaan.’
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148 H. Verriest, ‘Guido Gezelle’, in: De nieuwe tijd: weekschrift (Roeselare), 7 (14 december 1899),
p. 51. Hij laat uitschemeren dat de opdracht eigenlijk uitbesteed was aan ‘groote ondernemers’,
die Romaan wel wilden ‘mêe hebben door Europa. Hij weigerde; maar deed het Brugsch werk’.
149 Caesar Gezelle, Uit 't Land en 't Leven van Guido Gezelle. Amsterdam: Van Munster's
Uitgeversmaatschappij, z.j. [1927], p. 14.
150 Gezelle verwijst in vers 13 van zijn gedicht ‘Vader overleden’ (zie noot 38) naar Romaans
‘kruise’ en ‘ellende’. In de voetnoot van het Verzameld Dichtwerk lezen we: ‘nl. het verlies,
ten gevolge van een bedrijfsongeval, van een been’. De verklaring gaat duidelijk op de
woordkeuze van Caesar Gezelle terug, ook al sprak een recentere publicatie over Romaan
Gezelle alleen maar van een ‘verbrijzeld’ been (A. Vandewalle, ‘Romaan Gezelle en zijn
vuurwerkbedrijf’, in: Het Brugs Ommeland, 20 (1980), p. 155). Overigens vragen we ons af of
Gezelle met dat ‘kruise’ niet meer algemeen dacht aan al wat er een mens in het leven kan
tegengaan, want de verwijzing naar Romaans risicovol beroep als vuurwerker komt pas verder
in het gedicht voor. Dat Romaan volgens het gedicht ‘getekend’ was ‘door zijn ongeval’ werd
herhaald in Els Depuydt, ‘Vader overleden. Over een ongekend Gezellehandschrift in een
luxe-uitgave van Verzen’, in: Biekorf, 111 (2011) 3, p. 296.
151 Dat moeten we na de witregel dan zeker lezen als ‘ooit’ of ‘op een keer’: Gezelle werd in
Kortrijk pas aangesteld in 1872, het ongeval gebeurde tien jaar daarvoor. Minder alerte lezers
zullen hier verkeerdelijk chronologie veronderstellen.
152 KFG, p. 53-54 = VW 4, p. 1547-1548.
153 Zo definieerde Stuiveling de teneur van dit hoofdstuk: G. Stuiveling, o.c., p. 142.
154 Frans De Vleeschouwer, Priester-dichter Caesar Gezelle. Niet afgewerkt en onuitgegeven
typoscript, z.p., z.j., p. 51-52.
155 KFG, p. 88 = VW 4, p. 1575.
156 F. De Vleeschouwer, o.c., p. 62 en p. 71.
157 KFG, p. 95 = VW 4, p. 1580. Zie ook noot 113.
158 Ingooigem I, VW 4, p. 1281 en 1287.
159 KFG, p. 81 = VW 4, p. 1570.
160 J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, p. 192 e.v.
161 J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, p. 200-204. Zie ook C. Gezelle, Mijmeringen, p.
91-92.
162 KFG, p. 90 = VW 4, p. 1576-1577.
163 KFG, p. 90 = VW 4, p. 1577.
164 J. van Iseghem, ‘‘Voor altijd vergaan [...]’, p. 193-196. Zie ook de opmerking van Herman
Bossier en de tekst bij noot 103.
165 Onze vroegere tekst: J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, meer bepaald p. 192-200. De
bewering lezen we in een notitie van J. Hugelier.
166 KFG, p. 91 = VW 4, p. 1577.
167 G. Stuiveling, o.c., p. 134.
168 Caesar Gezelle, Solitudo of Acht dagen bij de Trappisten. Kortrijk: J. Vermaut, 1927. De passage
over Streuvels in C. Gezelle, Mijmeringen, p. 91 en p. 178-179.
169 KFG, p. 93 = VW 4, p. 1579.
170 C. Gezelle, Uit het leven der dieren: intermezzo's.
171 KFG, p. 77 = VW 4, p. 1567.
172 ‘De navond komt zoo stil’, in: Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, dl. 3 (ed. J. Boets).
Antwerpen - Amsterdam: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1981, p. 388-389, v. 17-18;
en ‘Het schrijverke’, in: Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, dl. 1 (ed. J. Boets). Antwerpen
- Amsterdam: Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1980, p. 95-96, v. 37-44.
173 KFG, p. 76 = VW 4, p. 1566.
174 J. van Iseghem, ‘“Voor altijd vergaan” [...]’, p. 196-197. KFG, p. 79 = VW 4, p. 1568.
175 G. Stuiveling, o.c., p. 144.
176 F. De Vleeschouwer, o.c., p. 43.
177 KFG, p. 155 = VW 4, p. 1629.
178 KFG, p. 87 = VW 4, p. 1574-1575.
179 L. Schepens, o.c., p. 143. Schepens verzekert dat men daar toen ‘gelukkig’ niet op ingegaan is.
180 KFG, p. 112-113 = VW 4, p. 1596.
181 Dorpsgeheimen I, VW 1, p. 1387-1476.
182 Paul Thiers, ‘Stijn Streuvels, de antecedenten en Heule: het geboortedorp’, in: Over Jantje
Verdure. Jaarboek 11 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2005 onder red. van Marcel De Smedt.
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Tielt: Lannoo, 2006, vooral p. 160. Jantje Verdure had hij ook al behandeld als ‘de derde bakker’
in: Heule, VW 4, p. 802 en in Avelgem, VW 4, p. 1097-1102.
KFG, p. 68 = VW 4, p. 1559 en KFG, p. 143 = VW 4, p. 1620. ‘Lente’, in: Lenteleven, VW 1,
p. 183-236. Zie ook ‘Horieneke’ in Stille avonden, VW 2, p. 275-289 en noot 89.
KFG, p. 122-123 = VW 4, p. 1603-1604.
F. De Vleeschouwer, o.c., p. 54.
Hedwig Speliers, ‘Stijn Streuvels en de dood. Méér dan een in memoriam’, in: Hedwig Speliers
(samenst.), Afscheid van Streuvels. Brugge: Sonneville, 1971, p. 73.
J. Weisgerber, o.c., p. 30.
Johan van Iseghem, ‘Op weg naar het wonder. Over “De drie koningen aan de kust” van Stijn
Streuvels’, in: Kerstwake. Jaarboek 8 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2002 onder red. van
Marcel De Smedt. Tielt: Lannoo, 2003; vooral ‘Het werk op de schepen’, p. 160-163.
KFG, p. 106 = VW 4, p. 1590-1591.
‘Het leven en de dood in de ast’, in: Werkmensen, VW 3, p. 726.
Land en leven in Vlaanderen, VW 3, p. 422.
‘Hoe men schrijver wordt’, VW 2, p. 1509.
KFG, p. 48-49 = VW 4, p. 1543-1544.
J. Weisgerber, o.c., p. 15.
G. Stuiveling, o.c., p. 134-135 over Ingooigem II, VW 4, p. 1466-1467.
KFG, p. 49-50 = VW 4, p. 1544.
Ingooigem I, VW 4, p. 1275.
S. Streuvels, ‘Op Allerzielen’, in: Uit lust-met-de-penne, p. 77. De tekst was eerder verschenen
in Vlaamsch en Vrij, 3 (1895) 47, p. 764-766.
Hij beschreef in dat verband o.a. ook zijn eigen ‘kwinten’ of ‘furten’ (aanvallen van koppigheid),
momenten in zijn jeugd dat hij volslagen onhandelbaar was: bijten, klauwen, stampen, zelfs de
kap van de zusters afrukken. Zie: Heule, in: VW 4, p. 770. Wat de onhebbelijkheden van de
volwassene betreft: Hedwig Speliers vond dat de lastige karaktertrekken, die Streuvels bij zijn
nakende dood met voldoening hoopte te zien verdwijnen, zijn boeken juist lezenswaard maken:
‘In Kroniek van de familie Gezelle (een mooi boek, een negatief en dus een groot boek) had
Streuvels het over tal van hebbelijkheden. Als laatste erfelijk belaste, hoopte hij die mee ten
grave te zullen dragen. Frank Lateurs hoop is werkelijkheid geworden. Maar in Stijn Streuvels
worden ze bewaard en bewaarheid; deze hebbelijkheden (fel masochistische inslag, schaamte,
pessimistische levensvisie, de overtuiging dat de mens een wolf is voor zijn medemens) maken
zijn beste boeken, althans voor mij, nog leesbaar. Katholieke critici en biografen, een katholieke
uitgever die de laatste decennia vooral commercieel succes uit Streuvels' kitsch wist te melken
en bijgevolg de vrij grote onverschilligheid van wat zich in Vlaanderen links meent te moeten
noemen, hebben de authenticiteit van Streuvels verstikt.’ (Hedwig Speliers, ‘Bericht uit
Lilliputtersland’, in: Hedwig Speliers (samenst.), Afscheid van Streuvels, p. 23).
KFG, p. 146 = VW 4, p. 1622.
KFG, p. 154 = VW 4, p. 1629. Zie ook bij noot 81.
G. Knuvelder, Stijn Streuvels, p. 16.
Georges Wildemeersch, ‘Streuvels anno 1914 en 1948: romanstructuur en levensbeschouwing’,
in: H. Speliers (samenst.), Afscheid van Streuvels, p. 149.
Ingooigem I, in: VW 4, p. 1283; KFG, p. 12 = VW 4, p. 1512. Hij herhaalt die typering van
zijn grootvader als ‘aardigaard’ in Stijn Streuvels, ‘Hoe ik Brugge [...]’, p. 199. Bron hiervoor
was o.a. een publicatie van zijn neef. Guido Gezelle zou de term gebruikt hebben toen men
hem vroeg of hij veel boeken las: hij ontkende het, maar verklaarde zijn kennis door het feit
dat zijn vader ‘een aardigaard’ was. (Caesar Gezelle, ‘Pier-Jan die geen fransch en kan’, in:
Biekorf, 15 (1904) 5, p. 75-80. Zie ook noot 61).
KFG, p. 39 = VW 4, p. 1535 en KFG, p. 42 = VW 4, p. 1538, hier met aanhalingstekens. Hij
had voor die oom niet veel goede woorden over. Caesar Gezelle in zekere zin wel, vaststelling
waar Streuvels zich laconiek vanaf maakt met ‘Zoveel te beter’.
S. Streuvels, ‘Heeroom Guido Gezelle’, p. 195; eerder verschenen in: Roeping, Tilburg, 26
(1949), 12, p. 607-612.
S. Streuvels, ‘Voor August Snieders’, in: Uit lust-met-de-penne, p. 75; overgenomen uit De
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 82 (1925), 9 mei, Avondblad A, p. 2-3.
‘Hoe men schrijver wordt’, VW 2, p. 1484.
KFG, p. 26-27 = VW 4, p. 1523-1524.
Stijn Streuvels, ‘Guido Gezelle in de lachspiegels [...]’, p. 190.
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Stijn Streuvels, ‘Heeroom Guido Gezelle’, p. 198.
Ingooigem I, VW 4, p. 1327.
G. Stuiveling, o.c., p. 145.
A. Demedts, ‘Brief uit het westen’, p. 11.
A. Coolen, o.c., p. 143. De term ‘gewetensonderzoek’ had Streuvels ook gebruikt bij zijn
typering van Ingooigem I: zie noot 17.
André Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik [...], p. 340.
‘Schoonheid’, in: ‘Herinneringen’, VW 2, p. 1721; KFG, p. 22 = VW 4, p. 1520 en noot 60.
‘Hoe men schrijver wordt’, in: VW 2, p. 1513-1514.
Stijn Streuvels, ‘Op Allerzielen’, p. 27.
J. Weisgerber, o.c., p. 7, p. 8 en p. 14.
KFG, p. 125-126 = VW 4, p. 1606-1607.
G. Stuiveling, o.c., p. 146.
A. Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik [...], p. 363.
L. Schepens, o.c., p. 140. Hier duikt bedekt opnieuw het probleem van de ‘onhebbelijkheid’
op: ‘gemak van verkeer’ komt neer op soepelheid in de omgang met anderen.
Stijn Streuvels, Ingooigem I, in: VW 4, p. 1272.
Karel Platteau, ‘De ogen van het kind en van de oude mens. Autobiografische geschriften van
Stijn Streuvels en Marguerite Yourcenar’, in: Stijn Streuvels en ‘Heule’. Een boek ‘voor mijn
plezier’. Jaarboek 16 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2010 bezorgd door Marcel De Smedt.
Tielt: Lannoo, 2011, p. 109.
G. Stuiveling, o.c., p. 57.
J. Weisgerber, o.c., p. 16.
KFG, p. 60-61 = VW 4, p. 1553.
Ingooigem I, VW 4, p. 1295.
Ingooigem I, VW 4, p. 1299.
Land en leven in Vlaanderen, VW 3, p. 418. Weisgerber vatte samen: ‘Hoe vormelijk ook
volgens hem verkeringen op het land mogen verlopen, zodra het huwelijk is gesloten, wordt de
vrouw tot een gebruiksvoorwerp voor de man ofschoon zij voor het overige een belangrijke
invloed op het gezinsleven uitoefent.’ (J. Weisgerber, o.c., p. 19).
André Demedts, Stijn Streuvels. Een terugblik [...], p. 341.
KFG, p. 121 = VW 4, p. 1603.
KFG, p. 59-60 = VW 4, p. 1552. Dat er ‘weinig betrek’ met de buitenwereld was, kan o.i. alleen
maar slaan op persoonlijke vriendschapsbanden of op meer intieme familiale contacten, gezien
het ruime succes van Romaans zaak als vuurwerkmaker in de wijde omstreken. Zeker de
zakelijke contacten van dit handelaarsgezin moeten intens geweest zijn.
Zie noot 143.
Ingooigem I, VW 4, p. 1271.
We verwijzen o.a. naar KFG, p. 101 - VW 4, p. 1586-1587; naar KFG, p. 108-109 = VW 4, p.
1593; of naar KFG, p. 117 = VW 4, p. 1600.
KFG, p. 45 = VW 4, p. 1540.
KFG, p. 32-33 = VW 4, p. 1529. Die ‘hoving’ lag op het grondgebied van St.-Pieters-op-de-Dijk,
in de toenmalige Vestenstraat, nu de Keizer Karelstraat, vlak buiten de Ezelpoort, op nog geen
200 meter van de stadsgrens. (A. Vandewalle, o.c., p. 156). In 1870 betrof het een domein van
9 are. De werkplaats had een afmeting van 9 meter op 4,5 meter. Vandewalle merkt terecht op:
‘Er is wel enige tegenspraak tussen de uitgestrektheid van het domein op Sint-Pieters zoals
Streuvels het beschrijft, en de hoger aangehaalde oppervlakte van de grond van Gezelle aldaar.’
Enige epische uitvergroting van Streuvels' herinneringen is hier dus niet uitgesloten - de woorden
‘werkplaatsen’ en ‘loodsen’ gebruikt hij zelfs in het meervoud! - maar het is ‘natuurlijk mogelijk
dat Gezelle mettertijd het domein heeft weten uit te breiden.’ (A. Vandewalle, o.c., p. 159 noot
22).
KFG, p. 18= VW 4, p. 1517.
KFG, p. 48 = VW 4, p. 1543.
Heule, p. 737-738.
KFG, p. 30 = VW 4, p. 1527.
Ook van Dymfna Gezelle schrijft Streuvels dat ze na haar terugkeer als missiezuster moedeloos
in Sint-Truiden verbleef, ‘vol heimwee naar de verre streek waar zij als in een paradijs geleefd
had’. Het is hetzelfde verband: ongerepte natuur (Indië), ruimte en een onherroepelijk afgesloten
verleden: KFG, p. 64 = VW 4, p. 1556.
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246 Stijn Streuvels, ‘Bleek-blomke’, in: Uit lust-met-de-penne, p. 16. De tekst was eerder verschenen
in: Ontwaking (Antwerpen), 1896, 6, p. 41-43. Even Bijbels als dat ‘aards paradijs’ noemt hij
de verhuis naar Avelgem, ‘iets als de verovering van het Beloofde Land’ (KFG, p. 115 = VW
4, p. 1598) en zijn Lijsternest is voor hem ‘de berg Sion’: ‘Van hier op de hoogte kon ik de blik
laten gaan over de vier windstreken en overschouwde ik de wereld!’ (Ingooigem I, VW 4, p.
1281).
247 Ingooigem I, VW 4, p. 1289.
248 ‘Terug’, in: Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, dl. 4 (ed. J. Boets). Antwerpen - Amsterdam:
Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1982, p. 209-210, v. 42.
249 Filip de Pillecyn, Stijn Streuvels. Brugge: Desclée De Brouwer (Reeks Ontmoetingen), 1969,
p. 33.
250 André Demedts, ‘Nawoord’, in: Filip de Pillecyn, Stijn Streuvels. Brugge: Desclée De Brouwer
(Reeks Ontmoetingen), 1969, p. 43.
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De zon en de dood: natuur en cultuur in verhalen van Cyriel Buysse,
Stijn Streuvels en Lode Baekelmans
Romain John van de Maele
Rond 1900 werden in Europa meermaals hoge middagtemperaturen genoteerd. In
Parijs was het tijdens de maand juli 1900 zo warm, dat men in oude weerkundige
verslagen op zoek ging naar vergelijkbare verschijnselen. Slechts in 1803, 1842,
1874 en 1881 was het even warm als in 1900.1 De hitte in Parijs kwam meermaals
aan bod in de Aalsterse krant De Denderbode, en uit de berichtgeving blijkt dat niet
alleen mensen door een zonnesteek - of zonneslag - werden getroffen. Ook de paarden
die de omnibussen trokken, hadden verschrikkelijk te lijden. In de Franse hoofdstad
werden in de zomer van 1900 twaalfhonderd paarden door de hitte geveld.2 Datzelfde
jaar werden tussen Erembodegem en Aalst vijf spoorwegarbeiders getroffen door
een zonnesteek.3
Een bericht dat twee jaar eerder in een Iepers dagblad is verschenen, brengt ons
dichter bij de verhalen van Buysse, Streuvels en Baekelmans. Een werkman uit
Wijnegem bij Tielt was tijdens de oogst door een zonneslag getroffen - hij ‘zakte
ineen en was dood.’4 Eind juli 1900 was het uitzonderlijk warm, en in Avelgem, het
dorp waar Streuvels een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht, werd A.
Vandenbroucke het slachtoffer van de zon. Terwijl hij in het hooi aan het werken
was, werd hij door ‘eenen zonneslag getroffen! Weinige oogenblikken later was hij
een lijk.’5 In deze verkenning richt ik het zoeklicht op Blanche van Cyriel Buysse
(1859-1932), De oogst van Stijn Streuvels (1871-1969) en Hooidag van Lode
Baekelmans (1879-1965), drie verhalen waarmee het Vlaamse lezerspubliek kennis
kon maken in de periode 1900-1901.
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Blanche (1898) verscheen, samen met vier andere verhalen, in de bundel Te Lande
(1900). Het verhaal werd later opgenomen in het vierde deel van Buysses verzameld
werk.6 In 1901 verscheen bij Victor de Lille in Eeklo als nummer 27 van de
Duimpjesuitgaven De oogst van Streuvels.7 Baekelmans' debuutbundel, Uit grauwe
nevels - in 1901 uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen en H.
Honig, Utrecht -, bevatte o.a. het verhaal Hooidag, een schets die later werd
opgenomen in het overzichtswerk In den ouden spiegel.8 In deze drie verhalen worden
arbeiders geveld door de zon (natuur), hun werk, gewoonten en verwachtingen
(cultuur). De mens is niet alleen een cultuurwezen, maar ook een natuurwezen, en
dat geldt bij uitbreiding ook voor de dieren die hem omringen en zijn taak verlichten.
De natuur manifesteert zich in de verhalen van Buysse, Streuvels en Baekelmans
niet alleen als zon, maar ook als het te oogsten graan of het af te maaien gras, en ook
de dood maakt deel uit van de categorie natuur. Aan de andere kant is de categorie
cultuur ruimer dan de symbolische gedragingen van de mens, zijn taal en zijn streven
naar ‘verheffing’ - zo is ook techniek een cultuurverschijnsel.
Ton Anbeek heeft vroeger terecht op de verschillen tussen Nederlands en Vlaams
naturalistisch proza gewezen. Een van de verschillen was dat Nederlandse schrijvers
hun romans en verhalen vooral in een stedelijk milieu situeerden, terwijl de Vlamingen
vooral plattelandsfiguren hebben beschreven.9 Het onderscheid was niet absoluut,
en beide milieus kwamen ook voor in het werk van Vlaamse romanschrijvers. Buysse
en Streuvels hebben zich nadrukkelijk met het leven op het platteland beziggehouden,
Baekelmans beschreef ‘de onrust en de ellende van de weidsche stad’,10 of iets
preciezer het leven in Antwerpen. Hij groeide op in het schipperskwartier, nabij de
haven, die toen nog geen aparte wereld was, maar met de stad ‘een organisch geheel’
vormde.11 Precies in die omgeving vond het gebeuren van Hooidag plaats. Het is een
afstandelijk en beknopt verhaal - veeleer een schets. Precies door de emotieloze
benadering, die slechts een waarneembare handeling weer-
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geeft en de diepte mijdt, is Hooidag een naturalistisch verhaal dat meer is dan een
van de toevallige berichten zoals die destijds in kranten verschenen onder de titel
‘Mengelmaren’. Alleen door de verwijzing naar natiepaarden en de dokken kon de
toenmalige lezer het verhaal in een Antwerpse context plaatsen. Maar wie was de
man die door zon en werk werd geveld, hoe heette hij, hoe oud was hij en welke
gedachten flitsten door zijn hoofd?
De gelijkenissen, parallellen en tegenstellingen van de drie verhalen - die ik als
representaties van de negentiende-eeuwse werkelijkheid benader - komen hierna aan
bod. Nu en dan ga ik op zoek naar parallellen en/of tegenstellingen in de buitenlandse
historische literatuur, de sociale geschiedenis van Vlaanderen en krantenberichten
uit de besproken periode, maar eerst richt ik mijn aandacht op de rol van de auteur
als sociaal getuige - het werk van Baekelmans, Streuvels en Buysse had immers
literaire en documentaire waarde.

Buysse, Streuvels en Baekelmans als getuige
In de brochure De arbeid in de literatuur (1923) ging de latere uitgever van het Nieuw
Vlaams Tijdschrift, Adolf Molter (1896-1975), uit van een (reductionistisch)
historisch-materialistisch wereldbeeld, en hij stelde zonder aarzelen dat de letterkunde
de meest betrouwbare bron was voor de studie van de geschiedenis.12 De
gerenommeerde Britse historicus Asa Briggs wees, vanuit zijn historiografische
praktijk, als volgt op het belang van de letterkunde: ‘Novels and poems do not simply
illustrate or decorate: they compel attention through their insights, and they frequently
point to explanations.’13 De stellingen van Molter en Briggs treed ik - met enige
reserve - bij. Voor de studie van vervlogen gebruiken, verwachtingspatronen en
gewoonten kunnen romans en verhalen vaak als historische bron worden gebruikt.
De centrale plaats van werk en werkomgeving in het vroege werk van Buysse,
Streuvels en Baekelmans
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maakt duidelijk dat werkkracht vaak het enige bezit was van de mensen die ze hebben
beschreven - dat enige bezit was doorgaans (mede)bepalend voor het zelfbeeld, de
sociale identiteit en de daarmee samenhangende attitudes. Deze enige rijkdom was
in hoge mate (mede)bepalend voor iemands plaats op de huwelijksmarkt.
Literaire werken kunnen een tijdperk en een milieu weerspiegelen, maar ik ga er niet
van uit dat dit zonder meer uit de ‘historisch bepaalde omstandigheden’ voortvloeit,
zoals Molter beweerde. Buysse, Streuvels en Baekelmans hebben zich in hun werk
ondermeer als sociale getuige gedragen, maar dat gebeurde zonder dat ze zich
vastklampten aan de uitgangspunten van de tendensroman. Toen Stijn Streuvels
Heule, het boek over zijn kinderjaren afrondde, schreef hij:
Maar nu het neergeschreven is, kom ik al meer tot de overtuiging het
uitsluitend gedaan te hebben voor me-zelf. Ik voel het aan als een ontlasting
[...] een getuigenis die anders zou verloren gegaan zijn, daar het weergeven
der werkelijkheid uit het verleden slechts in de herinnering kan benaderd
worden.14
De vertellersrol, waaraan Buysse, Streuvels en Baekelmans als sociale getuige gestalte
hebben gegeven, was geen noodzakelijk gevolg van de sociaal-economische
omstandigheden. Hun getuigenis was het resultaat van een vrije keuze. Zij probeerden
de historisch bepaalde werkelijkheid voor hun tijdgenoten in herkenbare beelden
vast te leggen. Een onderwerp dringt zich niet aan een auteur op, hoewel Gustave
Flaubert (1821-1880) op 1 januari 1869 in een brief aan George Sand (1804-1876)
het tegendeel beweerde.15 Een gegeven wordt alleen het onderwerp van een verhaal
of een roman als een auteur dat zelf wil, niet omdat het historisch materialisme een
dwingende kracht is.
Buysse, Streuvels en Baekelmans behoorden niet tot de laagste sociale strata, en in
die zin kunnen ze, alle verhoudingen in acht genomen, worden vergeleken met de
Noorse naturalist (realist)
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Alexander Kielland (1849-1906), een schrijver die tot de handelsaristocratie van
Stavanger behoorde. Kielland was jurist, eigenaar van een steenbakkerij en (later)
politicus, maar dat belette hem niet Garman & Worse (1880) en Else (1881) te
schrijven, werken waarin hij de tegenstellingen tussen werkgevers en arbeiders,
tussen rijk en arm belichtte. Kielland ging echter verder dan Buysse, Streuvels en
Baekelmans - voor hem volstond het niet de werkelijkheid af te beelden, hij trok met
zijn werk ten aanval. Hij schreef heel bewust tendensromans,16 en streefde met zijn
werk een sociaal effect na. Belangrijk was - volgens Kielland zelf - dat iedereen de
tendens in zijn werk kon zien.
Molter had het in zijn brochure over een opvallende afwezigheid van Nederlandstalige
literatuur die de arbeid belichtte, en hij schreef die (ten dele terecht) toe aan de
historische omstandigheden, al vond hij reeds in de Middelnederlandse literatuur
voorbeelden van auteurs die toch oog hadden voor de werkomstandigheden. De
generatie van Van Nu en Straks miste volgens Molter ‘voeling met het zoo verachterde
volk.’17 Slechts Cyriel Buysse en Stijn Streuvels ontsnapten, volgens Molter, aan het
esthetisch streven van hun tijdgenoten en hadden wel voeling met de werkelijkheid
van de ‘arbeidende klasse’. Molter staafde zijn stelling door erop te wijzen dat Het
recht van de sterkste veel door arbeiders werd gelezen en dat Zoals het was als
feuilleton ‘in de socialistische bladen van België’ werd gepubliceerd. Voorts werd
Buysses toneelstuk Het gezin van Paemel ‘door heel Vlaanderen gespeeld.’18 Dat de
wereld van de landarbeider een belangrijk gegeven was in het oeuvre van Buysse
behoeft geen betoog. Dat veel arbeiders in het eerste kwart van de twintigste eeuw
Het recht van de sterkste hebben gelezen, valt echter te betwijfelen.19 Buysse was
echter niet de enige realist wiens werk het grote publiek niet bereikte. Ook het werk
van de jonge Baekelmans werd slechts door een kleine ‘elite’ gelezen. In een interview
dat op 21 november 1963 door de BRT werd uitgezonden, verklaarde hij: ‘Vroeger
werd een boek alleen gelezen door een geselekteerd publiek als ge wilt.’20
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Het werk van Streuvels schilderde21 zoals het werk van Buysse het leven op het
platteland, en in zijn ‘novellen De oogst en De werkman d[eed] hij zich,’ volgens
Molter, ‘werkelijk als een schrijver van den arbeid kennen.’ Dat gebeurde als het
ware vanzelf, want men kon ‘van geen tendenzwerk gewagen.’22 De essayist
illustreerde zijn uitspraken over de arbeid in het werk van Streuvels met een lange
reeks citaten uit De oogst. Voorts nam hij een gesprek tussen Kniertje en Barend uit
het vaak opgevoerde toneelstuk Op hoop van zegen (1900) van Herman Heijermans
(1864-1924) en het gedicht Het lied van den arbeid van René de Clercq (1877-1932)
op.23 De lezers moesten het zonder passage uit de romans of verhalen van Cyriel
Buysse stellen. Wellicht ging Molter er van uit dat het werk van Buysse voldoende
gekend was in Vlaanderen.
Molter versmalde de rol van de auteur als sociale getuige tot het schrijven van
tendensromans, maar Gustave Flaubert, George Eliot (1819-1880) en anderen hadden
al vroeger die rol waargenomen zonder tendensromans te schrijven. Ferdinand
Brunetière (1849-1906), die zich in 1877 heel kritisch uitliet over de herhalingen en
de uitvoerige beschrijvingen in het werk van Flaubert, van Hector Malot (1830-1907),
Emile Zola (1840-1902) en andere realisten, erkende in 1880 alleszins de
documentaire waarde van Flauberts roman Madame Bovary (1856) en van Eliots
lijvige beschrijving van het leven in Middlemarch (1871-1872).24
Baekelmans, de auteur van Uit grauwe nevels (1901) en De doolaar en de weidsche
stad (1904), ontsnapte aan de blik van Molter. De Antwerpenaar schilderde nochtans,
precies in Hooidag en in zijn eerste roman, de grauwe wereld van het werk in en
nabij de haven, en leverde op die manier - zoals Buysse en Streuvels - bouwstenen
voor het schrijven van een mentaliteitsgeschiedenis van de Vlaamse arbeiders en
landarbeiders.
Volgens Lode Monteyne belichtte Baekelmans vooral het leven in Antwerpen
tussen 1890 en 1914.25 Zijn eerste werk, Uit grauwe nevels, maakte volgens Monteyne
duidelijk dat Baekelmans zich
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niet alleen aan Franse naturalisten, maar ook aan het proza van Van Nu en Straks
spiegelde. In de beschrijvende gedeelten zou Baekelmans vooral de invloed van
Streuvels hebben ondergaan.26 Baekelmans voelde zich ook verwant met Buysse en
Maurits Sabbe (1873-1938),27 en hij was vertrouwd met het werk van Jonas Lie
(1833-1905), Kielland, en een van de eerste Noorse naturalisten, Arne Garborg
(1851-1924). Voorts kende hij het werk van Knut Hamsun (1859-1952) en andere
Scandinavische realisten.28 Het is geen toeval dat Buysse, Streuvels en Baekelmans
- onafhankelijk van elkaar - de relatie tussen de zon en de dood hebben beschreven,
en dat ik in deze bijdrage kort aandacht heb besteed aan de poëticale opvattingen
van Alexander Kielland, die er zelf van overtuigd was dat men in Noorwegen niet
op realistische romans zat te wachten. Aan zijn zuster schreef hij op 21 februari 1877
dat ze de Noorse receptiviteit voor realistische literatuur niet mocht overschatten.29

De dood in de stad en op het veld
Aan het einde van de negentiende eeuw was het vervoer met paard en kar of een
ander rijtuig nog heel gewoon, ook in een stad als Antwerpen, die door Baekelmans
als een wereldstad en een provinciestad werd omschreven.30 De bevolking van de
havenstad was tussen 1876 en 1900 gestegen van 150650 tot 27283131 - een stijging
van ruim 81%. Of het totaal aantal paarden in dezelfde mate toenam, is niet duidelijk,
maar het aantal natiepaarden is in die periode ongetwijfeld zeer sterk gestegen, en
ook paarden waren gevoelig voor de hitte. Ik vermeldde al dat er in 1900 in Parijs
twaalfhonderd door de hitte werden geveld, en dat is niet het enige bericht over
paarden die door een zonnesteek werden getroffen. In 1892 trof de hitte honderden
paarden in Chicago en New York - in de stad aan de Hudson werden dat jaar 162
paarden het slachtoffer van de verzengende hitte.32
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De snelle ontwikkeling van Antwerpen was geen uniek verschijnsel. In 1860 telde
de wereldstad Londen ongeveer 3 miljoen inwoners, rond de eeuwwisseling was dat
aantal gestegen tot ongeveer 4,5 miljoen,33 of een stijging van ongeveer 50%. De
bevolking van Greater London steeg nog sneller. In 1863 werd in de Engelse
hoofdstad een gedeelte van de Underground in gebruik genomen - van Paddington
naar Farringdon Street. Ruim twintig jaar later, in 1884, werd het bestaande net
vervolledigd met de Inner Circle, en in 1890 zorgde de City and Southwark Subway
Company voor een verdere vertakking.34 Toch was aan het einde van de negentiende
eeuw het paard niet uit het stadsbeeld verdwenen. De ondergrondse
spoorwegverbindingen deden de bovengrondse verkeersdrukte slechts langzaam en
gedeeltelijk dalen.35 Rond 1860 had men in de drukke wijken soms 45 minuten nodig
om met paard en koets een kwartmijl (ongeveer 400 meter) af te leggen. In het midden
van de eeuw reden er in Londen ook ongeveer 3000 omnibussen, en voor iedere
omnibus had men tien paarden per dag nodig. Ieder paard at dagelijks 21 pond haver
en hooi.36 Er waren dus enorme hoeveelheden paardenvoer nodig, ook aan het einde
van de negentiende eeuw. Het goederenvervoer en verplaatsingen van mensen die
de ondergrondse treinstellen wilden vermijden, gebeurde nog in belangrijke mate
met paard en koets.
Het verhaal Hooidag van Lode Baekelmans beschreef, alleszins in 1901, geen
ongewoon verschijnsel. Tot het einde van de negentiende eeuw gebeurden in
Antwerpen veel verplaatsingen met de paardentram en huurrijtuigen. Na de
eeuwwisseling werden die langzaam verdrongen door elektrische tramstellen. Een
filmpje, gemaakt nadat de elektrische tram in het Antwerpse stadsbeeld was
verschenen, toont veel paardenkoetsen en -karren, enkele fietsers, veel voetgangers,
enkele schaarse auto's en voerlui die met paard en kar het veer namen.37 Ook in
Antwerpen had men veel hooi nodig. Baekelmans richtte zijn zoeklicht echter niet
op de paarden, maar op een arbeider die een voorraad hooi ‘op de zolders boven den
paardenstal’ moest bergen.38 Het verhaal telt amper
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acht bladzijden, en de beknopte, afstandelijke stijl doet me denken aan enkele verhalen
van de jonge Ernest Hemingway (1899-1961): ‘Indian camp’ en ‘The end of
something’, beide opgenomen in de bundel In our time (1925). Ook ‘Up in Michigan’,
verschenen in de bundel Three stories and ten poems (1923), valt op door de
onderkoelde stijl.
Er gebeurt vrijwel niets in de schets van Baekelmans: een arbeider, wiens naam en
leeftijd niet werden vermeld, werkte zich van zeer vroeg in de morgen en onder een
helse zon in de vernieling - waarom? Moest hij een gezin met kinderen onderhouden?
Moest hij om voluit betaald te worden de lading van een vooraf afgesproken aantal
hooiwagens bergen? De verteller rept er met geen woord over, en het is op het eerste
gezicht onbegrijpelijk waarom de man zich uitputte tot hij doodviel. Uit geen enkel
vertellerscommentaar blijkt dat het slachtoffer de gevangene was van het
meedogenloze kapitalistische systeem, hoewel die mogelijkheid niet uit te sluiten
valt. Het frenetieke werken onder een loden hemel kan alleen worden begrepen vanuit
het besef dat de mens een complexe biopsychosociale eenheid is, en dat niet alle
behoeften en handelingen in een rationeel kader passen.
In de jaren 1860 en 1870 werden Engelse arbeiders vaak voorgesteld als ‘emotionally
besotted with work’39, en dat was niet alleen toe te schrijven aan materiële behoeften.
In 1899 maakte een socialistische journalist zich druk over het feit dat de horizon
van de textielarbeiders in Lancashire beperkt bleef tot hun werkomgeving. Volgens
die journalist begrepen de arbeiders niet dat werk niet meer was dan een middel om
in leven te blijven,40 maar het lijkt er veel meer op dat de reductionistische redenering
van de schrijver een echte verklaring van de werklust onmogelijk maakte. In haar
werk over de sociale ontwikkelingen in Engeland tussen 1870 en 1914 heeft Jose
Harris nog meer eigenaardige gedragingen beschreven,41 en een gedetailleerd
onderzoek van de negentiende-eeuwse sociale werkelijkheid in Vlaanderen zou meer
dan waarschijnlijk
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tot gelijkaardige vaststellingen leiden. De tragiek van Hooidag is niet rationeel
verklaarbaar. De schets was niettemin een eye opener, ze vestigde op een bijna
onopvallende wijze de aandacht op een ander probleem: de onverschilligheid als een
van de kenmerken van de stedelijke samenleving. De afstandelijkheid betekende
uiteraard niet, dat men in een stedelijke omgeving geen wij-groepen en geen
wij-gevoel aantrof, maar de zij-groepen waren in een stedelijke omgeving veel groter.
De man in Baekelmans' schets werkte zich uit de naad terwijl enkele kinderen
‘buitelden en stoeiden in het hooi, dat van de wagens op de straat was neergevallen.’
(H[ooidag], 163) Voorbijgangers zochten beschutting tegen de zon door zo dicht
mogelijk bij de huizen te blijven, en in de indirecte rede vernam de lezer dat het hooi
voor de arbeider een vreemde en bedwelmende geur had. De man was blootshoofds
aan het werk, en de zon ‘doorpriemde heel zijn lichaam met zengende stralen en toch
werkte hij voort, beheerscht door zijn wil, terwijl 't zweet hem langs de lenden lekte.’
(H, 167) Was de beheersende wil de echte drijfveer? In de kranten werd in het laatste
kwart van de negentiende eeuw meermaals gewaarschuwd voor de zon als stille
doder, en meestal werd aan de waarschuwing ook een aantal raadgevingen toegevoegd,
zoals het dragen van een strohoed om het hoofd te beschermen, voldoende drinken
en rusten tijdens de warmste uren van de dag.42 De arbeider ving een aantal negatieve
signalen op - misselijkheid en ‘een nijpende klopping in het hoofd’ -, maar hij werkte
voort. Toen hij even rustte, herinnerde hij zich de woorden van de pastoor: ‘In het
zweet uws aanschijns zult ge uw brood verdienen.’ (H, 168) In de vrije indirecte rede
vernam de lezer de conclusie van de arbeider: ‘Het ging hem zoo nu!’ (H, 168) Eén
keer kwam de man aan het woord. Hij richtte zich tot zijn werkmakker om zijn angst
en zijn verlangen kenbaar te maken: ‘Frans, jongen, was het maar noen! 't Is niet
houdbaar in die duivelsche zon!’ (H, 169) Na wat gedronken te hebben, wilde hij
opnieuw aan de slag gaan, maar enkele ogenblikken later zeeg hij dood neer in het
hooi. Weldra troepten
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nieuwsgierigen samen rond de hooiwagen: ‘Ze reikhalsden naar den doode op den
wagen, verstrooid en hard voor de dagelijksche dingen van menschen die sterven,
enkel een weinig geroerd door 't nieuwe geval, schuddebollend en hun
gelegenheidspraatjes beamend.’ (H, 171) Alleen Frans wist dat de dode beseft had
dat de zon hem aan het vermoorden was, en toch was hij blijven werken. Toen hij
met de ‘gasthuiswieg’ weggebracht werd, vond hij eindelijk beschutting tegen de
zon. Iedereen ‘ging zijn weg, zonder omkijken, sprakeloos. Frans begeleidde zijn
kameraad naar het gasthuis.’ (H, 172)
Baekelmans' schets was (en is nog steeds) ijzingwekkender dan een bericht dat in
1885 in De Werkman is verschenen: ‘Te Antwerpen, aan de Dok, is zondag ten 1 ure
door eenen zonnesteek getroffen en korts nadien overleden, de genaamde Albert
Jaminé, van Maastricht, maar t'Antwerpen werkende.’43 De omstandigheden van het
overlijden hebben in het krantenbericht veel minder aandacht gekregen dan in het
verhaal van Baekelmans, maar de overleden man had een naam. Hooidag wekt de
indruk dat men in de stad naamloos ten onder ging. Niet alleen de zon (natuur) velde
Baekelmans' arbeider, ook de wil van de man zelf, als uiting van zijn complexe
biopsychosociale structuur (cultuur en natuur), deed hem dood neervallen. Het lijkt
erop dat hij het gebod van het weekblad De Werkman volgde: ‘De ware wetenschap
om zich gelukkig te maken, is zijne plicht te beminnen, en er zijn vermaak in te
zoeken.’44 Dat gebod verscheen - toeval of niet? - onder een gedicht over de oogst,
een vermoeiend werk dat veel wilskracht vereiste. Vooral wie ‘in het zweet zijns
aanschijns zijn brood verdiende’, had van kindsbeen af een aantal betuttelende
uitspraken geïnternaliseerd die nog zelden in vraag werden gesteld.
In 1901, het jaar waarin Hooidag en De oogst verschenen, publiceerde het dagblad
Le Peuple de reportagereeks ‘A travers les Flandres’ van Auguste de Winne. De
Franstalige journalist onderzocht vooral de lonen, de woon- en
arbeidsomstandigheden, en het lot
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van de kinderen. Uit zijn werk blijkt dat de Vlaamse landarbeiders er vaak nog
slechter aan toe waren dan fabrieksarbeiders. Hij vergeleek de lonen van de
seizoenarbeiders die in Frankrijk bieten en graan gingen oogsten, en toonde aan dat
de Franse lonen heel wat hoger waren dan de Vlaamse.45 Toch was het niet alleen
dat veel hogere loon dat Rik, Streuvels' tragisch hoofdpersonage, deed besluiten om
naar Frankrijk te trekken.
In de verhalen van Streuvels en Buysse staat het plattelandsleven centraal, en de
personages, die in hun werk door de zon werden geveld, hadden een gezicht, een
leeftijd, en duidelijke verlangens of drijfveren. Precies in die zin zijn die verhalen
zo heel anders dan de schets van Baekelmans, maar er zijn ook parallellen. De pikkers
kwamen, zoals Streuvels en Buysse, uit face-to-face gemeenschappen, uit dorpen
die een andere bevolkingsevolutie kenden dan Antwerpen en andere industriesteden.
Het aantal inwoners van Nevele, Buysses geboortedorp, daalde van 3306 in 1876 tot
3276 in 1900. In Deurle, het dorp waar Buysse vaak verbleef om te schrijven, bleef
het aantal inwoners ongeveer gelijk: 1028 in 1876, 1035 in 1900. In Streuvels'
geboortedorp, Heule, nam de bevolking fors toe: ze steeg van 3274 in 1876 tot 4947
in 1900 (51%). In Avelgem, het dorp waar de schrijver een deel van zijn jeugd
doorbracht, daalde de bevolking van 3964 tot 3870.46 Zoals overal in Vlaanderen
waren de boerderijen er, in vergelijking met de grote Franse landbouwbedrijven,
zonder meer klein en weinig geschikt voor het machinaal oogsten van de toen
verbouwde graansoorten. De Franse bedrijven waren wel geschikt voor het gebruik
van pikbinders, maar men gaf er de voorkeur aan het werk van Vlaamse
seizoenarbeiders. Voor de mannen die naar het zuiden trokken, was dat een zegen
en een vloek.
Vanaf de jaren 1880 werd in Europa - met uitzondering van België en Frankrijk veel gebruik gemaakt van pikmachines. Met een span van drie paarden kon men 4
tot 5 ha per dag maaien, met een pik en een pikhaak haalde een geoefende landarbeider
30 tot 40
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are per dag.47 Kennelijk was in Frankrijk het gebruik van armkracht in plaats van
paardenkracht voordeliger voor de herenboeren, die vanop hun paard nu en dan het
werk kwamen bekijken. Voor de seizoenarbeiders was het beulswerk een manier om
aan de grootste armoede te ontsnappen, maar het was meer dan dat: ze waren ook
fier op het geleverde werk, al beseften ze nu en dan dat het werk onder de dansende
zon niet zonder gevaar was.
De aanvangsscène van De oogst schildert een rustige avond op het platteland: Rik
genoot buiten met zijn vriend Wies en diens zuster Lida van de stilte en de zachte
avond. Rik was op een verlegen manier verliefd op Lida en durfde zijn gevoelens
niet onder woorden te brengen. Hij was de jongste van een arm gezin met veel
kinderen en was op zoek naar een andere identiteit. Een hogere sociale status
associeerde hij met de opname in de wij-groep van volwassen mannen, die in de
zomer naar Frankrijk trokken om daar als pikker de kost te verdienen. Hij zou
terugkeren ‘als een volslagen kerel’ en overal mogen meespreken.48 Hij wist slechts
vaag wat hem in het zuiden te wachten stond, maar dat de pikkers soms oog in oog
stonden met de dood was geen geheim voor hem. Tijdens een van de vele gesprekken
vertelde een oudere pikker dat hij een man had zien doodvallen, ‘nevens hem,
steendood!’ (O, 24) Riks moeder zag haar zoon niet graag vertrekken, want ‘Pieter
h[ad] daar zijn ziekte en zijn dood gehaald!’ (O, 26) Toen hij al in Frankrijk was,
vroeg Rik zich af wat er gebeurde als iemand ziek werd. Het antwoord van zijn vriend
was kort en nuchter: ‘Ja, die blijft hier in 't kot liggen tot hij geneest of doodgaat, en
Krauwel [de leider van de pikkers] houdt hem het loon van de verloren werkuren
af.’ (O, 34) In de door Rik gedroomde wij-gemeenschap was de solidariteit groter
dan onder de schroeiende zon. Toen de jongen zelf door de zon en door uitputting
werd geveld, kwamen de anderen nieuwsgierig naar hem kijken - zoals de
voorbijgangers in het verhaal van Baekelmans -, maar de belangstelling was
functioneel. Toen bleek dat de jongen het niet zou halen, ‘gingen zij voort pikken en
lieten Wies alleen bij den zieken jon-
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gen.’ (O, 57) 's Nachts werd Rik in een eenvoudige kist naar een ver dorp gebracht,
waar hij de volgende morgen werd begraven. Slechts één vriend, Wies, maakte de
tocht naar de begraafplaats mee, en het afscheid was, zoals in Hooidag, bijzonder
koel. Daarna hervatte Wies zijn werk ‘zonder spreken. Niemand die vroeg hoe 't met
de begraving vergaan was.’ (O, 61)
In een vreemde omgeving, verdwaasd door het werk en het verlangen om het te
beëindigen, was er geen tijd om de dode de laatste eer te bewijzen. Het cultureel
besef - hier gebruikt in antropologische zin - versmalde tot een slaafse onderwerping
aan het werk. Het beulswerk begon meer en meer op een gevecht te lijken. Als daarna
het zuur verdiende geld in de zakken van de pikkers rinkelde, vloeide er veel - te
veel - bier, en ‘onbekommerd in andermans ongeluk liepen de pikkers door 't dorp
en vierden hunnen blijdag.’ (O, 90) Precies op het ogenblik dat de wetenschap en de
techniek triomfeerden, onderwierp de stadsmens zich aan de machine en was de
Vlaamse plattelandsbewoner fier omdat hij de machine, die hem vooral in de
landbouw veel leed had kunnen besparen, voorlopig niet als concurrent hoefde te
vrezen. Om die concurrent op afstand te houden, moest de arbeider wel zijn
redenerend vermogen uitschakelen:
Zij zwaaiden de armen door sterke drijfkracht bewogen; de linker haakte
het koorn vliedend terwijl de rechter lijfelijk de pik omhoog bliksemde en
met een korten ronk neêr, zodat heel de haakgreep afgesikkeld op den
grond ruiste. Gelijk ze daar stonden leken het beesten, op vier poten aan
't wroetelen in hun driftige doening...’ (O, 49)
Zoals dieren in een tredmolen waren de pikkers louter drijfkracht, en ‘het bengelend
noenklokje was het enig verlossingsteken.’ (O, 49) De seizoenwerkers waren er niet
beter aan toe dan Baekelmans' arbeider die vergeefs naar de noen verlangde. In 1931,
honderd jaar na de uitvinding van de pikmachine, vestigde het West-Vlaamse
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blad De Poperinghenaar de aandacht op de macro-economische voordelen van de
pikmachine:
De invloed, welke deze uitvinding op al de nijverheidstakken gehad heeft,
is buitengewoon. Het talrijk personeel voor den oogst gebruikt, werd
gedeeltelijk en op zeer voordeelige wijze door de pikmachine vervangen,
en vele arbeiders konden alzoo hun werkvermogen tot andere vakken
besteden.49
De conclusie was terecht, maar de auteur ging voorbij aan de tijdelijke gevolgen
voor de plattelandseconomie. Het eerste gebruik van pikmachines viel niet altijd
samen met de beschikbaarheid van voldoende ander werk. De mechanisatie was
vooral op lange termijn macro-economisch voordelig, en ze bevrijdde de landarbeider
van beulswerk. Op korte termijn was de omschakeling vaak een bedreiging voor het
micro-economisch dorpsweefsel en het bestaan van afzonderlijke gezinnen. De snelle
bevolkingsgroei in industriesteden ging onder andere samen met de stijgende behoefte
aan fabrieksarbeiders. De relatief beperkte groei of daling van een dorpsbevolking
weerspiegelde de dalende vraag naar land- of thuisarbeiders. In Nevele, het
geboortedorp van Buysse, veroorzaakte het wegvallen van de huisnijverheid in het
midden van de negentiende eeuw grote ellende. De oprichting van twee
cichoreifabrieken en één tabakfabriek zorgde voor nieuwe arbeidsplaatsen, maar dat
volstond niet om de verloren tewerkstelling te compenseren.50 In Avelgem, waar het
aantal inwoners tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw daalde, kwam de
nijverheidsontwikkeling pas op gang in de twintigste eeuw.51 Heule, Streuvels'
geboortedorp, was lange tijd een landbouwdorp, maar de nijverheid kwam er al rond
het midden van de negentiende eeuw tot ontwikkeling.52 De stijging van het aantal
inwoners was dan ook opvallend.
De oogst vertoont opvallende gelijkenissen met Blanche. De gebeurtenissen in
Buysses verhaal vonden plaats in de streek die ook Streuvels zo vaak heeft beschreven:
het landbouwmilieu tussen Schelde
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en Leie. Ook Buysse schildert de verlangens en gedragingen van een knaap die op
zoek ging naar een positief zelfbeeld. Bauwke, de tragische held van het
deerniswekkende verhaal, werd - zoals Rik - geveld door de zon en het labeur, maar
het gevecht en de nederlaag vonden dichter bij huis plaats. Bauwke was het
onverwachte kind van een vrouw die de bijna bovenpersoonlijke macht en de ruwe
kracht van een molenaar had ondergaan. Blanche was niet meer dan het ‘voorwerp’
(B, 707) van de molenaar, een ‘arm, triestig, lelijk’ (B, 704) meisje in een verhaal
dat met een onheilspellende openingszin werd aangevat. Toen ze merkte dat ze
zwanger was, begon ze aan het moederschap te denken, maar dat was voor haar ‘iets
heel anders, iets moois en zacht-ontroerends, waar veel meer reine genegenheid bij
was.’ (B, 708)
Toch werd dat kind een lichtpunt in haar eentonig leven, in haar gevecht voor een
bestaan zonder franje. Ze raakte afgepeigerd en ze ‘leefde alleen nog voor hem en
door hem, in stugge zelfopoffering voor dat bloed van haar bloed [...] zo heerlijk
gesproten uit de monsterlijke, triestige, ziekelijke mensenstof, die zij zelf was.’ (B,
714) De jongen deed het goed op school, maar zijn lot was dat van ‘alle arme kinderen
te lande’: hij werd koewachter. (B, 715) Blanche nam met tegenzin afscheid van haar
zoon, en zoals andere kleine lieden maande ze hem aan in de plicht te volharden:
Hem alleen drukte zij nog eens op 't hart, dat hij steeds braaf, beleefd,
gehoorzaam zou zijn; en zonder hem te omhelzen, trouw aan de touchante
gewoonte, die nog altijd in Vlaanderen heerst, gaf zij hem haar zegen, het
kruisje op 't voorhoofd, met bevende vingers geschetst, terwijl haar
dof-trillende stem van vroomheid zei: - God bewoare ou, mijn jongen. (B,
715)
In deze scène kwam de uiterste nederigheid van de landarbeiders aan de oppervlakte,
en het was die nederigheid en het gelijktijdig verlangen naar erkenning die de jongen
fataal werden. Ook hij was te jong om graan te pikken. Vanaf de vierde dag begon
hij
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‘tekens te geven van verzwakking.’ (B, 719) Hij spande zich overdreven in en
probeerde de oogst - als rite de passage - zegevierend af te ronden. Het tegendeel
ging immers gepaard met het ‘vrije koewachter’ gemaakt worden, een vernederend
ritueel dat haaks op het verlangen naar definitieve erkenning als lid van een volwassen
wij-groep stond. Dat ritueel, waarbij de meisjes met geweld de broek van de jonge,
versagende pikker uittrokken, was de smadelijkste nederlaag die een ‘jonge
boerenknecht te beurt k[o]n vallen.’ (B, 720) Die oneer werd de jongen bespaard,
maar hij betaalde er een hoge prijs voor. Opgejaagd en in de volle zon stortte hij neer
zoals Rik in De oogst. Nadat de jongen een pijnlijke nacht achter de rug had, wilde
de boer de dokter laten halen, maar ‘zijn vrouw was er tegen.’ (B, 724) Ook de
moeder werd niet onmiddellijk gewaarschuwd, maar de boer en zijn vrouw gaven
de jongen wel al de zorgen die in hun bereik lagen, ‘want zij waren beiden zeer op
hem gesteld.’ (B, 724) De relatie tussen de boer en de jonge pikker was van een heel
andere aard dan die tussen Rik en de rijke Franse herenboer. Bauwke werd niet
meteen definitief geveld. Slechts na negen dagen besefte zijn moeder dat hij niet
meer te redden was. Zij vluchtte weg uit het sterfhuis en zocht naar iets dat onbekend
en onvindbaar was: ‘Het was de Dood die zij zocht! [...] De Dood die niet teruggeeft
wat hij eenmaal genomen heeft, maar die toelaat het verlorene bij Hem, in Hem,
terug te vinden.’ (B, 728) Gedreven door het verlangen naar hereniging sprong
Blanche in het water en verdronk: ‘Ze had het enige geluk van haar leven
teruggevonden.’ (B, 729) In tegenstelling tot de pijn van Riks moeder, die door de
verteller amper werd verwoord, kreeg het verdriet van Blanche veel aandacht, maar
zij was dan ook het hoofdpersonage van het verhaal. Bauwke speelde een bijrol - in
De oogst waren de rollen omgekeerd, en de moeder van Rik had nog andere kinderen
om haar leed eventueel te helpen verzachten.
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Een vergelijkende terugblik
De oogst, Blanche en Hooidag vertonen niet alleen gelijkenissen, er zijn ook heel
wat tegenstellingen. Hooidag is het meest afstandelijke (in ideaaltypische zin het
meest naturalistische) van de drie verhalen en bevat amper meer details dan een
bericht dat ongeveer twintig jaar vóór de publicatie van Baekelmans' debuutbundel
in een Aalsterse krant was verschenen. In een twintigtal woorden meldde De
Denderbode dat in een veld in Sint-Pieters-Jette het lijk was gevonden van een
landbouwer die door een zonneslag was getroffen. De leeftijd en de naam van het
slachtoffer bleven onvermeld, en de omstandigheden waarin de man was overleden,
kwamen niet aan bod. De dood van een kind, dat op weg naar school door de zon
werd geveld, kreeg niet meer aandacht.53 In Hooidag is een auctoriale verteller aan
het woord, die zijn afstandelijkheid vrijwel niet loslaat. Alleen wanneer het slachtoffer
even terugdenkt aan het verleden en op het ogenblik dat hij beseft dat de zon hem
aan het martelen is, krijgt de arbeider heel even de rol van focalisator. In het verhaal
wordt nauwelijks gesproken, wellicht omdat er tijdens het labeur in de brandende
zon echt weinig woorden werden gewisseld. De communicatie tussen de twee
arbeiders verliep door het ononderbroken aanreiken en opvangen van het hooi. Het
verhaal was voor toenmalige lezers alleszins herkenbaar, en vanuit een
mentaliteitshistorische invalshoek is het ruim een eeuw na de eerste publicatie nog
steeds een eye opener: de intense beleving van het werk kan niet worden verklaard
door uitsluitend een beroep te doen op de inzichten die Marx (1818-1883) in zijn
analyse van arbeid en kapitaal heeft ontwikkeld. In de verhalen van Streuvels en
Buysse worden de mensen niet tot hun marktwaarde gereduceerd. Ze
vertegenwoordigen meer dan hun ruilwaarde, en hun omgeving en zijzelf - met
uitzondering van Quélin in De oogst - ervaren werkkracht, hun enige bezit, als deel
van een complex geheel. Hoewel de pikkers zichzelf soms bijna helemaal wegcijferen,
valt in de verhalen geen spoor van Verdinglichung te bespeuren.
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In De oogst en Blanche zijn, zoals in Hooidag, alwetende vertellers aan het woord,
maar ze laten hun personages meermaals vanuit hun eigen standpunt de gebeurtenissen
bekijken. Rik besefte dat de zon hem ging vellen, en enkele ogenblikken later viel
hij dood neer. Bauwke was uitgeput en hij voelde zijn krachten wegvloeien. Om een
vernedering te vermijden (cultuur), gaf hij geen gehoor aan de taal van zijn lichaam
(natuur) en hij werd nog levend naar de boerderij gebracht. De jongen overleed meer
dan een week later. In beide verhalen was de dood nochtans te voorkomen. Rik
overleed nadat hij, uitermate vermoeid en te laat, opnieuw aan het werk was gegaan.
Hij was daartoe aangespoord door Wies (cultuur), die na de dood als enige terugblikte
en onuitgesproken vragen stelde. Bauwke had het veld met een gebogen hoofd kunnen
verlaten, maar dat was, vanuit zijn verlangen naar een nieuwe status, geen optie. In
het verhaal werd door de boer, die hem de kans op sociale mobiliteit had aangeboden,
geen dreigende taal gebruikt. Hij was geen werkgever die, zoals Quélin in De oogst,
nu en dan vanop zijn paard een kijkje kwam nemen om op die manier de arbeiders
onder druk te zetten, al hoefde dat niet, want de arbeiders legden zichzelf een
ongenadig tempo op. Het enige verwijt dat men Bauwkes baas kon maken, was dat
hij te lang talmde om de dokter en Blanche bij de jongen te laten komen.
De oogst en Blanche gaan over de gespannen verhouding tussen cultuur en natuur,
over de tegenstelling tussen aanvoelen en willen, over de vage grens tussen vreugde
en verdriet, schoonheid en lelijkheid, liefde en onverschilligheid. In De oogst vluchtte
Wies na zijn thuiskomst het veld in, gevangen in zijn verdriet, terwijl de andere
pikkers feest vierden en hun status van harde werker onderstreepten. Ze waren met
zuur verdiend geld naar huis gekomen, en na het harde labeur namen ze enkele uren
de tijd voor het vieren van een ‘blijdag’ (cultuur). In Blanche werd geen feest gevierd,
en toch werd ook in dat verhaal de geleden pijn uitgewist. Blanche zette zelf de stap
naar een hereniging met de enige zonnestraal in haar leven, Bauwke. Zelfdoding
kwam veelvuldig voor in naturalisti-
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sche verhalen en romans, maar Blanches daad had een bijzondere dimensie. Het was
het geloof in de hereniging in een gedroomde wereld (cultuur) dat haar motiveerde.
Op die manier gaf zij uiting aan haar complexe biopsychosociale eenheid.
Baekelmans, Streuvels en Buysse zijn erin geslaagd de natuurlijke en culturele
dimensie van arbeiders in hun milieu uit te beelden. Ze knoopten hun representatie
vast aan een gekend verschijnsel. Tijdens de warme zomermaanden werden
landbouwers of landarbeiders vaak het slachtoffer van hun gevecht met zichzelf en
de zon. In de kranten kreeg dat gevaar vrij veel aandacht, en de redacteurs legden in
eenvoudige woorden uit wat men kon doen om een zonnesteek te vermijden. Rik,
Bauwke en Baekelmans' naamloze arbeider kenden het gevaar, maar ze beten hun
tanden stuk op een kracht die sterker was dan hun eigen wil. De verhalen sluiten aan
bij de toenmalige werkelijkheid, en precies omdat het literaire scheppingen zijn
verduidelijken ze die werkelijkheid. Wat in krantenberichten niet aan bod kwam de motieven om de strijd aan te binden met zichzelf en de natuur -, treedt in de
verhalen van Buysse en Streuvels sterk op de voorgrond. Een historische benadering
van het verleden vindt in het hier besproken proza enkele elementen die het mogelijk
maken om de discussies over onder andere mortaliteit, morbiditeit en de verhoudingen
tussen arbeid en kapitaal vanuit de toenmalige verwachtingen en verlangens te duiden.
Als literaire schepping zijn de verhalen nog steeds zeer leesbaar. Het vertellen en
beschrijven zijn in Hooidag, Blanche en De oogst niet fundamenteel van elkaar
gescheiden, en precies daardoor hebben Baekelmans, Buysse en Streuvels hinderlijke
retardaties voorkomen.

Eindnoten:
1 ‘De warmte in het buitenland’, in: De Denderbode, 22.07.1900, p. 2. De hitte had ook al veel
slachtoffers gemaakt in augustus 1898, zowel in België als in Frankrijk en Engeland (De
Denderbode, 21.08.1898, p. 2 en 22.09.1898, p. 2).
2 ‘De hitte te Parijs’, in: De Denderbode, 19.07.1900, p. 2 en ‘Zonneslagen en paarden’, in: De
Denderbode, 12.08.1900, p. 1. Een jaar later werd melding gemaakt van gelijkaardige problemen
in Berlijn. Om ongevallen te voorkomen, droegen de paarden een natte kopdoek die regelmatig
opnieuw nat werd gemaakt. ‘Een en ander’, in: De Denderbode, 18.07.1901, p. 2.
3 ‘Aalst’, in: De Denderbode, 22.07.1900, p. 2.
4 ‘Slachtoffers van de hitte’, in: Het Weekblad van Yperen en het Arrondissement, 20.08.1898,
p. 2.
5 ‘Mengelmaren’, in: Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 28.07.1900, p 3.
6 C. Buysse, ‘Blanche’, in: Verzameld werk 4. Samengesteld en ingeleid door A. van Elslander
en A.M. Musschoot. Brussel: Manteau, 1977, p. 704-729. Zie A.M. Musschoot, ‘Inleiding’, p.
IX-XXXVII, waar XXVI. Verwijzingen worden als volgt aangeduid in de tekst: B met
vermelding van de pagina.
7 Zie L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen I. De negentiende eeuw. Tielt:
Lannoo, 1984, p. 183. De oogst is eigenlijk een novelle en Hooidag is een heel kort verhaal,
maar ik gebruik voor de drie werken gemakkelijkheidshalve het begrip verhaal.
8 Zie L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen I, p. 153, en L. Baekelmans, In
den ouden spiegel. Gent: Rombaut-Fecheyr, z.j., p. 163-172 (Uitgave van het Willems-Fonds,
127).

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

9 T. Anbeek, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985. Amsterdam: De
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23
24

25
26
27
28
29
30

Arbeiderspers, 19995, p. 56.
‘Inleiding’, in: L. Baekelmans, In den ouden spiegel, p. 7-9, waar 8.
Zie L. Monteyne, ‘Lode Baekelmans. Zijn werk en zijn evolutie als kunstenaar’, in: L.
Baekelmans, In den ouden spiegel, p. 11-41, waar 14.
A. Molter, De arbeid in de litteratuur. Brussel: De Wilde Roos, 1923 (Uitgave De Wilde Roos,
1, nr. 6, p. 5). Het historisch-materialistisch wereldbeeld wordt te eenzijdig bepaald door de
verhouding tussen arbeid en kapitaal. Als natuur- en cultuurwezen kunnen de mens en menselijke
behoeften onvoldoende worden verklaard vanuit die reductionistische invalshoek. Vanuit een
marxistisch-filosofische hoek werd dit in het laatste kwart van de twintigste eeuw impliciet
erkend door er op te wijzen dat de mens een ‘biopsychosociale eenheid’ is. Zie K.F. Wessel,
‘Forschungsprojekt “Der Mensch als biopsychosoziale Einheit”’, in: Deutsche Zeitschrift für
Philosophie, 36 (1988) 2, p. 97-106 en K. Ueberschär, B. Leisner & B. Richter, ‘Der Mensch
als biopsychosoziale Einheit und seine Bedürfnisse’, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie,
36 (1988) 2, p. 107-116.
A. Briggs, Victorian things. London: Penguin Books, 1990, p. 18-19.
S. Streuvels, Heule. Kortrijk: Zonnewende, 1942, p. 394.
G. Flaubert, Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie. Samengesteld, vertaald en
van een nawoord voorzien door E. Borger. Amsterdam, 19885, p. 195.
G. Gran, ‘Alexander Kielland’, in: A.L. Kielland, Breve 1. Kristiania & Kjøbenhavn: Gyldendals
Boghandel - Nordisk Forlag, 1907, p. I-XXIV, waar X.
A. Molter, De arbeid in de litteratuur, p. 19.
Ibidem, p. 19-20.
Cyriel Buysse heeft meermaals de geringe verkoop van zijn werk in Vlaanderen betreurd. Zie
J. van Parys, Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd. Antwerpen/Amsterdam:
Houtekiet/Atlas, 2007.
J. Florquin, ‘Lode Baekelmans’, in: Ten huize van [...] 3. [Brugge]: Orion/Desclée de Brouwer,
19742, p. 9-38, waar 16. In hetzelfde interview wees hij erop dat een debuut in een oplage van
300 exemplaren ‘al heel fatsoenlijk’ was. ‘Vijfhonderd was uitzonderlijk. [...] Eigenlijk werd
dus een zeer beperkt publiek bereikt.’ Ibidem, p. 36. Hoewel zijn vroeg werk uitgesproken
kenmerken van het naturalisme vertoonde, was het geen schokkende literatuur. Toch durfde
Hippoliet Meert het niet aan een verhaal uit Baekelmans' debuutbundel in Flandria's
Novellen-Bibliotheek te publiceren. Zie L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen
II. De twintigste eeuw. Tielt: Lannoo, 1987, p. 20. Zie ook R. Debbaut, Het naturalisme in de
Nederlandse letteren. Leuven / Amersfoort: Acco, 1989, p. 30-38 en M. Sabbe, ‘Over de
ontwikkeling van den leeslust’, in: Idem, Mozaïek. Verspreide opstellen. Antwerpen: Lodewijk
Opdebeek, z.j., p. 92-97, waar 93.
Schilderen is in verband met het werk van Streuvels meer dan een metafoor. Zie J. de Smet en
H. Vandevoorde, ‘De natuur ontstolen’ en T. Sintobin, ‘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 T. Sintobin, M. de Smedt,
J. de Smet en H. Vandevoorde. Tielt: Lannoo, 2009, p. 34-60 en 61-88.
A. Molter, De arbeid in de litteratuur, p. 20.
Ibidem, p. 25-35.
‘Pendant bien des années encore, lorsqu'on voudra savoir ce qu'étaient dans la France de 1850
les moeurs de province, on relira Madame Bovary, comme on relira Middlemarch lorsqu'on
voudra savoir dans quel cercle de sentiments ou d'idées, vers 1870, s'agitait la vie provinciale
d'un comté d'Angleterre.’ F. Brunetière, Le roman naturaliste. Paris: Calmann-Lévy, z.j.11, p.
177. In 1877 begrensde Brunetière de waarde van Madame Bovary zelfs tot het aspect
‘témoignage’ (Ibidem, p. 46-47).
L. Monteyne, ‘Lode Baekelmans’, p. 14.
Ibidem, p. 23.
J. Florquin, ‘Lode Baekelmans’, p. 23.
L. Monteyne, ‘Lode Baekelmans’, p. 32 en L. Baekelmans, Aantekeningen van een boekenwurm.
Antwerpen: S.V. Lectura, 1931.
A. Kielland, Breve 1, p. 8.
J. Florquin, ‘Lode Baekelmans’, p. 12.

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

31 S. Vrielinck, De territoriale indeling van België 1795-1963. Deel 3. Leuven: Universitaire Pers
Leuven, 2000, p. 1668-1669.
32 De Werkman, 05.08.1892, p. 4.
33 A. Briggs, Victorian cities. London: Penguin Books, 1990, p. 312.
34 A. Briggs, Victorian cities, p. 16.
35 Ibidem.
36 J. Flanders, The Victorian house. London: Harper Perennial, 20042, p. 363-368.
37 ‘De Antwerpse paardentram’, http://www.antwerps.be.
38 L. Baekelmans, In den ouden spiegel, p. 163. Verdere verwijzingen worden als volgt aangeduid:
H met vermelding van de pagina.
39 J. Harris, Private lives, public spirit: Britain 1870-1914. London: Penguin Books, 1994, p. 134.
40 J. Harris, Private lives, public spirit, p. 134.
41 Ibidem, p. 136-149.
42 ‘Allerhande nieuws’, in: De Denderbode, 08.07.1883, p. 2; ‘Behandeling van den zonnesteek’,
in: De Denderbode, 01.08.1896, p. 2; ‘Drinken of niet bij groote warmte’, in: Klokke Roeland,
08.07.1900, p. 3.
43 De Werkman, 19.06.1885, p. 3.
44 De Werkman, 17.07.1874, p. 4.
45 A. de Winne, Door arm Vlaanderen. Leuven: Van Halewyck, 2001, p. 121.
46 S. Vrielinck, De territoriale indeling van België, p. 1670-1671, 1686-1687, 1708-1709,
1738-1739.
47 ‘Uitgelicht & Toegelicht. Een virtuele landbouwcollectie’, http://uitgelichttoegelicht.be.
48 S. Streuvels, De oogst. Amsterdam/Brugge: L.J. Veen's Uitgeversmij/Uitgeverij Desclée de

49
50

51
52
53

Brouwer, 195815, p. 24. Verdere verwijzingen worden als volgt aangeduid in de tekst: O met
vermelding van de pagina.
‘1831-1931 Eeuwfeest van de pikmachine’, in: De Poperinghenaar, 23.08.1931, p. 1.
H. Hasquin, R. van Uytven & J.-M. Duvosquel, Gemeenten van België. Geschiedkundig en
administratief-geografisch woordenboek 2. Vlaanderen-Brussel. Brussel: Gemeentekrediet van
België/La Renaissance du Livre, 1980, p. 753.
H. Hasquin, R. Van Uytven & J.-M. Duvosquel, Gemeenten van België. Geschiedkundig en
administratief-geografisch woordenboek 1. Vlaanderen, p. 59.
Ibidem, p. 385.
De Denderbode, 10.07.1881, p. 2.

Jaarboek 17 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2011. Stijn Streuvels en ‘Avelghem’

241

Der Flachsacker Schauspiel in vier Akten
Paul Thiers
Toneelstukken worden doorgaans niet in grote oplage verspreid en zijn daardoor
moeilijk te vinden. Veel literatuur over die uitgaven is dikwijls al evenmin
beschikbaar. Toch hebben de bibliografen Rob. Roemans en Hilda van Assche de
uitgave van Streuvels' Schauspiel Der Flachsacker ontdekt. Ze noteerden:
In 1943 verscheen tevens een toneelbewerking [van De vlaschaard in het
Duits]:
Der Flachsacker. Schauspiel in vier Akten. Für die deutsche Bühne
bearbeitet von Nora Reinhard, Leipzig, Der junge Bühnenbetrieb/Ralf
Steyer Verlag1, [1943], [II] + 104 pp., 20 × 14,4 cm. (stencil), met de
vermelding: ‘als unverkäufliches Manuskript vervielfältigt’.2
De twee zeldzaam beschikbare boektypes van die uitgave vertonen daarenboven,
wat het voorwerk en de typografie betreft, nogal wat collatieverschillen (zie verder
onder ‘Bibliografie’). Een van de meest opvallende afwijkingen is de datering. Type
1 is niet gedateerd, het type 2 echter wél (in het copyright): 1943 wordt vermeld als
jaar van verschijning.3 Dat het stuk echter al eerder, in 1942 werd opgevoerd kan
met zekerheid worden bepaald (zie verder). Andere afwijkingen, onder andere zoals
die in de betiteling onder het later aangebrachte etiket (idem, zie verder), laten
vermoeden dat type 1 wel degelijk vroeger te dateren is dan type 2. Type 1 was
kennelijk bedoeld als acteurs-exemplaar bij de eerste opvoering(en). Dat het stuk
later, in 1943, herdrukt werd met een andere betiteling, in een nieuw typoscript en
met een gezette titelpagina, mag aanzien worden als een correctie van type 1.
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Een eerste spoor van de toneelopvoering vinden we in een niet ondertekend artikel
‘“De Vlaschaard” van Stijn Streuvels op het tooneel’ dat in juli 1942 verscheen in
het weekblad Laagland:4
Intusschentijd [tijd voorafgaande aan de verfilming van De vlaschaard,
p.t.] is deze beroemde roman in de Duitsche taal voor het tooneel bewerkt
geworden en heeft de eerste tooneelvoorstelling te Rijsel plaats gevonden.
De bewerking is van de hand van Nora Reinhard. Alleen op het einde
wordt afgeweken van het oorspronkelijk verloop en een gelukkig slot in
vooruitzicht gesteld: terwijl in Streuvels' roman de vlasboer Vermeulen
zijn zoon een doodelijken slag toebrengt, is de zoon in de toneelbewerking
slechts gekwetst en zinkt de vader met een verkropt snikken van vreugde
op de knieën. Hieruit blijkt dat de bewerkster eenigszins teruggedeinsd is
voor de onverbiddelijke epische dramatiek van Streuvels.
Naar Dr. Karl Jacob [sic]5 mededeelt in ‘Brüsseler Zeitung’ heeft Nora
Reinhard van artistiek inzicht en beleid blijk gegeven bij de ontwikkeling
van het gegeven. Het is een spannend en scenisch goedgebouwd stuk
geworden.
De eerste opvoering werd gegeven door het Duitsch Theater te Rijsel, met
Maximilian Schmaek als boer Vermeulen, Lola Anders als zijn vrouw,
Rolf André als de zoon, Margaret Taudse [sic]6 als Schellebelle, enz.
De regie was toevertrouwd aan Otto Roland. Die samenwerking liet toe
het Vlaamsche karakter van het werk volkomen te vrijwaren.
Het laat dus geen twijfel dat de eerste voorstelling van het Schauspiel plaatsvond in
Rijsel, in de periode die 11 juli 1942 - de verschijningsdatum van Laagland - kort
voorafging. Bovendien kan uit een brief (zie verder) die Streuvels op 30 juni 1942
schreef aan Staf Bruggen met zekerheid worden afgeleid dat de voorstelling in Rijsel
plaatsvond op vrijdag 26 juni 1942.7 Het is dus duidelijk dat de in 1943 gedateerde
boekjes (type 2) verschenen nadat het stuk
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voor het eerst was opgevoerd. Of er later nog opvoeringen in Rijsel of elders zijn
gevolgd, is onwaarschijnlijk, maar kon niet met zekerheid worden achterhaald. Als
het aan Streuvels had gelegen, kwamen er zeker geen bijkomende opvoeringen (zie
verder).
In Rijsel was in die tijd het Duits theater actief. Het is aannemelijk dat de in de
bijdrage in Laagland vermelde doctor Karl Jacobs, daarbij betrokken was.
Jacobs was een van Essen (D) afkomstige academicus, schooldirecteur en
toneelschrijver. Hij was in Vlaanderen bekend als vertaler in het Duits van werk van
onder anderen Karel van de Woestijne en Felix Timmermans en na de oorlog ook
van Ernest Claes. Van Stijn Streuvels vertaalde hij De teleurgang van den Waterhoek
(Die grosse Brücke, 1938) en ‘Groeikracht’ en ‘Zomerland’ (de bundel Das heisse
Leben, 1939). Vanuit Gent, waar hij tijdens de oorlog als gegradueerde militair
gestationeerd was, dirigeerde Jacobs het uitgeven van literatuur voor de soldaten van
het Duitse bezettingsleger. Hij onderhield goede contacten met vele vooraanstaande
Vlamingen, met schrijvers bijvoorbeeld, onder anderen ook Stijn Streuvels. Hij
schreef een monografie over Rijsel (Lille, 1942) en bewerkte een toeristische gids
voor Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Artesië (1943).
Het ‘werkgebied’ van Jacobs strekte zich uit tot Noord-Frankrijk, want onder de
Duitse bezetting waren de departementen Nord (dus ook de stad Rijsel) en
Pas-de-Calais administratief losgemaakt van het Franse moederland en onder
jurisdictie geplaatst van Alexander von Falkenhausen, de Duitse militaire gouverneur
van België.8
Het was vooral de bedoeling van de Duitsers de bezettingstroepen uit zowel de
onmiddellijke omgeving van Rijsel als uit België naar het Duitse toneel in Rijsel te
sturen, maar ook burgers konden de opvoeringen bijwonen. Het theater was gevestigd
in het gebouw van de Rijselse opera en kon er dus gebruikmaken van de goed
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uitgeruste accommodatie. De Duitsers hadden het sterk bemand met tientallen (Duitse)
personeelsleden, die ervaring hadden met het theatergebeuren. Als intendant was
Ernst Andreas Ziegler aangesteld. Die was eerder directeur/dramaturg geweest van
het Nationaal Theater van Weimar. Het geprogrammeerde repertoire bestond zo goed
als uitsluitend uit Duitse klassiekers (Goethe, Schiller, enz.), aangevuld met
gerenommeerde stukken van zowel Duitse als vreemde auteurs, waarbij al wat strijdig
was met de nazidoctrine nauwgezet geëlimineerd werd.9 Het Rijselse theater had dus
hoge ambities. Het is evident dat Duitse auteurs van die jaren, maar ook buitenlandse
schrijvers van Duitsgezinde signatuur ermee opgezet waren in het theater van Rijsel
een opvoering te krijgen. Merkwaardig is dat Streuvels' Schauspiel het enige stuk
was dat door het Rijselse Duits Theater ‘in (wereld)première’ werd opgevoerd.
Wist Streuvels dat intendant Ziegler naast een bevlogen theaterman een al even
overtuigde nazi was? Hij kon het vermoeden. Het op 10 mei 1941 met Goethes
treurspel Egmont ingespeelde Duits Theater kaderde perfect in het geheel van de
door de nazi's gestuurde culturele propaganda. Dit zal Streuvels zeker hebben
afgeschrikt, reden te meer om zich (op minder dan 50 kilometer van zijn veilige
Lijsternest in Ingooigem) niet zo opvallend met de nazi's te identificeren. Maar zijn
aversie werd zeker (mede) aangewakkerd door het stiekeme karakter van de
programmering van de hem onbekende Duitse toneelbewerking van zijn roman,
inclusief het mislopen van het honorarium. Het hele gebeuren was immers opgezet
zonder zijn medeweten. De stiptheid van Streuvels in die zaken was legendarisch en
het moet hem dus mateloos hebben geërgerd. Die ergernis was allicht cruciaal bij de
afkeuring van de toneelbewerking.
Meerdere bedenkingen moeten echter overwogen worden, enerzijds zijn afkeer voor
de overweldiger, anderzijds zijn ergernis, maar ook de zorg ‘om den brode’. In die
context moet ook gezegd dat
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de uitgave onder de oorlog van vele duizenden exemplaren van de roman Der
Flachsacker en van vele andere titels in Duitse vertaling, voor Streuvels minstens
even compromitterend was als de (eenmalige?) opvoering van de toneelbewerking
van Der Flachsacker. De oorlog had hem echter meer dan ontredderd, aan nieuw
werk kwam hij niet meer toe. In de jaren 1940 tot 1945 werd slechts één
oorspronkelijk boek uitgegeven (het autobiografische Heule, 1942), alle andere
uitgaven waren herdrukken en/of bewerkingen van bestaande literatuur. Begrijpelijk
dat hij zich zorgelijk voelde en zich uiterst omzichtig opstelde: ook onder de oorlog
had hij een gezin te onderhouden, er moest brood op de plank komen. Het was geen
makkelijke oefening.
In 1942 had Streuvels al heel wat ervaring in de omgang met de Duitsers. Hij wist
hoe geraffineerd nazi's, soms met de beste bedoelingen,10 probeerden hem en andere
Vlaamse cultuurdragers in te kapselen. Begin 1941 had zijn Duitse vriend en uitgever
Adolf Spemann hem uitgenodigd tot een voordrachtenreis in enkele grote Duitse
steden. Stiekem had Spemann daarbij pogingen ondernomen om hem door Hitler te
laten ontvangen. Dit was reden genoeg voor Streuvels om zich met een smoesje van
de uitnodiging te ontdoen. Hetzelfde jaar nog bleef hij afwezig op zijn inauguratie
tot doctor honoris causa van de universiteit van Münster en toen de rector in groot
ornaat, de oorkonde en versierselen thuis in Ingooigem wilde overhandigen, gaf hij
‘niet thuis’.11 Gebrek aan moed kan Streuvels moeilijk verweten worden.12
Het Duits Theater te Rijsel was duidelijk een nazigestuurd project. Voor de
voorzichtige Streuvels voldoende reden om zowel de Duitse toneelbewerking als de
opvoering ervan, af te wijzen.
Streuvels is in zijn brief aan Staf Bruggen (zie verder) vooral erg kritisch voor het
inhoudelijke van het Schauspiel. Voor het scenario van de Duitse verfilmde De
vlaschaard (Wenn die Sonne wieder scheint), die ook in 1942 werd opgenomen,
stelde hij zich heel
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wat soepeler op, hoewel dit scenario net als de toneelbewerking afweek van zijn
boekversie.13
Later, in 1943, schreef Streuvels naar aanleiding van de verfilming onder de titel ‘De
gefilmde vlaschaard’:
De auteur die de opvoering bijwoont van zijn roman voor toneel bewerkt,
staat perplex, herkent zijn eigen werk niet meer - doet de ondervinding
op, dat de techniek van het toneel aan vaste wetten gebonden is, over
andere mogelijkheden beschikt - het boek is om gelezen, het toneel om
gezien te worden.14
Geen van die bedenkingen zijn terug te vinden in zijn brief van 30 juni 1942 aan de
Vlaamse toneelspeler en regisseur Staf Bruggen. Streuvels is onmiskenbaar hard
voor de toneelbewerking. Vraag is of zijn kritiek gesteund was op, naar zijn mening,
het gebrek aan intrinsieke kwaliteiten van het stuk, of op de andere hem storende
ervaringen? Hier ligt een open veld voor het Streuvelsonderzoek.
Tijdens een eerder gevoerd gesprek, of in een brief, was het Duitse Schauspiel al
eerder aan de orde geweest, want Streuvels begint zijn brief aan Bruggen met:
Wat die tooneelbewerking betreft, kan ik U melden.
Dit is gebeurd zonder mijn voorkennis - met onderhandeling tusschen de
bewerker en de Duitsche uitgeverij. Ik was eigenlijk voor een voldongen
feit geplaatst en bij de aankondiging der eerste opvoering (in Rijsel) werd
zelfs mijn naam niet vermeld. Ik heb toen...... geprotesteerd en geëischt
dat tenminste de tekst mij zou voorgelegd worden, ter goedkeuring. Die
tekst heb ik ontvangen, en gelezen, met het gevolg: dat heel die bewerking
mij onverschillig laat - van de openlucht-atmosfeer komt niets terecht, de
karakters zijn.... Verduitscht en het Vlaamsch is er heelemaal in verdoezeld
gerecht, - de karakters veel te brutaal, enz. Ik laat dus maar begaan alsof
ik er niets mede te maken had.
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Er werd mij van zakelijken kant ook geen enkel aanbod gedaan. Die
bewerking is van: Frau Nora Reinhard, Dreilindenstrasse, 41 Essen.
Het stuk werd verleden week vrijdag [26 juni, p.t.] opgevoerd in Rijsel.
Putman heeft de vertooning bijgewoond, doch is niet kunnen blijven voor
het laatste bedrijf; hij kan er dus geen oordeel over hebben, noch er over
schrijven.
Ik hoop maar dat ze met die bewerking van de Vlaschaard langs ‘ginder’
blijven en ‘mijn’ Vlaschaard met rust laten. Nu gaan ze ook aan het
verfilmen er van, en ik vrees dat het ook niet beter wordt dan met de
tooneelbewerking.
Het lijkt erop dat Frau Nora Reinhard erop uit was de rechten van haar werkstuk
maximaal voor zich te houden en Streuvels zo goed als niet te erkennen als initieel
auteur van Der Flachsacker. Op de titelpagina van de vroegste editie (zie type 1,
lager in ‘Bibliografie’) is een etiket gekleefd. Dit etiket verbergt de titelbeschrijving
zoals ze er oorspronkelijk stond, nog leesbaar onder het etiket:
Der Flachsacker
Schauspiel in 4 Akten von
Nora Reinhard |
Nach Motiven von Styn Streuvels
Op het etiket staat:
Stijn Streuvels
Der Flachsacker
Schauspiel in 4 Akten
für die deutsche Bühne bearbeitet
von Nora Reinhard
In de daarnet aangehaalde brief zegt Streuvels dat ‘de aankondiging der eerste
opvoering’ zelfs zijn naam niet vermeldde. Dit zal Streuvels uitermate hebben
vergramd en waarschijnlijk zal hij, onmiddellijk
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nadat hij kennis kreeg van die ‘aankondiging’, stappen hebben ondernomen om een
kopie van de tekst toegestuurd te krijgen.
Streuvels zegt in de brief de tekst van de toneelbewerking te hebben ontvangen, toch
was er bij de inventarisatie van de bibliotheek15 van het Lijsternest geen spoor van
het boekje te bekennen. Verwees hij de toneelbewerking ‘alsof hij er niets mee te
maken had’ naar de prullenmand? Streuvels' beoordeling wijkt hoe dan ook erg af
van de recensie van de anonieme verslaggever in Laagland, die heel wat positiever
is.

Bibliografie van Der Flachsacker Schauspiel in vier Akten
Der Flachsacker. Schauspiel in vier Akten verscheen onder twee gedeeltelijk
afwijkende types. De tekst van beide uitgaven is elk apart (de grootte van het lettertype
verschilt) gedactylografeerd en gestereotypeerd (van een clichéplaat afgedrukt). Bij
beide types werden oorspronkelijk de opeengestapelde bladen met boven- en onderaan
een papieren omslagblad links aan de rug aaneen geniet (drie nietjes), een ordentelijke
rug ontbreekt. Sommige van de boekjes werden later, op een wat onorthodoxe wijze,
in van elkaar afwijkende genres van bandjes ingepakt, evenwel zonder de nietjes te
verwijderen.

Type 1:
Stijn Streuvels | [etiket waarop:] Der Flachsacker | Schauspiel in 4 Akten | für die
deutsche Bühne bearbeitet | von Nora Reinhard. [buiten etiket:] ‘Das Aufführungsrecht
| ist allein vom Verfasser zu erwerben’. [Stempel:] ‘Der Junge Bühnenvertrieb | Ralf
Steyer Verlag | Leipzig S3, Fockestr. 19’, z.d., 21 × 14,5 cm, [II] + 100 p.
Geniet in (slordig) groen halflinnen kartonnen amateurbandje met op het voorplat
een etiketje waarop in typoscript ‘Der Flachs-
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acker’. De volledige tekst, incluis het voorwerk is gedactylografeerd (uitgezonderd
de stempel).
Notitie: Het volledige boekje is gedactylografeerd. Sommige van de toneelnamen
van de acteurs werden verkort weergegeven. Deze uitvoering dateert
hoogstwaarschijnlijk van vóór 1943 en was vermoedelijk in die vorm dienstig bij de
opvoering van 26 juni 1942.

Type 2:
Stijn Streuvels | Der Flachsacker | Schauspiel in vier Akten | für die deutsche Bühne
bearbeitet von | Nora Reinhard | ‘Als unverkäufliches Manuskript vervielfältigt.
Dieses Buch darf weder verkauft, noch verliehen noch sonst irgendwie weitergegeben
werden. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung, Verfilmung und Übertragung
durch Rundfunk und Schallplatten vorbehalten. Dieses Buch darf zu Bühnenzwecken,
Vorlesungen und Vereinsaufführungen nur benutzt werden, wenn vorher das
Aufführungsrecht einschließlich des Materials von nus [sic] rechtmäßig erworben
worden ist. Das Ausschreiben der Rollen is nicht gestattet. Übertretung dieser
Bestimmung verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz. Wird das Stück nicht zur
Aufführung angenommen, so ist das Buch umgehend zurückzusenden an: | Der junge
Bühnenvertrieb / Ralf Steyer Verlag | Leipzig S 3, Fockenstraße 19' | Cpoyright [sic]
1943 by Der Bühnenvertrieb, Ralf Steyer Verlag, Leipzig’, z.d., 21 × 14,5 cm, [II]
+ 104 + [II] p.
Een van de hier gecollationeerde exemplaren had een (dik) papieren omslag met
daarop de hoofding van de titelpagina, het tweede was een bibliotheekband.
Notitie: Het voorwerk, tot en met de titelpagina is gedrukt in een gezette letter. Het
overige gedeelte van het boek is gedactylografeerd in een wat groter korps dan type
1. Alle toneelnamen van de acteurs zijn onverkort vermeld. Op de bladzijde t.o.v.
de titelpa-
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gina staat bij sommige van deze edities: ‘Hergestellt bei | Otto Strese, Berlin - Steglitz
| Zimmermannstraße 19 - Fernruf: 72 18 34’, bij andere weer niet.

Eindnoten:
1 Het in toneeluitgaven gespecialiseerde Ralf Steyer Verlag werd in 1938 te Leipzig opgericht.
Behalve de Duitse toneelbewerking van De vlaschaard werd er geen ander werk van Streuvels
uitgegeven.
2 Rob. Roemans & Hilda van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm.
Antwerpen/Utrecht: De Nederlandsche Boekhandel, 1972, p. [100]. Vermoedelijk kregen de
auteurs een exemplaar van type 2 (zie bibliografie) onder ogen, mogelijks het exemplaar dat in
de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel berust.
3 Een niet gedateerd exemplaar (hier type 1) bevindt zich in de verzameling van Paul Thiers.
Gedateerde exemplaren (hier type 2) bevinden zich in de collecties van Bertus van den Belt, in
de Koninklijke Bibliotheek van België (ref. IV 17250 A) en in de Deutsche Nationalbibliothek
(onder ‘Erscheinungsjahr’ 1943).
4 Laagland: Weekblad voor tooneel, letteren en kunsten (jg. 4, nr. 28 van 11 juli 1942). Laagland
was een collaboratietijdschrift dat uitgegeven werd bij de uitgeverij Steenlandt. Het periodiek
besteedde veel aandacht aan initiatieven binnen de Duitsgeoriënteerde cultuur onder de bezetting.
5 Hier wordt waarschijnlijk Doctor Karl Jacobs (Essen (D), 1906-1997) bedoeld.
6 Bedoeld wordt: Margareta Taudte (1920-2009).
7 Kopie van de brief in het bezit van Paul Thiers.
8 Zie: William Abbey & Katharina Havekamp, ‘Nazi performances in the occupied territories:
the German Theatre in Lille’, hoofdstuk 6 in: John London (ed.), The Theatre under the Nazis.
Manchester and New York: Manchester University Press, [2000], p. 262 e.v.
9 Heel wat over de oprichting en de werking van het Duits Theater in het algemeen en in het
bijzonder dit van Rijsel staat te lezen in het in noot 8 aangehaalde boek.
10 Onder meer had Adolf Spemann ongetwijfeld ook de verspreiding van Streuvels' Duitse
vertalingen op het oog.
11 Zie: Luc Schepens, Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969. Brugge: Orion, 1971, p. 109.
12 Hoe attent Streuvels ook was, toch liep hij steeds maar weer het risico onterecht beoordeeld te
worden. Zoveel jaren na datum verscheen nog de valse mededeling dat hij in de week van 7
[tot 13] december 1940, in gezelschap van leden en sympathisanten van de collaborerende
organisatie De Vlag een bezoek bracht aan Duitsland (met [op 11 december] ontvangst door
minister van propaganda Joseph Goebbels). Deze bewering is totaal uit de lucht gegrepen.
Streuvels maakte geen deel uit van die groep, maar toch is de beschuldiging in alle ernst (?)
opgenomen in: Paul Aron & José Gotovitch (sous la direction de), Dictionnaire de la Seconde
Guerre mondiale en Belgique. Bruxelles: André Versaille (éditeur), 2008, p. 466.
13 Zie Roel Vande Winkel & Ine Van linthout, De vlaschaard 1943. Een Vlaams boek in
nazi-Duitsland en een Duitse film in bezet België. Kortrijk-Brussel: Groeninghe Uitgeverij,
[2007], p. 109-111.
14 Stijn Streuvels, ‘De gefilmde vlaschaard’, opgenomen in: Stijn Streuvels, Uit lust-met-de-penne
[...]. Beveren/Nijmegen: Orbis en Orion/B. Gottmer, 1982, p. 278.
15 Luc Schepens, e.a., Plaatsingscatalogus van de boeken, kunstvoorwerpen, meubelen e.d.m. Het
Lijsternest, Provincie West-Vlaanderen, 1977-79.
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Bibliografie van De vlaschaard
Paul Thiers
Rectificatie
Onlangs opgedoken documenten laten toe de bibliografie van De vlaschaard - zoals
deze verscheen in ‘Wie heet er u te slijten?’ Over De vlaschaard van Stijn Streuvels.
Jaarboek 12 van het Stijn Streuvelsgenootschap 2006, p. 84-85 - als volgt te
corrigeren:
26.0

De vlaschaard
[26e uitgave] = 248ste duizendtal, [1972]
Kaapstad/Brugge-Utrecht:
Romanticapers, Orion
303 + [I] p., 18,4 × 12,6 cm.

26.1

26.0 Boekbeschrijving: gebrocheerd.
Witte omslag met titel en auteursnaam in
zwart en gestileerd landschap in bruin,
geel en oranje en met drie bomen in
zwart. Titelpagina met letterdruk in zwart.
Omslagontwerp: Ben Broecke.
Hulpboekje: zie noot 1.

27.0

De vlaschaard
[27e uitgave] = 250ste duizendtal, [1972]
Orion - Desclée de Brouwer
303 + [I] p., 18,4 × 12,6 cm.

27.1

27.0 Boekbeschrijving: gebonden. Bruine
heellinnen uitgeversband met facsimile
van de handtekening van de auteur in
goud. Witte stofomslag met titel in bruin,
auteursnaam in zwart en met gestileerd
landschap met zon in geel en oranje.
Titelpagina met letterdruk en
uitgeversvignet in zwart.
Omslagversiering:?. In de handel
gebracht met een witte publicitaire strook
waarop ‘250.000’.
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28.0

De vlaschaard
[28e uitgave] = 254ste duizendtal, [1972]
Brugge-Utrecht: Desclée de Brouwer
303 + [I] p., 18,4 × 12,6 cm.

28.1

28.0 Boekbeschrijving: gebrocheerd.
Witte omslag met titel en auteursnaam in
zwart en gestileerd landschap in bruin,
geel en oranje en met drie bomen in
zwart. Titelpagina met letterdruk in zwart.
Omslagontwerp: Ben Broecke.
Hulpboekje: zie noot 2.

Noot 1. Een in het Afrikaans vertaald hulpboekje (zie noot 2) was gratis
beschikbaar. Hulpboekie by die studie van De vlaschaard. Ingelei en toegelig deur
Antoon Breës. Verkort en aangepas vir Suid-Afrikaanse skole deur Herman Hammann.
Kaapstad: Romanticapers, [1972], [16] p.
Noot 2. Ten behoeve van leraren en leerlingen werd vanaf 1965, op tekst van Antoon
Breës, en verwijzend naar de paginering van de [20e uitgave] (1962), een ‘Hulpboekje’
beschikbaar gesteld. Die uitgave kon apart besteld worden. Tot en met de [35e uitgave]
(1983) kon (behalve voor de luxe-editie [30e uitgave] (1972)) het hulpboekje
aangewend worden. Het is dan ook vaak, maar niet noodzakelijk, los toegevoegd bij
de genoemde uitgaven. De vlaschaard. Ingeleid en toegelicht door Antoon Breës.
Brugge-Utrecht: Desclée de Brouwer, [1965], 63 + [I] p.
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Uit de briefwisseling van Stijn Streuvels met zijn Duitse uitgevers
Marcel De Smedt
Briefwisseling tussen een auteur en zijn uitgevers kan ons allerlei inlichtingen
verschaffen over het tot stand komen van het literair oeuvre van de schrijver, over
illustraties, honoraria, receptie, herdrukken, vooral ook over de vertalingen van zijn
werk. Het is mijn bedoeling in deze bijdrage de briefwisseling tussen Stijn Streuvels
en zijn belangrijkste Duitse uitgevers wat van naderbij te bekijken.1 Deze
correspondentie geeft ons een goed idee van de verspreiding van Streuvels' werk in
het Duits taalgebied.
Een van Streuvels' belangrijkste Duitse uitgevers was ongetwijfeld Anton Kippenberg
(1874-1950), vanaf 1905 directeur van Insel-Verlag (Leipzig). Als officier in het
Duitse leger resideerde hij vanaf midden 1915 in Tielt, waar hij verantwoordelijk
was voor de Lose Blätter van de Kriegszeitung; vanaf april 1916 was hij in Gent, en
werd er hoofdredacteur van deze krant. Kippenberg zocht toenadering tot Vlaamse
auteurs met de bedoeling Vlaamse literatuur in Duitse vertaling uit te geven.2
De persoonlijke contacten van Streuvels met Kippenberg hebben zich vertaald in
diverse uitgaven van Streuvels' werk bij Insel-Verlag. Voor de vertaling van De
werkman zorgde Kippenberg zelf (Der Arbeiter, 1917). De vertaling van De oogst
(Die Ernte, 1917) was van de hand van Gezelle-vertaler Rudolf Alexander Schröder.3
Nog in 1917 verscheen bij Insel een bundel Vlaamse novellen, het Flämisches
Novellenbuch van Friedrich Markus Huebner, die in Brussel aan de Politische
Abteilung verbonden was.4 Vertegenwoordigd zijn o.m. Cyriel Buysse, Herman
Teirlinck, August Vermeylen, Felix Timmermans. Van Streuvels zijn drie stukken
opgenomen: ‘Jugend’ (99-112), ‘Im Wasser’ (181-212) en ‘Weisses Leben’
(315-333).5
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In 1918 verscheen dan Der Flachsacker, een vertaling van De vlaschaard door
Severin Rüttgers, Kippenbergs collega bij de Kriegszeitung.6 Aan die vertaling was
een hele geschiedenis voorafgegaan. Reeds in november-december 1915 was in de
Vossische Zeitung, een krant uitgegeven door de Berlijnse firma Ullstein, een fel
ingekorte, verminkte versie van De vlaschaard verschenen onder de titel Flämische
Erde. De vertaling was van Martha Sommer, die reeds drie bundels vertalingen van
Streuvelsnovellen op haar naam had.7 Er zijn wat strubbelingen geweest tussen
Insel-Verlag, Ullstein Verlag en de Amsterdamse firma Veen i.v.m. de rechten op
de Duitse vertaling van De vlaschaard. Feit is in ieder geval dat er een door Streuvels
en Kippenberg ondertekend contract bestaat van 13 december 1915, waarin Streuvels
Insel de autorisatie geeft voor een Duitse uitgave van De vlaschaard. De ‘vertaling’
van Martha Sommer was geen goede basis voor een nieuwe vertaling, Martha Sommer
werd bedankt voor haar diensten, en de vertaling werd, zoals gezegd, in handen
gegeven van Severin Rüttgers.8
Na de oorlog schijnt het contact tussen Streuvels en Kippenberg opnieuw opgenomen
te zijn in het najaar van 1921. Streuvels heeft zijn Duitse uitgever zijn bewerking tot
volksboek van Genoveva toegestuurd, waarop Kippenberg antwoordt dat hij het werk
ter plaatse zien tot stand komen heeft.9 Opmerkelijk in de brief is Kippenbergs
uitspraak:
Die Welt ist dem Frieden ferner wie je, und es ist nicht abzusehen, wann
der Nebel des Wahnsinns, der über ihr liegt, sich zerstreuen wird.
Streuvels maakt in zijn antwoord van 13 november Kippenberg duidelijk dat wat hij
tijdens de oorlog ten huize Streuvels heeft zien ontstaan niet het (kleinere) volksboek
is, maar wel de twee lijvige Genoveva-boekdelen.10 Dit werk heeft hem ‘veel geholpen
den akeligen oorlogstijd te doorzien’, en Streuvels drukt zijn dankbaarheid uit voor
de moeite die Kippenberg zich heeft ge-
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geven hem destijds ‘het noodige materiaal te helpen opzoeken en bezorgen.’11
Ook in de volgende jaren blijven er brieven over en weer gaan tussen Ingooigem en
Leipzig en worden er boeken uitgewisseld. Via Kippenbergs vrouw Katharina werkt
Streuvels ook mee aan een Festschrift dat in 1924 ter gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van Kippenberg verschijnt.12
Op 18 augustus 1933 schrijft Kippenberg aan Streuvels dat hij van Der Flachsacker
een nieuwe vertaling wil uitbrengen.13 Daarna hoort Streuvels niets meer van
Kippenberg, terwijl de nieuwe uitgever waarmee hij ondertussen in contact gekomen
was, Adolf Spemann van Engelhorn Verlag, hem op 6 maart 1935 vraagt of hij, naast
Knecht Jan en Prütske ook Der Flachsacker niet in zijn fonds kan opnemen. Streuvels
antwoordt bij brief van 9 maart dat hij niets liever zou wensen, maar dat er een
contract loopt met Insel Verlag.14 Op 14 maart 1935 schrijft Streuvels dan een brief
naar Kippenberg waarin hij ronduit vraagt hoe het komt dat Der Flachsacker niet
meer in de fondscatalogus van Insel voorkomt, en informeert of het de bedoeling is
een nieuwe uitgave te maken. Uit de toon en de inhoud van de brief zou men kunnen
afleiden dat Streuvels het niet zo erg zou vinden wanneer Kippenberg de uitgave niet
op zich zou nemen en het werk zou vrijgeven:
Mag ik dus van U vernemen, welk Uw inzicht is nopens die uitgaaf? In
geval Gij er aan verzaken wilt, en de uitgaaf vrij laat, zou ik er aan houden
eene nieuwe uitgaaf te laten verschijnen, opdat het boek, samen bij de
andere Duitsche vertalingen, kan in den handel komen.15
Verder raadt hij Kippenberg aan, wanneer hij toch een nieuwe uitgave zou verzorgen,
de tekst dan te laten herzien, want de vorige vertaling (van Severin Rüttgers) liet te
wensen over. Tevens informeert hij of Der Arbeiter niet kan worden vrijgegeven.
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Kippenberg reageert vrijwel onmiddellijk (19 maart). De vlaschaard zal opnieuw
vertaald worden; Der Arbeiter, net zoals Die Ernte, blijven eveneens bij Insel.16
De vlaschaard krijgt dan een nieuwe vertaling door de uitgeweken Vlaming Peter
Mertens, die omwille van activisme in 1918 het land had moeten verlaten en in
Insel-Verlag tewerkgesteld was. Brieven van 1936-1937 getuigen ervan dat hij
herhaaldelijk Streuvels' hulp ingeroepen heeft bij de vertaling van De vlaschaard;
zo stuurt hij op 29 februari 1936 een lijstje met moeilijke woorden op; ook heeft hij
de manuscripten van de verschillende hoofdstukken Streuvels ter beoordeling
toegezonden. Uit een brief van 25 oktober 1937 aan Peter Mertens resp. 2 november
aan Kippenberg blijkt dat Streuvels tevreden was met de vertaling.17
Blijkbaar voldeed Die Ernte, de vertaling van De oogst door Rudolf Alexander
Schröder ook niet meer, zoals Peter Mertens op 23 mei 1939 aan Streuvels schrijft.
Mertens zorgt voor een nieuwe vertaling, die in de loop van 1940 verschijnt bij
Insel-Verlag. Ook voor deze vertaling kon hij blijkens brieven van 5 januari en 13
februari 1940 een beroep doen op Streuvels.18
Begin jaren dertig verschenen twee van Streuvels' kerstverhalen, Das Christkind
(Het Kerstekind) en Letzte Nacht (Kerstwake), bij Langen-Müller-Verlag in
München.19 Beide werden vertaald door Hermine Schmülling. In dezelfde periode
had Schmülling ook Prutske vertaald en ter beoordeling aan Langen-Müller
aangeboden. Streuvels moet zich allicht afgevraagd hebben waar de beoordeling van
het manuscript bleef. In ieder geval schrijven Korfiz Holm en Reinhold Geheeb van
Langen-Müller-Verlag hem op 18 augustus 1933 dat er vertraging op de evaluatie
van het manuscript zit, omdat een paar beoordelaars nog met vakantie zijn. Bovendien
kan het boek toch niet meer in 1933 verschijnen, vermits er dan al een werk van
Streuvels op het programma staat (namelijk Letzte Nacht), en het voor Streuvels niet
goed is dat de uitgeverij twee boeken van
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hem op één jaar zou uitgeven. Derhalve vragen ze voor de beoordeling geduld tot
eind september. Op 17 oktober 1933 komt er dan een uitvoerige brief van het duo
Holm-Geheeb, waarin de vertaling van Prutske niet geheel afgewezen wordt, maar
waarbij wel vragen gesteld worden. Eerst formuleert het tweetal een algemene
bedenking over Streuvels' werk:
Wir schätzen Ihr Werk ausserordentlich hoch und würden froh sein, einen
stammverwandten Autor von Ihrem hohen dichterischen Rang in unserem
Verlag zu betreuen und ihn allmählich ganz für die deutsche Sprache zu
dem Unseren zu machen. Allerdings kann das natürlich nicht von heute
auf morgen geschehen. Das verbieten uns die derzeitigen Verhältnisse in
Deutschland, die es uns vor allem zur Pflicht machen, die wirklich
deutschen Autoren unseres Landes / zu pflegen/, [...].
Met andere woorden, de uitgeverij moet zich een zekere beperking opleggen wat de
uitgave van vertaald werk betreft, ook wanneer het gaat om werk van ‘uns nah
verwandten und von uns geliebten Völkern’. Ze willen de ‘stamverwante’ auteur dus
wel in hun fonds, maar moeten in eerste instantie hun eigen auteurs uitgeven. Ze
zeggen ook ronduit dat ze in de volgende jaren slechts één groter werk van Streuvels
per jaar kunnen uitgeven, ‘und nebenher vielleicht noch hie und da ein kleineres
Büchlein.’ Als Streuvels daarmee akkoord gaat, zullen zij het een eer vinden zijn
werk uit te geven; als hij echter dat uitgavetempo te traag vindt, moet hij het maar
eerlijk zeggen, ‘denn es kann ja doch vielleicht möglich sein, einen anderen deutschen
Verleger zu finden, der sich in schnellerem Tempo mit der Herausgabe Ihrer Werke
befassen kann.’ Een uitspraak die er kan op wijzen dat ze er geen al te groot probleem
van zouden maken als Streuvels bij een andere uitgever zou terechtkomen. Ze
geloofden blijkbaar niet zo heel erg in hun auteur, te meer daar Schmülling hen had
laten weten dat Streuvels' vroeger in het Duits vertaald werk ‘nicht so richtig
durchgedrungen’ zou zijn.
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Wat dan Prutske zelf betreft, vragen Holm en Geheeb het werk wat in te korten,
omwille van de kostprijs, én omdat het werk nogal wat zaken bevat waarmee de
Duitse lezer minder vertrouwd is. Bovendien laat de vertaling van Hermine
Schmülling enigszins te wensen over, en ze wijzen erop dat ze ook aan vorige
vertalingen van de vertaalster, en met name aan Letzte Nacht, nogal wat correctiewerk
gehad hebben.
Een doorslag van de brief werd naar de vertaalster gestuurd, en die heeft met de hulp
van Ernst Kunze, een vroegere kostganger, de tekst verbeterd, zodat in de loop van
mei 1934 het herwerkte manuscript van Prütske naar München kon worden gestuurd.
Uiteindelijk zou Langen-Müller dan toch in een brief van 5 november 1934
Schmülling meedelen dat ze het werk niet zullen uitgeven omdat ze niet zeker zijn
van ‘einen Erfolg, der die Deckung der Kosten versprechen würde’.20
Wie blijkbaar minder vragen had bij de vertaling en het te verwachten succes van
Prutske, was Streuvels' nieuwe Duitse uitgever Adolf Spemann (1886-1964) van
Stuttgart, die begin 1934 ook de vertaling van Langs de wegen (Knecht Jan) aan
Langen-Müller had weten te onttrekken.21 Via Gerhart Pohl22 komt het manuscript
van Prütske bij uitgeverij Engelhorn van Spemann terecht. Volgens het contract (24
en 27 december 1934), ondertekend door Pohl, Streuvels en Spemann, zal Pohl het
manuscript herwerken en ongeveer tien procent inkorten.23 Blijkens een brief van
Spemann aan Streuvels d.d. 6 maart 1935 heeft Gerhart Pohl zich goed van die taak
gekweten.24 Prütske verschijnt nog in 1935.
Ondertussen was er ook al een vertaling in handschrift van Minnehandel klaar,
gemaakt door Anna Valeton (in opdracht van Pohl). Op 12, 13 en 14 augustus 1935
werd het contract voor de vertaling getekend respectievelijk door Spemann, Valeton
en Pohl. Streuvels, die van 15 augustus tot 15 september op reis was (Griekenland,
Syrië, Palestina, Egypte), tekende pas in september. Ook hier was
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contractueel bepaald dat de tekst diende ingekort te worden. Artikel 5 stelt:
Im Einverständnis mit dem Verfasser und im Einvernehmen mit der
Übersetzerin wird Herr Pohl das Manuskript der Übersetzung um 15-20%
kürzen.25
De vertaling is tot stand gekomen op basis van de eerste druk van Minnehandel,
ofschoon Streuvels de voorkeur had gegeven aan de tweede druk als basis voor de
vertaling. Binnenin de druk van 1936 zijn er dan nog twee oplagen geweest, telkens
van 5.000 exemplaren, respectievelijk in februari en in juni. De tweede oplage telt
acht bladzijden meer dan de eerste, omdat het stevig ingekorte laatste hoofdstuk
opnieuw werd uitgebreid.26 Overigens werd met de ‘bemiddelaar’ Gerhart Pohl na
heel wat verwikkelingen eind 1935 de overeenkomst definitief opgezegd.27
Begin 1936 vertaalt Werner Ackermann op vraag van Spemann ‘Het leven en de
dood in den ast’. Ackermann was, samen met Nico Rost, reeds verantwoordelijk
voor Knecht Jan, dat in 1934 bij Engelhorn was verschenen. Op 18 maart 1936 moet
Spemann Streuvels melden dat Ackermanns vertaling in manuscript binnengekomen
is, maar absoluut niet voldoet. Ze is duidelijk slechter dan de vertaling van Langs de
wegen. Vandaar dat Spemann contact heeft opgenomen met Dr. Jacobs van Hamburg,
die iemand uit zijn ‘Germanistisches Seminar’ met de omwerking zal gelasten.
In dezelfde brief van 18 maart 1936 maakt Spemann melding van twee uitnodigingen
voor Streuvels om in Duitsland lezingen te houden, namelijk in Soest en in Essen.
Nadat hij vorig jaar de uitnodiging voor Berlijn, Göttingen en Keulen heeft afgeslagen
omwille van zijn reeds vermelde reis plus het werk aan zijn roman (Levensbloesem),
vermoedt Spemann dat het werk nu zover gevorderd is, dat Streuvels een reis naar
Duitsland kan ondernemen. Maar opnieuw houdt Streuvels de boot af. Hij heeft nog
vijf hoofd-
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stukken te schrijven aan Levensbloesem (23 maart 1936). Blijkens zijn brief van 3
april komt daar nog een argument bij: synovie, water in het kniegewricht. Ook de
hem in Hamburg toegekende Rembrandtprijs zal hij trouwens niet kunnen afhalen.
Wat de vertalingen betreft schrijft hij in de brief van 23 maart 1936:
Je tiens à Vous poser une condition à ce rapport pour l'avenir, c'est qu'il
est absolument besoin que je vienne en contact personellement avec le
traducteur pendant son travail, afin de prévenir des mécomptes, pour lui
donner les renseignements nécessaires et les explications dont il pourrait
avoir besoin, pour vérifier s'il donne bien le vrai sens de l'original; qu'on
me soumet les épreuves.
Op 30 maart 1936 kan Spemann melden dat hij bij een nieuwe lectuur van
Ackermanns vertaling van ‘Het leven en de dood in den ast’, deze toch heel wat beter
vindt dan aanvankelijk gedacht. Een studente van Dr. Jacobs, Erna Wolf, zal de tekst
nog nakijken. Precies een maand later (30 april) kan hij melden dat ‘Frl. Wolf’ het
werk ‘ausgezeichnet poliert’ heeft. Streuvels heeft dan de vertaling ter inzage
gekregen, vindt ze ‘excellent’, maar heeft er iets tegen dat het werk in klein formaat
(‘le petit format du Kleinen Novellenband’) zou verschijnen. Een werk moet materieel
in overeenstemming zijn met de inhoud. ‘Leben u. Tod exige un format et un caractère
typographique un peu <-xxx> solennel, en harmonie avec le genre et le style de
l'ouvrage.’ (Brief van 27 mei)
Op 30 mei 1936 stelt Spemann in plaats van ‘Leben und Tod in der Zichoriendarre’
een andere titel voor: ‘Die Männer im feurigen Ofen’. ‘Hiermit wäre eine Beziehung
zu Daniel 3,6 hergestellt.’ 's Anderendaags al laat Streuvels weten dat hij met de
titelwijziging akkoord gaat, met een kleine variant: ‘am feurigen Ofen’ in plaats van
‘im feurigen Ofen’. Blijkens Spemanns brief van 26 augustus 1936 is de publicatie
klaar.
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Uit zijn brief van 30 mei 1936 blijkt ook duidelijk dat Spemann volop nadenkt over
de vertaling van De teleurgang van den Waterhoek. Het contract voor de vertaling
van deze roman werd door Spemann getekend op 18 juni 1936, door Streuvels op
24 juni.28 In zijn begeleidende brief van 18 juni stelt Spemann als vertaler Dr. Jacobs
voor, vermits Ackermann de vertaling niet op zich kan nemen.
Het contract voor de vertaling van De teleurgang voorziet uitdrukkelijk dat het werk
met ca. 15% zal worden ingekort, en dat Streuvels zelf voor de bewerking zal instaan.
Veel tijd kreeg de auteur trouwens niet: ten laatste op 15 juli zou een ingekort
exemplaar (van de Nederlandstalige versie) bij Engelhorn moeten zijn.29 Op 5 juli
kon Streuvels al een exemplaar met rode strepen in de marge opsturen, als
aanduidingen voor de te schrappen passages. Interessant in de antwoordbrief van 6
juli 1936 van Spemann is dat de uitgever nogmaals geprobeerd heeft Der Flachsacker
in zijn fonds te krijgen; tevergeefs trouwens.30 Wanneer Spemann op 11 juli Streuvels
vraagt De teleurgang met nog een twintigtal bladzijden extra in te korten, reageert
de auteur op 17 juli geërgerd:
[...] on ne coupe pas dans un roman comme le tailleur coupe dans le drap
d'un costume, - et l'encadreur ne demandera jamais au peintre de reduire
son tableau parce qu'il ne rentre pas dans une série de cadres faits sur la
même dimension.
Waarop de uitgever heel snel inbond: ‘der Dichter hat das letzte Wort!’ (18 juli 1936)
Wanneer Spemann de door Karl Jacobs vertaalde tekst van De teleurgang gelezen
heeft, laat hij op 18 maart 1937 Streuvels weten dat hij vragen heeft bij het einde
van het werk. Hij vindt het vreemd dat twee zo verschillende karakters als Mira en
ingenieur Maurice na een tijdelijke scheiding nog weer bij mekaar zouden komen,
en dat Mira zou opgevangen worden bij haar schoonmoeder. In zijn antwoord van
21 maart verwijst Streuvels ernaar dat hij in 1927
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(eerste druk originele uitgave) nog voorzichtig moest zijn, vermits beide hoofdfiguren
uit de roman gebaseerd waren op reële personen. Thans - 1937 - kan hij een en ander
wel aanpassen. In de Duitse uitgave zal het terug samenkomen van Mira en Maurice
dan ook als een weinig waarschijnlijke mogelijkheid voorgesteld worden. De Duitse
vertaling verschijnt in augustus 1938 onder de titel Die große Brücke.31
Ondertussen was in oktober 1937 de bundel Weihnachtsgeschichten verschenen. Op
voorstel van Spemann was Letzte Nacht eruit weggelaten, omdat het ‘mit seinem
durchaus tragischen erschütternden Inhalt etwas aus dem Rahmen des Ganzen falle
und daß gerade dadurch das Buch sich nicht so recht als Weihnachtsgeschenk eigne.’
(Brief van 30 maart 1937) De opgenomen stukken waren vroeger reeds alle vertaald
door Hermine Schmülling, behalve Kerstmis in Niemandsland, waarvan de vertaling
aan Anna Valeton werd toevertrouwd. Deze vertaalster heeft met het oog op de
publicatie in de bundel, ook de vertalingen van Schmülling doorgenomen. (Brief
Spemann 23 juni 1937)
In een brief van 23 december 1937 spreekt Streuvels zich duidelijk uit hoe hij staat
tegenover een eventuele reis naar Duitsland. Incognito: o.k., ‘mais j'ai de moins en
moins envie et ne puis me décider pour faire une tournée de conférences’. Bovendien:
je n'ai nullement l'intention de commencer à mon tour, ou de continuer la
série de rendonnées pour l'article: ‘Flandre-Export’. A chacun son goût,
mais moi, je ne m'y prête pas. Je n'ai absolument rien à dire au public, et
je trouve en dessous de ma dignité d'aller jouer le rôle d'amuseur comme
d'autres le font. D'ailleurs il n'y a rien de remarquable à ma personne qui
peut intéresser le public, et pour entendre lire quelque chose que tout le
monde peut lire chez soi, cela ne vaut vraiment pas la peine de se déranger.
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Duidelijk een allusie op het verslag dat Spemann op 30 maart 1937 had geschreven
over een avond met Timmermans!32
Op 7 december 1938 laat Spemann Streuvels weten dat hij het manuscript van de
vertaling van Levensbloesem door Anna Valeton in handen heeft.33 Naast enige
inhoudelijke commentaar (het feit dat het hoofdpersonage Lieveke terugvalt in haar
lager milieu) heeft de uitgever vooral een probleem met de kwaliteit van de vertaling:
‘die Übersetzung ist oft etwas unbeholfen und liest sich nicht sehr angenehm.’ Ook
voor de uitgave van dit werk vindt Spemann dat een inkorting van ongeveer 30%
goed zou zijn. Tenslotte verwijst hij in zijn brief naar een groot ‘Dichtertreffen in
Weimar’, waar ongeveer 250 Duitse schrijvers waren. Ook Timmermans was
aanwezig, en Spemann betreurt het dat Streuvels er niet was. Op 29 december
antwoordt Streuvels dat hij er de voorkeur aan geeft het inkortingswerk op de originele
uitgave van Levensbloesem te doen en niet op Valetons vertaling.
In 1939 verschijnt bij Engelhorns Nachf. nog Das heisse Leben, de vertaling van
‘Groeikracht’ en ‘Zomerland’ uit de bundel Zomerland uit 1900. Vertaler was Karl
Jacobs, de vertaler van De teleurgang van den Waterhoek.
Met het uitbreken van de oorlog vermindert het aantal gewisselde brieven en zal er
tenslotte een hiaat in de correspondentie komen. Op 4 oktober 1940 schrijft Streuvels
aan Spemann over de beschadiging en plundering die hij meegemaakt heeft. Vooral
zijn Duitse boeken zijn verdwenen; hij vindt zelfs geen exemplaar meer van Die
große Brücke, Prütske, Knecht Jan en Die Männer am feurigen Ofen.
In februari 1941 is er een misverstand geweest in verband met een eventuele
voordrachtsreis in Duitsland. Op 18 februari schrijft Spemann dat hij verheugd is
van het Propagandaministerie vernomen te hebben dat Streuvels een uitnodiging
terzake aanvaard heeft. En hij somt een reeks steden op waar Streuvels kan spreken.
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Acht dagen later, op 26 februari, laat hij weten dat er een voorlopig reisprogramma
is waar Stuttgart en Berlijn op voorkomen. Ondertussen had Streuvels echter eveneens
op 26 februari op de brief van 18 februari geantwoord, zodat beide brieven van 26
februari mekaar kruisten. Streuvels schrijft dat hij van geen uitnodiging weet, en dat
hij er niet aan denkt in deze periode te reizen: ‘eine Tournee wie Sie es vorschlagen
ist mir etwas entsetzlichs!’ Uit Spemanns antwoord van 6 maart blijkt dat in een
tiental steden alle voorbereidingen voor een voordrachtstournee al genomen waren,
en Spemann spreekt zijn ontgoocheling uit: ‘Aber da lässt sich nun nichts machen.’
De week daarop was Spemann in Vlaanderen; op 13 en 14 maart 1941 was hij bij
Streuvels in Ingooigem. Luidens een door Spemann opgesteld verslag hebben ze het
gehad over de roman Levensbloesem, waarover Spemann meent dat het feit dat de
hoofdfiguur Lieveke op het eind ‘einen völlig degenerierten Mann heirate, für das
heutige deutsche Empfinden untragbar’ is. Ze kunnen derhalve niet tot een besluit
komen in verband met de vertaling. Ook hebben ze het nogmaals over een mogelijke
‘Vortragsreise’ gehad, en in de brief die Spemann op 18 juni schreef dringt hij
nogmaals aan op zo'n ‘Deutschlandreise’, die Streuvels samen met Dina zou kunnen
maken. In dezelfde brief ontvouwt de uitgever ook zijn plan om naar aanleiding van
Streuvels' zeventigste verjaardag een ‘Streuvels-Buch’ uit te geven. Dit boek is
inderdaad in de loop van 1941 bij Engelhorns Nachf. verschenen. Spemann zelf
zorgde voor de vertaling van enkele bladzijden uit Streuvels' nog onvoltooide
‘Lebenserinnerungen’ (bladzijden die in 1942 in Heule verschijnen), en, samen met
Streuvels' dochters Dina en Isa, voor de vertaling van Het glorierijke licht.34
Op 24 juni 1941 herhaalt Streuvels in verband met een ‘Deutschland-reise’ (voor het
eerst in een brief aan Spemann in 't Nederlands):
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Ik ben nog immer van dezelfde meening: Ik voel mij zoo behagelijk ‘zu
Hause’ vooral in dat heerlijk warme zomerweer! Ik zit ten ander in drukke
bezigheden met nazien van drukproeven, en... de tijden zijn nog immer
zoo onveilig om de huisgenooten alleen te laten: er wordt hier onbeschaamd
gestolen bij nacht!
Argumenten die hij in zijn brief van 26 juli herhaalt.
In de brief van 27 september 1941 waarin Spemann Streuvels gelukwenst met zijn
zeventigste verjaardag (3 oktober 1941) lezen we:
Sie dürfen sicher sein, lieber Herr Dr. Streuvels, daß das ganze geistige
Deutschland an Ihrem Ehrentage Ihrer gedenkt. Es gibt heute keinen
ernsthaften Bücherleser im deutschen Land, der Ihren Namen nicht kennt,
[...].
Tijdens de oorlog wou Spemann een verzameld werk-uitgave van Streuvels in twee
delen publiceren, maar door de bombardementen op Stuttgart werd in 1943 het zetsel
en werden in 1944 de afgedrukte exemplaren van het werk vernietigd. Pas in 1945
konden de Ausgewählte Werke in zwei Bänden verschijnen.35 Hierin werd Der
Flachsacker opgenomen in een vertaling van Anna Valeton. Op 11 augustus 1942
had Insel Verlag toestemming tot opname van de roman in de tweedelige uitgave bij
Engelhorn gegeven. Met een brief van 26 juli 1949 droeg Insel het recht op uitgave
van Der Flachsacker als afzonderlijke uitgave over op Engelhorn.36 In 1945 verscheen
bij Engelhorn tevens de vertaling van De maanden (Die zwölf Monde) in een vertaling
van Werner Ackermann.
De vertaling van Levensbloesem (Des Lebens Blütezeit) door Heinz Kövari
daarentegen werd in 1949 bij Wiener Volksbuchverlag gepubliceerd. Op 15 oktober
1946 had Streuvels een brief geschreven naar Hans Müller, die handelde als
‘Custodian’ van Engelhorn Verlag - Spemann was voorlopig opzij gezet37 -, waarin
hij meedeelde dat hij in verband met Levensbloesem de Weense firma had
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gecontacteerd omdat hij geen nieuws meer had over de firma Engelhorn. In een
schrijven van 15 december aan Müller meldt Streuvels dat na afsluiten van het contract
in 1937, Spemann toch de vertaling niet aan wou omdat ‘Charakter der Personen im
Verlauf der Handlung, nicht stimmten mit der Politischen Tendenz der Deutschen
Zensur.’
Pas op 12 februari 1947 beantwoordt Hans Müller Streuvels' brief van 15 december:
‘Der Verlag war längere Zeit wegen Kohlenmangel geschlossen’. En we vernemen
ook iets over het lot van de uitgeverij tijdens de oorlog:
Der Engelhornverlag brannte bereits im Herbst 1944 bei einem
Fliegerangriff auf Stuttgart aus. Ausser dem gesamten Inventar gingen
dabei auch beträchtliche Bücherbestände verloren.
Op 1 september 1947 laat Müller Streuvels weten dat er een overeenkomst met
Wiener Volksbuchverlag is, en dat de uitgave van Levensbloesem voor Duitsland in
Engelhorn Verlag zal verschijnen. In een brief van 16 september verzoekt hij Streuvels
‘geschäftliche Mitteilungen’ niet (meer) via Spemann te doen, vermits het nu zo is
‘dass Herr Dr. Spemann bis auf weiteres keinen irgendwie gearteten Einfluss auf die
Verlagsleitung haben soll.’ Voorschrift van de ‘Militärregierung’. Op 30 september
krijgt Streuvels een brief van Spemann waarin deze Streuvels vraagt een verklaring
te ondertekenen ‘dass ich niemals bei Ihnen nationalsozialistische Propaganda
getrieben habe, weder schriftlich noch mündlich bei meinen beiden Besuchen.’
Verklaring die luidens Spemanns bedankingsbrief van 22 oktober door Streuvels
werd getekend.
Vanaf mei 1948 kon Spemann dan weer als directeur van Engelhorn Verlag optreden.
In de loop van 1948 neemt Engelhorn Das Christkind over van uitgeverij
Langen-Müller, die wordt geliquideerd.38 Op 19 november 1948 deelt Spemann
Streuvels mee dat hij ‘ein Korrekturabzug’ van Kövari's vertaling van Des Lebens
Blütezeit
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in handen heeft gekregen,39 en de vertaling goed vindt: ‘alle Bedenken, die vor 1945
gegen eine Veröffentlichung bestanden, fallen ja heute weg.’ Spemann kan dan op
16 mei 1949 melden dat de licentie voor ‘Des Lebens Blütezeit’ met Wiener
Volksbuchverlag ondertekend is. Zoals gezegd verscheen Kövari's vertaling van
Levensbloesem in 1949 in de Weense uitgeverij, en de titeluitgave in 1950 bij
Engelhorn Verlag.40
Het mag duidelijk zijn dat er met name in de jaren dertig van de twintigste eeuw in
Duitsland grote belangstelling was voor Streuvels' werk, dat vertaald en in grote
oplagen gepubliceerd werd (cfr. b.v. Liebesspiel in Flandern (1936): 10.000 ex.; Die
große Brücke: 5.000 ex. in 1938, 5.000 in 1940; Knecht Jan telt in 1938 20.000
exemplaren en ook van Der Flachsacker staat in 1940 de teller op 20.000!).41 In een
land waarin de ‘boerenroman’ als een tegengewicht voor de stadsroman moest
fungeren, is het begrijpelijk dat Streuvels' romans over het landleven in een Vlaamse
omgeving ingang en verspreiding konden vinden.
In tal van Duitse recensies over Streuvels' werk wordt het aspect van ‘boerenroman’
beklemtoond, en worden Streuvels' romans gepercipieerd als stevig geworteld in het
Vlaamse land en volk. Zo verschijnt in 1928 in het Berlijnse blad Die Neue
Bücherschau een bespreking over Streuvels onder de titel ‘Ein Flämischer
Bauerndichter’. Streuvels ‘schöpft den Stoff seiner Werke aus der Erde seiner Heimat
und dem Leben der Menschen, die sie bevölkern.’42 Gelijkaardig taalgebruik vinden
we nog veel meer in recensies uit de jaren dertig. Slechts een paar voorbeelden.
Een bespreking over Liebesspiel in Flandern, de Duitse vertaling van Minnehandel,
verschijnt op 29 maart 1936 in de Weense Neue Freie Presse onder de titel ‘So leben
die Bauern in Flandern’.43 En Joseph Antz spreekt in het Berlijnse blad Das Deutsche
Wort [...] und Die Große Übersicht over Streuvels' ‘klassische Bauernromane’, over
de ‘Dichtung der uns art- und sprachverwandten Flamen’ en over
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de Duitse interesse ‘den dichterischen Darstellungen des flämischen Volks- und
Bauernlebens’.44 De recensies waarin de termen ‘Bauer-’ of ‘Heimat-’ in een of
andere verbinding voorkomen zijn legio. Bij wijze van besluit nog één citaat uit Die
Neue Literatur van november 1938:
Lange ehe die große Welle der Bauernromane über uns hereinbrach, hat
Streuvels das not- und sorgenvolle Leben des flämischen Bauern und
Dörflers zum Inhalt eines reichen, mit hohem dichterischen Können
gestalteten Werkes gemacht. [...]. In der volklichen Gebundenheit seines
Werkes, das ganz im flämischen Boden verwurzelt ist, liegt die besondere
Kraft seiner Wirkung über die Grenzen dieses heimatlichen Landes hinaus.45
We kunnen besluiten.
De Streuvelscorrespondentie is van grote betekenis voor de context waarin het
werk van Streuvels verscheen, voor de genese van zijn werk, voor de distributie en
de receptie, ook van de vertalingen, voor de technische uitvoering ervan, voor de
relatie met illustratoren en vertalers, voor verkoopcijfers en honoraria, voor de
oorlogsomstandigheden waarmee auteur en uitgever geconfronteerd werden, etc. De
uitgave ervan vormt, samen met de uitgave van het literair werk zelf, het noodzakelijk
eresaluut dat we een van onze grootste Nederlandstalige auteurs verschuldigd zijn.
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Kroniek 2010
Jozef Vandemaele
In 2010 plaatste in Nederland de Oostburgse Toneelvereniging De Plattelanders Mira
van de Waterhoek op haar repertoire, een bewerking van De teleurgang van den
Waterhoek van Stijn Streuvels. Het stuk ging in het Ledeltheater in Oostburg in
première op 30 januari en werd in februari een vijftal keer hernomen. Regie en
scriptbewerking waren van de hand van Rini Fenijn en Eric Wijffels. Wie
geïnteresseerd is in de volledige rolverdeling, in de lijst van technici die hun
medewerking verleenden aan de opvoering en in de krachttoer die de decorbouwploeg
realiseerde, kan terecht op de website van de toneelvereniging:
http://www.deplattelanders.nl/ (oh ja, de rol van Sieper werd vertolkt door... Piet
Fenijn).
Op 5 februari liet acteur Oswald Maes Stijn Streuvels herleven in het RVT Betlehem
te Herent: ‘Stijn Streuvels, 40 jaar na zijn overlijden’.
Sinds 1 maart 2008 is het ‘Provinciaal Museum Stijn Streuvels - Het Lijsternest’
wegens de geplande restauratiewerken voor onbepaalde tijd gesloten. Annelies
Anseeuw, aan de slag als collectiebeheerder, beschreef in 2010 de kunstobjecten en
het kleinmateriaal uit het Lijsternest. Over de registratie van de kunstobjecten schreef
ze een bijdrage in het tijdschrift In de steigers: erfgoednieuws uit West-Vlaanderen
(zie: ‘Bibliografie over 2010’ in dit jaarboek).
Op 4 maart heropende na ingrijpende verbouwingswerken het Letterkundig Museum
in Den Haag de deuren. De 100 belangrijkste auteurs uit de Nederlandstalige
letterkunde - de nieuwe ‘canon’ - werden bijeengebracht in een permanente
tentoonstelling, het Pantheon van de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Uiteraard
kwam ook Stijn Streuvels er terecht. Maar vreemd toch dat hij
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bakker en bibliothecaris genoemd wordt. In de deelopstelling ‘Wording’ staat het
schrijfproces centraal: van eerste krabbel tot drukproef. Daar is te zien hoe Stijn
Streuvels vanaf de tweede herziene druk (1939) van De teleurgang van den Waterhoek
een aantal ‘erotische’ passages schrapte. (Prof. dr. Marcel De Smedt berichtte hierover
als eerste in een uitvoerig gedocumenteerde bijdrage in De huid van Mira, het vierde
jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap.)
Naar aanleiding van deze gebeurtenis bezocht Aad Meinderts, directeur van het
museum, in een literaire roadtrip van dertig dagen honderd schrijversgraven en legde
er een witte roos neer. Op 17 februari bezocht hij te Ingooigem het graf van Stijn
Streuvels. Van 4 september 2010 tot 1 augustus 2011 liep in het museum de
tentoonstelling ‘In 30 dagen langs 100 schrijversgraven’. Er verscheen ook een
gelijknamige catalogus.
Van 26 maart tot 27 juni liep in het Museum voor Schone Kunsten te Gent een
retrospectieve tentoonstelling met het werk van Gustave Van de Woestyne
(1881-1947). In de afdeling tekeningen en grafiek kon men onder meer de originele
inkttekeningen zien die Van de Woestyne maakte voor Stijn Streuvels' Reinaert de
Vos.
Er is goed nieuws in verband met de restauratie van het huis dat de familie Lateur
van eind 1879 tot 11 mei 1887 aan het Heulse dorpsplein bewoonde.
In april werd, in uitvoering van het akkoord dat de eigenaar, de Bellegemse
brouwerij Bockor, vorig jaar met de stad Kortrijk en Erfgoed Vlaanderen heeft
gesloten, een aanvang genomen met de restauratie. Onder meer de houten
dakconstructie, de dakgoten en de raamopeningen werden onder handen genomen.
De voorgevel kreeg opnieuw een rotsbepleistering, zoals in de tijd toen de familie
Lateur het huis bewoonde. Over een definitieve (culturele?) bestemming heerst nog
onduidelijkheid.
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Op 26 mei verscheen het vijftiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap
onder de titel Stijn Streuvels en de Europese literatuur. De voorstelling ervan - in de
KULAK, de Kortrijkse campus van de K.U. Leuven - stond in het teken van de
Russische literatuur en cultuur. Marcel De Smedt, voorzitter van het genootschap,
sprak het welkomstwoord uit. Stijn Vanclooster en Heili Verstraete hielden een
lezing. Voor een muzikaal intermezzo met drie totaal verschillende blokfluiten zorgde
Frank Debruyne. Hij bracht hiermee telkens een originele interpretatie van een
Russisch volksliedje. Een delegatie van de Russische ambassade met
minister-counsellor Boris Zhilko en cultureel attaché Alexej Gregoriev woonde de
presentatie van het jaarboek bij. In vlot Nederlands sprak Boris Zhilko zijn felicitaties
uit aan het adres van het Streuvelsgenootschap en hij speelde in op een paar aspecten
van de lezing van Heili Verstraete. Dit was een onverwachte inbreng die het talrijk
opgekomen publiek ten zeerste apprecieerde. Op de afsluitende receptie werden
heerlijke Russische hapjes geserveerd en werd er nog flink doorgeboomd over de
lezingen, over de Russische vertalingen van Streuvels en over het nieuwe Jaarboek.
Op 23 juli overleed te Kortrijk Emiel Delrue (oHeule, 1928). Als culturele duizendpoot
realiseerde hij onder meer een filmische documentaire (Afscheid) en een dvd
(Streuvelscoctail) over Stijn Streuvels.
In het weekblad Knack van 28 juli ging Stijn Tormans na wie er allemaal in onze
herinnering voortleeft dankzij een standbeeld, tunnel of straatnaam. Stijn Streuvels
staat hoog in deze ranking, met 78 straten die naar hem genoemd werden.
Voor de Koninklijke Gidsenbond Brugge gaf Karel Platteau op 17 oktober een
uiteenzetting in het Hof van Watervliet. Zestig aanwezigen genoten van de lezing
met powerpoint, ‘Van halve Bruggeling tot hele Wereldburger’. Streuvels zelf heeft
op 83-jarige leeftijd zijn verbondenheid met Brugge in een ‘spreekbeurt’
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voor de Academie verwoord onder de titel ‘Hoe ik Brugge gezien en beleefd heb’.
Karel Platteau wees ook op twee Brugse scharniermomenten in de ontwikkeling naar
zijn schrijverschap: het bijwonen van veel toneel- en operavoorstellingen in de
schouwburg én de bekentenis van zijn pen te willen leven.
Onder het motto ‘waaris.eu’ richtte het ‘Fonds Pascal Decroos voor bijzondere
journalistiek’ in oktober een wedstrijd in met als opdracht: maak een filmpje van één
minuut over de Europese Unie. Karel Platteau, penningmeester van het Stijn
Streuvelsgenootschap en Jos Libeert, coördinator van de Multimediacel van de Katho,
gingen de uitdaging aan en realiseerden een filmpje met als thema ‘Streuvels en de
Europese literatuur’. Via de website van de organisator kon iedereen zijn voorkeur
laten blijken voor een van de inzendingen. Met een meer dan eervolle tweede plaats
wonnen Karel Platteau en Jos Libeert net niet de publieksprijs. In december kregen
alle leden van het Europees Parlement een dvd met het Streuvelsfilmpje. Het filmpje
is nog te zien op You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=amSqb1CE7QM.
Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde en het Huygens Instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen kennen jaarlijks een Vlaams-Nederlandse
Prijs voor Teksteditie toe. Daarbovenop werd in 2010 ook een aanmoedigingsprijs
voor bachelorscripties ingesteld. Deze werd op 13 oktober uitgereikt aan Kevin
Valgaeren voor zijn bachelorscriptie Taal- en Letterkunde (K.U. Leuven) De
briefwisseling van Stijn Streuvels en Joris Vriamont van 1919 tot augustus 1923. De
jury was bijzonder lovend, wij citeren: ‘Hij werkt methodologisch volgens de regels.
Zijn editie maakt indruk op de jury door de kwaliteit van de annotatie. Valgaeren
blijkt te beschikken over een zeer grondige kennis van Streuvels' werk uit de
betreffende jaren en hij kan daardoor de tekst van de brieven zeer verhelderend
toelichten. Hij corrigeert en passant bepaalde zienswijzen in de wetenschap-
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pelijke literatuur.’ Kevin Valgaeren schreef zijn werkstuk onder de leiding van prof.
dr. Marcel De Smedt.
Naar aanleiding van de Boekenbeurs interviewde Kristin Matthyssen voor Gazet van
Antwerpen (30 oktober) vijf boekenvrienden. Onder hen Streuvelsverzamelaar Johan
Vercruysse uit Willebroek. Hij is een bekend figuur in dat wereldje van
Streuvelsmaniakken, ‘we zijn concurrenten, maar de vriendschap staat boven alles’.
‘Ik heb veertig lopende meter Streuvels’, zo ‘bekent’ hij. Streuvels herleest hij nog
vaak, en laat hierbij zijn keuze bepalen door de voortgang der seizoenen.
Op 7 november overleed op 88-jarige leeftijd Jan van Raemdonck. Als producent
stond hij mede in voor de verfilming van De teleurgang van den Waterhoek (Mira,
1971, in een regie van Fons Rademakers, naar een scenario van Hugo Claus) en van
De vlaschaard (1983, met Jan Gruyaert als regisseur).
Onder de titel ‘Het boek was beter?’ confronteert de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde literair werk met andere kunstvormen. Dit jaar
werd gefocust op films die gebaseerd zijn op werk van Vlaamse auteurs. Op 22
november kwam Streuvels aan bod, met de verfilming in 1943 in een regie van
Boleslaw Barlog van De vlaschaard onder de titel Wenn die Sonne wieder scheint.
De voorstelling werd ingeleid door Roel Vande Winkel en Ine Van linthout.
Op 12 december vertelde Hilde Velghe in de kerk van Wulveringem (Beauvoorde,
West-Vlaanderen) ‘Kerstavond’, Streuvels' eerste (1899) eigen(zinnige) versie van
het kerstverhaal. In dialoog met de tekst verzorgde Benjamin Glorieux, cellist, het
muzikale luik van deze culturele manifestatie, georganiseerd door Opbouwwerk
IJzerstreek.
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Op de website van de Kerk in Vlaanderen - http://www.kerknet.be/cultuur - kon men
in de kersttijd Streuvels' Kerstwake beluisteren, verteld door Francis Verdoodt.
Trouwe leden van het Streuvelsgenootschap zullen zich herinneren dat bij het achtste
jaarboek een audio-cd met het verhaal in deze versie gevoegd was.
Het bestuur van het Stijn Streuvelsgenootschap vergaderde op 23 maart en op 16
november; op 23 maart hield het ook zijn jaarlijkse Algemene Vergadering.
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Bibliografie 2010
Jozef Vandemaele
1. Primaire bibliografie
Streuvels, Stijn & Mia van den Brand
‘De jaren tellen niet’. De briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Mia van den Brand.
Kalmthout: De Carbolineum Pers, 2010. - [II] + 85 + [V] p., gebonden, met
stofomslag (met zwart-wit foto waarop de beide protagonisten zijn afgebeeld), in
foedraal.
Ingeleid door Mia van den Brand (p. 5-[8]) en met een nawoord van Boris
Rousseeuw (p. 83). Naast de tekeningen van Mia van den Brand is het boek ook nog
geïllustreerd met drie zwart-wit portretfoto's. Colofon: ‘De jaren tellen niet’ bevat
de tot nu toe volledig onbekend en onuitgegeven gebleven briefwisseling tussen Stijn
Streuvels en Mia van den Brand. De tekst is in de winter van 2010 met de hand gezet
uit de Van Dijck 14 en met de handpers gedrukt op Van Gelder Posthoorn papier.
De tekeningen van Mia van den Brand zijn speciaal voor deze uitgave gemaakt en
zijn eveneens met de handpers gedrukt. De oplage bestaat uit 75 genummerde
exemplaren: 1 tot 60 ingebonden in Japans sierpapier van Yuzen Komon en I tot XV
gebonden in perkament en met alle tekeningen en initialen met de hand ingekleurd.
De exemplaren van de 26 intekenaars zijn op naam gedrukt. Dit is nummer [xxx],
voor [xxx] (get. Mia van den Abbeele-van den Brand).
[In 1952 ontmoet Stijn Streuvels (82) de Nederlandse actrice Mia van den Brand
(22) op het openluchttheater in Heeswijk, waar ze in de jaren vijftig diverse
hoofdrollen vertolkt in toneelstukken van Streuvels' vriend Antoon Coolen. Het klikt
tussen de twee en er ontstaat een geanimeerde briefwisseling waarin Streuvels
openhartig vertelt over zijn leven en het ouder worden. Als blijkt dat Mia behalve
acteren ook goed kan tekenen, mag ze een herdruk (derde druk, 1956) van De schone
en stichtende historie van Genoveva van
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Brabant illustreren. Hun vriendschap kon niet verhinderen dat er een pittige discussie
ontstond over het honorarium. Deze uitgave werd aangekondigd in een interview
van Boris Rousseeuw met Mia van den Brand in Gazet van Antwerpen (22 augustus
2009), op de website van de uitgeverij: http://www.carbolineumpers.be/mia.html,
en op de (inmiddels stopgezette) boekennieuwssite De papieren man van Dirk Leyman
en Hans Cottyn (9 januari 2010):
http://papierenman.blogspot.com/2010/01/onuitgegeven-briefwisseling-tussen.html.]

2. Secundaire bibliografie
Claes, Viktor
Van de belangstelling van Streuvels voor Bjørnson en voor de Oud-noordse
mythologie naar een herwaardering van zijn cultuurhistorische roman Genoveva van
Brabant.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 29-66.

De Smedt, Marcel
Filip De Pillecyn over Stijn Streuvels.
In: Filip De Pillecyn Studies, 5 (2009), p. 111-126.
[‘Bij wijze van besluit kunnen we stellen dat Filip De Pillecyn in zijn publicaties
over Streuvels een scherpzinnig en objectief beeld van Streuvels' oeuvre heeft
geschetst.’]

Gera, Judit
‘We zijn geschiedschrijvers van de tegenwoordige tijd...’. De Eerste Wereldoorlog
bij Stijn Streuvels en Zsigmond Móricz.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 123-143.
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Janssens, Marcel
Stijn Streuvels internationaal bekeken.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 11-27.

Masschelein, Hans
Stijn Streuvels door het wereldwijde web gejaagd.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 221-226.

Meylaerts, Reine
Habitus and self-image of native literary author-translators in diglossic societies.
In: Translation & Interpreting Studies, 5 (2010) 1, p. 1-19.
[Wordt voor de auteur-vertalers Streuvels-Melloy en Melloy-Streuvels uitgewerkt
in: Meylaerts, Reine, ‘Stijn Streuvels en Camille Melloy: schrijven en vertalen in
België’, in: Zacht Lawijd: literair-historisch tijdschrift, 10 (2011) 2, p. 48-69.]

Stijn
Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder redactie van Stijn Vanclooster en Marcel De
Smedt.
Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010. - 260 p.: ill. - ISBN 978-90-8154-140-4:
25 euro. - Wordt gratis toegestuurd aan de leden van het genootschap.
Het jaarboek bevat, naast de in deze bibliografie afzonderlijk beschreven bijdragen,
een ‘Ten geleide’ van Stijn Vanclooster (p. 7-10), informatie ‘Over de medewerkers’
(p. 243-245), en de jaarlijkse ‘Kroniek 2008’ (p. 227-230) en ‘Bibliografie 2008’ (p.
231-241) door Jozef Vandemaele.
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Van de Schoor, Rob & Tom Sintobin
‘Er zijn wetten die het verbieden’. Topoi in de moderne Vlaamse literatuur: de uithoek.
In: Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap, 26 (2010), p. 75-95. [De
auteurs analyseren achtergestelde locaties, zoals die in de Vlaamse literatuur verbeeld
worden. Een dergelijke topos vinden ze onder meer in Cyriel Buysses Het recht van
de sterkste (de bewoners van de Zijstraat), en in Stijn Streuvels' De teleurgang van
den Waterhoek.]

Van Faassen, Sjoerd & Stijn Vanclooster
Stijn Streuvels en de oprichting van het tijdschrift Groot-Nederland.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 185-204.

Vanhaesebrouck, Karel
‘Dat boekje heeft mij echter den klop gegeven’. Stijn Streuvels in de ban van Tolstoj.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 99-121.

Van Mol, Dennis
Streuvels, een model-Vlaming voor de schilders van een Vlaams Arcadia (1902-1914).
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 205-220.
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Vermeulen, Julien
Streuvels, het serpentenwijf en de speelpop.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 145-184.

Verstraete, Heili
Van seizoenarbeiders en andere nomaden. Stijn Streuvels en de Russische literatuur.
In: Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek 15 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2009 / onder red. van Stijn Vanclooster en Marcel De Smedt.
- Kortrijk: Stijn Streuvelsgenootschap, 2010, p. 67-97.

3. Proefschriften en verhandelingen
Depue, Sandra
Die Flachsäcker: De vlaschaard van Stijn Streuvels in vier Duitse vertalingen.
Leuven: K.U. Leuven. Faculteit Letteren, 2010. - Elektronische online versie,
bestand bevat 109 p. - Full text via K.U. Leuven intranet. - Wordt bewaard in LIAS
(Leuvens Integraal Archiveringssysteem), een archiefbeheersysteem annex digitaal
depot.
K.U. Leuven. Faculteit Letteren. - Masterproef, Master in de taal- en letterkunde.
Promotor: prof. dr. Marcel De Smedt.

Lemeire, Hubert
De taal van Stijn Streuvels.
Deel I: Het woord bij Streuvels (2 vol.)
Deel II: Verklarend woordenboek op de taal van Stijn Streuvels (7 vol.)
Leuven, 1970.
Proefschrift, K.U. Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. - Promotor: prof.
dr. J.L. Pauwels.
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Digitale versie van het proefschrift, opgenomen in de Digitale bibliotheek der
Nederlandse letteren, juli 2010: https://www.dbnl.org/tekst/leme001taal01_01/.

Sintobin, Tom
‘Wie schaft er op de woorden?’ Over de beschrijving en het beschrijvende bij Stijn
Streuvels.
Leuven, 2002.
Proefschrift, K.U. Leuven, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. - Promotor: prof.
dr. Dirk De Geest.
Digitale versie van het proefschrift, opgenomen in de Digitale bibliotheek der
Nederlandse letteren, juli 2010:
https://www.dbnl.org/tekst/sint004wies01_01/zoek.php.

4. Varia
Anseeuw, Annelies
Kunstenwerken [sic] uit het schrijvershuis. ‘Het Lijsternest’ beschreven. Een stand
van zaken.
In: In de steigers: erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, 17 (2010) 2, p. 31-39, ill.

Callewier, Hendrik
Renovatie van het ‘Streuvelshuis’ en het ‘Lijsternest’.
In: De Leiegouw, 52 (2010) 2, p. 322-323.

Decock, Jan
Provincie renoveert Lijsternest grondig.
In: De Standaard, regio West-Vlaanderen, 9 juni 2010.
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Hendrix, Harald
Schrijvershuizen in de Lage Landen.
In: Ons erfdeel, 53 (2010) 3, p. 116-125.
[‘[...] in de balans tussen de papieren en de materiële nalatenschap is het belang
van de laatste gedurende de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. Juist de fysieke
context van het schrijverschap wordt vanaf de late jaren 1980 beschouwd als een
betekenisvol kader dat het voor lezers mogelijk maakt op een andere manier in contact
te treden met de verbeeldingswereld van een auteur [...].’]

Lambert, Annelies
Start restauratie Streuvelshuis.
In: De Zondag, 23 april 2010.

Lanssens, Peter
Restauratie Streuvelshuis uit de startblokken.
In: Het Laatste Nieuws, regio Leiestreek, 16 april 2010.

Lanssens, Peter
Lijsternest heropent begin 2012.
In: Het Laatste Nieuws, regio Leiestreek, 11 juni 2010.

Leyman, Dirk
Parade van 100 schrijvers: Pantheon van de Nederlandse en Vlaamse literatuur opent
vandaag in Den Haag.
In: De Morgen, 4 maart 2010.

Maes, Noël
Streuvelshuis is gered.
In: Heulespiegel, 26, nr. 51 (2010), p. 38-40.
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Meinderts, Aad
Een literaire roadtrip: in 30 dagen langs 100 schrijversgraven / Meinderts, Aad; met
foto's van Jessica Swinkels.
Den Haag: Letterkundig Museum, 2010. - 175 p.: ill. - Dit boek fungeert als
catalogus bij de gelijknamige wisseltentoonstelling. - ISBN 978-90-5937-270-2.
[De auteur bracht op 17 februari Stijn Streuvels een groet bij zijn graf te Ingooigem
(p. 37-38).]

Michiels, Ivo
Het literatuurkritische werk in Het Handelsblad. Deel 1. - Michiels, Ivo; bezorgd
door Bart Nuyens & Yves T'Sjoen.
Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2010. V-511 p. - (Literaire tekstedities en bibliografieën, 17).
[p. 76-78: rec. van Beroering over het dorp, in: Het Handelsblad, 30 november
1948; p. 314-316: rec. van Ingoyghem, in: Het Handelsblad, 1/2 januari 1952.]

Mooi
Mooi is dat! Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld / samensteller:
Gert Jan Pos; redactie: Gert Jan Pos, Pieter Steinz, Rienk Tychon.
Amsterdam: De Vliegende Hollander, 2010. - 126 p.: ill. - 978-90-495-0157-0.
[In stripvorm wordt in één pagina een klassieker uit de Nederlandstalige literatuur
uitgebeeld - 57 in totaal. Illustrator en striptekenaar Ben Vranken neemt De vlaschaard
onder handen. Het resultaat zie je ook op de website van de kunstenaar:
http://www.happybeet.com/pages/comics/comic2.htm]
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Theunynck, Peter
Karel Van de Woestijne: biografie.
Antwerpen: Meulenhoff | Manteau, 2010. - 540 p.: ill. - ISBN 978-90-8542-055-2.

Van Buul, Anne
Stijn Streuvels en de beeldende kunsten.
In: Spiegel der letteren, 52 (2010) 3, p. 377-380.
[Recensie van het 14e jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap, Voor altijd
onder de ogen: Streuvels en de beeldende kunsten.]

Van de Woestijne, Karel & Emmanuel de Bom
Niks geniaal vandaag: de briefwisseling tussen Karel Van de Woestijne en Emmanuel
De Bom / uitgegeven en toegelicht door Bert Van Raemdonck.
Kapellen: Pelckmans, 2010. - 469 p. - (Studia Flandrica. Uitgaven van het Centrum
voor de studie van het Vlaamse Cultuurleven vanaf het begin van de achttiende eeuw,
7.) - (Deze editie kwam tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Centrum
voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde.) - ISBN 978-90-289-5610-0.

Vanhee, Kris
Streuvelshuis krijgt definitieve opknapbeurt.
In: Het Nieuwsblad, regio Kortrijk, 16 april 2010.

Wilssens, Marie-Anne & Romain Vanlandschoot & Marc Reynebeau
De toekomst is al begonnen. 100 jaar Uitgeverij Lannoo: het verhaal van een
voorzichtige durver.
Tielt: Lannoo, 2010. - 367 p.: ill. - ISBN 978-90-209-8637-2.
Meer bepaald p. 53-58 in Deel I: 1909-1959 - 1922-1929: Stijn Streuvels geeft uit
bij Lannoo / door Romain Vanlandschoot.
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